
  

 

 

Tilburg University

Uitvoering van EG-verordeningen in Nederland

Bonnes, Jacqueline Maria

Publication date:
1994

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Bonnes, J. M. (1994). Uitvoering van EG-verordeningen in Nederland. [, Tilburg University]. W.E.J. Tjeenk
Willink.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/63f8f353-080d-4f26-88cd-3fc0074f591d


-•••

Jacqueline Bonnes

Schoordijk Instituut
Centrum voor wetgevingsvraagstukken



Uitvoering van EG-verordeningen in Nederland



Aan Sientje Grondman-Stolwijk



Uitvoering van
EG-verordeningen in

Nederland

PROEFSCHRIFf

TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR

AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRABANT, OP GEZAG VAN

DE RECTOR MAGNIFICUS, PROF. DR. L.F.W. DE KLERK,

IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN TEN OVERSTAAN VAN EEN DOOR HET

COLLEGE VAN DEKANEN AANGEWEZEN COMMISSIE IN DE AULA VAN

DE UNIVERSITEIT OP VRIJDAG 18 MAART 1994 OM 16.15 UUR

DOOR

JACQUELINE MARIA BONNES

GEBOREN TE AMSTERDAM

W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1994



Promotores: prof. me. J.H. van Kreveld
prof. me. K.J.M. Mortelmans



Woord vooraf

'Schrijven was inspannend, maar net als een scheepsreis: het bracht de
krachten en hoopvolle verwachtingen die ervoor nodig waren, zelf voort
( ... ). Wie een boek moest schrijven, kon niet langdurig wanhopig zijn. En
alle wanhoop die het formuleren opriep was door vlijt te overwinnen.'
(S. Nadolny, De ontdekking van het langzame leven, Amsterdam 1984.)

In de jaren die ik aan het voor u liggende boek heb gewerkt, heb ik
menigmaal aan deze zinnen gedacht. Want hoewel dat werk over het
algemeen heel plezierig was, sloeg de wanhoop een enkele keer toe. Daarom
wil ik hierbij de vele mensen bedanken die het schrijven zo plezierig
maakten en/of hebben geholpen de 'wanhopige' perioden door te komen.
Maar laten degenen die hieronder niet zijn genoemd niet denken dat zij
niet van belang zijn geweest: de totstandkoming van dit boek is een kwestie
van teamwork.

Allereerst en bovenal gaat mijn dank uit naar mijn promotores, Jan van
Kreveld en Kamiel Mortelmans. Jan fungeerde niet alleen als klankbord,
gespecialiseerd in zowel de theorie als de praktijk van de wetgeving, maar
ook als voortdurende inspirator. Kamiel was, hoewel wat meer op de
achtergrond aanwezig, al even onmisbaar. Zijn grote kennis van het
Europese recht en de Europese rechtsliteratuur is van grote waarde geweest.
Beiden ben ik dankbaar voor hun grote hulp bij het structureren van het
betoog.

Dank gaat ook uit naar schrijfmaatjes als Nico Florijn ('het leven werd
goed in het Brabantse land'), Wim Voermans en Victor Bekkers. Adrienne
de Moor-van Vugt was niet aIleen een schrijfmaatje, maar ook steun en
toeverlaat. Veel van de resultaten van onderzoek dat ik met hen heb verricht,
is in dit boek verwerkt.

Van direct belang voor de inhoud van het boek voorts zijn de interviews
die ik heb mogen afnemen: ik wil alle gemterviewden dan ook hartelijk
bedanken.

Voorts nog een woord van dank aan vriend(inn)en als Angelie de Bie,
Mariette Kobussen, Lotte Valkenburg en Hans Zeijen. Inspiratie blijkt niet
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alleen te komen als men achter de pc zit, maar ook als men in het cafe of
in de Brabantse bossen vertoeft.

Bij de laatste loodjes heb ik veel gehad aan mijn nieuwe collega's van de
Centrale Directie Juridische Zaken van het Ministerie van VROM.

Verder wil ik de mensen bedanken die mij geholpen hebben met het
controleren op 'punten en komma' s': Jonathan Verschuuren, Nico Florijn
(zie boven), Paul Zoontjens, Hans Peters en voor wat betreft de summary
Karin en Rene Brand. Strikt genomen hoort ook Renee Tolner in het
voorgaande rijtje thuis, maar omdat zij veel meer was dan een punten-en-
komma's-controleur, wil ik haar toch apart noemen.

Dank komt ook toe aan mijn ouders, niet aIleen omdat zonder hen dit boek
niet zou zijn totstandgekomen, maar ook omdat ze me steeds hebben
bijgestaan (en tijdens de eerste moeilijke AlO-jaren zelfs in financiele zin).
Tenslotte moet ik Willem van Boom nog bedanken, doch dat zal op niet-
schriftelijke wijze gebeuren.

Ik draag dit boek op aan mijn inmiddels overleden grootmoeder, Sientje
Grondman-Stolwijk. Zij heeft mij laten zien hoe iemand in staat kan zijn
om, ongeacht de weersomstandigheden, steeds onvervaard zijn reis te
vervolgen. Wie zo iemand heeft gekend, hoeft niet langdurig wanhopig
te zijn.

De tekst van het boek is in beginsel per 1 september 1993 afgesloten.
Ontwikkelingen van later datum heb ik slechts meegenomen voor zover
ze mij van werkelijk groot belang leken, zoals de inwerkingtreding van
het Verdrag van Maastricht en van de Algemene wet bestuursrecht.

Tilburg, januari 1994

Jacqueline Bonnes
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Verklarende begrippenlijst

Deze lijst van in dit boek voorkomende begrippen is opgenomen opdat de
lezer snel kan terugvinden wat er met een bepaalde term bedoeld is. Vandaar
dat de lijst uitsluitend min of meer frequent voorkomende begrippen bevat,
waarvan de betekenis wellicht niet onmiddellijk duidelijk is (bijvoorbeeld
omdat de term in een specifieke betekenis wordt gebruikt). Het aan het
eind van dit hoek opgenomen trefwoordenregister geeft een veel uitgebreider
overzicht van de in dit boek voorkomende termen. Het nummer dat bij ieder
begrip van deze verklarende begrippenlijst is opgenomen, is het nummer
waarin het begrip wordt omschreven.

bevoegdheid tot het uitoefenen van bestuurlijk toezicht nr. 288
de bevoegdheid van een bestuursorgaan, gedragingen van een ander
bestuursorgaan te toetsen aan juridische of beleidsmatige maatstaven
en bij geconstateerde strijd het effect aan die gedragingen te ontnemen
of ze anderszins op rechtens relevante wijze te beinvloeden

comitologie-procedure DfS. 41-42
procedure waardoor de lidstaten invloed op de totstandkoming van
Commissieverordeningen kunnen uitoefenen

competences d'attribution (beginsel van EG-recht) nr. 29
het beginsel dat organen en instellingen van de EG slechts kunnen
handel en op basis van hen uitdrukkelijk toegekende bevoegdheden

controle nr. 306
overkoepelende term voor 'toezichthouden' (het bij of krachtens
Nederlands wettelijk voorschrift toezicht houden op de naleving van
het bepaalde bij of krachtens Nederlands wettelijk voorschrift),
'opsporen' (het verrichten van activiteiten met het doe I na te gaan of
en door wie een strafbaar feit is gepleegd, op basis van een redelijk
vermoeden dat er een strafbaar feit is gepleegd) en 'verificaties houden'
(door het EG-recht vereiste activiteiten, met het doel na te gaan of het
EG-recht door particulieren is overtreden)
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Begrippenlijst

decentralisatiebeginsel (beginsel van Nederlands recht) ill. 273
taken en bevoegdheden worden op decentraal niveau gelegd, tenzij het
onderwerp van zorg niet op doelmatige en doeltreffende wijze door
decentrale organen kan worden behartigd

doeltre!fendheids-Ie!fectiviteitsbeginsel (beginsel van EG-recht) ill. 152
het beginsel dat EG-verordeningen voUedig en effectief moeten worden
toegepast

doorkruising van de verordening door nationale regels ill. 156
nationale regels die het verwezenlijken van doel en strekking van de
verordening in gevaar brengen, belemmeren of bemoeilijken

dubbel gelede normstelling ill. 88
gelede norms telling op zowel EG-niveau als op nationaal niveau

EEG-Verdrag ill. 6
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,
zoals dat luidde v66r de inwerkingtreding van het Verdrag van
Maastricht

E(E)G-Verdrag ill. 6
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,
zoals dat luidde v66r en luidt na de inwerkingtreding van het Verdrag
van Maastricht

EG-Verdrag ill. 6
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,
zoals dat luidt na de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht

EG-verordening nrs, 10-12
door de Raad, al dan niet 'gezamenlijk met' of 'in samenwerking met'
het Europees Parlement, of door de Commissie van de Europese
Gemeenschappen vastgesteld besluit, dat een algemene strekking heeft,
verbindend is in al zijn onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in iedere
lidstaat

Euro-inspecteur ill. 307
functionaris, in dienst bij de Commissie van de Europese Gemeen-
schappen, die bevoegd is om particulieren te controleren
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Begrippenlijst

gemeenschapstrouw (beginsel van EG-recht) ill. 55
het uit de artikelen 5 E(E)G- Verdrag, 86 EGKS- Verdrag en 192
Euratom- Verdrag voortv loeiende beginsel dat organen en instellingen
van de lidstaten alles moeten doen om de naleving van de uit het EG-
recht voortvoeiende verplichtingen te verwezenlijken en de vervuUing
van de taak van de EG te vergemakkelijken en alles moeten nalaten
wat de verwezenlijking van de doelstellingen van de EG in gevaar kan
brengen

geintegreerd communautairlnationaal regelgevingsproces ill. 19
een als samenhangend geheel ingericht proces van totstandkoming en
nationale uitvoering van EG-verordeningen

handhaving ill. 16
de ontwikkeling en toepassing van juridische mechanismen die ten doel
hebben de naleving door particulieren van gedragsnormen te controleren
en zo mogelijk te verzekeren

implementatie van EG-regelgeving ill. 14
het door organen en instellingen van de lidstaten voldoen aan verplichtin-
gen uit bindende EG-regelingen

institutionele autonomie (beginsel van EG-recht) ill. 219
het beginsel dat de organen en de instellingen van de lidstaten bevoegd
zijn de bestuurlijke organisatie van de eigen lidstaat zelf in te richten,
ook als het gaat om uitvoering en toepassing van EG-recht

Nederlandse controleur ill. 307
Nederlandse functionaris die bevoegd is te controleren (zie onder
controle)

non-discriminatiebeginsel (bij handhaving ook assimilatiebeginsel genoemd)
(beginsel van EG-recht) nrs. 154, 303

de verplichting van organen en instellingen van de lidstaten, voor de
toepassing en handhaving van het EG-recht ten minste gelijkwaardige
waarborgen te stellen, als welke gelden bij de toepassing en handhaving
van vergelijkbaar nationaal recht
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Begrippenlijst

notificatieverplichting nr. 210
de verplichting om nationale (uitvoerings) maatregelen aan de Europese
Commissie voor te leggen voor- of nadat deze maatregelen in werking
treden

'omzetting' van EG-richtlijnen Dr. 14
het garanderen van door EG-richtlijnen gewaarborgde rechten en
verplichtingen door deze rechten en verplichtingen in nationale algemeen
bindende regels op te nemen

primaat van de wetgever (beginsel van Nederlands recht) Dr. 502
het beginsel van het Nederlandse recht dat hoofdlijnen van beleid in
een democratisch totstandgekomen wet dienen te worden neergelegd

regelingscomplex Dr. 24
een samenbangend geheel van op een bepaald onderwerp betrekking
hebbende EG-verordeningen en nationale uitvoeringsregels

subsidiariteit in enge zin (beginsel van EG-recht) Dr. 45
het beginsel dat organen en instellingen van de EG op bepaalde terreinen
slechts mogen optreden als de doelstellingen van het overwogen optreden
Diet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt

subsidiariteit in ruime zin (beginsel van EG-recht) Dr. 45
het beginsel dat organen en instellingen van de EG slechts kunnen
handelen op basis van hen uitdrukkelijke toegekende bevoegdheden;
dat zij op bepaalde terreinen slechts mogen optreden als de doelstellingen
van het overwogen optreden Diet voldoende door de lidstaten kunnen
worden verwezenlijkt en dat zij in het algemeen Dietverder mogen gaan
dan noodzakelijk is om de doelstellingen van de oprichtingsverdragen
te verwezenlijken

toepassing van een EG-verordening Dr. 16
op rechtsgevolg gerichte vaststelling van uit een verordening voortvloei-
ende rechten en plichten in een concreet, individueel geval

toepassingsinstanties Dr. 207
overkoepelende term voor alle instanties die met toepassing van een
EG-verordening kunnen zijn belast
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Begrippenlijst

uitputtend voorschrift van een EG-verordening or. 81
voorschrift van een EG-verordening, ten aanzien waarvan de lidstaten
niet meer bevoegd zijn om regels op het gebied van het materiele recht
binnen het bereik van dat voorschrift te stellen

uitvoering van een EG-verordening • or. 16
het treffen van algemene of bijzondere maatregelen die geschikt zijn
om de naleving van de uit de EG-verordening voortvloeiende verplichtin-
gen te verzekeren en/of erop zijn gericht de taakvervulling van de EG
te vergemakkelijken

voorhangprocedure or. 514
procedure waarin een ontwerp-besluit van Kroon of Minister pas wordt
vastgesteld nadat het ter kennis van de Staten-Generaal is gebracht, of
waarin een reeds vastgesteld besluit pas in werking treedt nadat het ter
kennis van de Staten-Generaal is gebracht.
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Probleemstelling, doelstelling,
onderzoeksvragen en opbouw

Het is met het gemeenschapsrecht in de nationale rechtsorde
als met de 'verschrikkelijke sneeuwman '. Talrijke sporen
wijzen erop dat iets nieuws in onze rechtsorde is binnenge-
drongen, doch die sporen, hoe intrigerend ook, maken het
voor de betrokkenen niet mogelijk omvang en kenmerken van
het nieuwe 'ding' te duiden.
L.A. Geelhoed, De kwaliteit van het gemeenschapsrecht, in:
H.G. Schermers e.a., Rechtsbescherming in de Europese
Gemeenschappen, Deventer 1975, pp. 129-158, 135.



De inhoud van dee) A

Dit eerste deel van het proefschrift betreft de probleemstelling, de doelstel-
lingen, de onderzoeksvragen en de opbouw van het onderzoek.

Inhoofdstuk I wordt ingegaan op de probleemstelling en op de doelstellingen
van het onderzoek. Een van die doelstellingen is het verduidelijken van
aard en inhoud van de 'EG-verordening' ('de verschrikkelijke sneeuwman'
om met Geelhoed te spreken), zodat het ook duidelijker wordt wat de EG-
verordening aan bevoegdheden en verplichtingen voor de nationale wetgever
met zich brengt.

De betekenis van termen als 'EG-verordeniog', 'uitvoering' en 'wetgeving',
is voor het onderzoek van groot belang. Vandaar dat deze begrippen in
hoofdstuk II worden behandeld.

Het laatste hoofdstuk van dit deel is hoofdstuk III. Daarin worden de onder-
zoeksvragen geformuleerd en wordt de opbouw van het onderzoek
besproken.
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HOOFDSTUK I

Probleemstelling: wat is de betekenis van de
EG-verordening voor de Nederlandse wetgever?

1 De verondersteldeautomatischedoorwerking van de
EG-verordening

1 Zou men een willekeurige Nederlandse jurist(e) vragen naar de
associaties die het begrip 'EG-verordening' bij hem of haar oproept, dan
is het maar de vraag Of er associaties opgeroepen zouden worden. Zouden
er echter weI associaties worden opgeroepen, dan zouden deze wellicht
ais voIgt kunnen worden beschreven.

EG-verordening - verschil met richtlijn - verordening is rechtstreeks
toepasselijk of rechtstreeks werkend of zoiets - dus geen nationale regels ter
implementatie nodig - transformatie in nationaal recht mag zelfs niet ...
uniforme toepassing verordening - terughoudend zijn met nationale regels op
door verordening bestreken terrein

Met deze associaties is het mijns inziens in brede kring bestaande beeid
van de EG-verordening geschetst. Het is een beeld dat aansluit bij een
heersende zienswijze, moeilijk te traceren omdat het zo vanzelfsprekend
en alledaags is; het bevestigt wat 'wij' toch al weten. 1 Het bestaande beeid
van de EG-verordening is naar mijn mening dat van een automatisch
doorwerkende regeling die nauwelijks uitwerking in nationale regeis behoeft.
Verordeningen zijn immers rechtstreeks toepasselijk of rechtstreeks werkend
'of zoiets' (over deze begrippen nrs. 59-70). De nationale wetgever zou
zelfs zeer terughoudend met nationale regeigeving op een door een
verordening bestreken terrein moeten zijn. Dat zou nodig zijn om de
uniforme toepassing van de verordening op het hele EG-grondgebied niet
te verstoren.

2 Het boven geschetste bestaande beeld komt echter niet overeen met
de rechtswerkelijkheid. Er moeten op basis van het Europese recht weI
degelijk veel nationale (uitvoerings-) regels op een door een verordening
bestreken terre in worden vastgesteid. Naastdeze verplichtingen beschikken

Rosenthal 1991, p. 18, noemt dergelijke bee1den 'dominant'.

5



Hoofdstuk I

de lidstaten vaak ook nog over bevoegdheden om aanvullende of concretise-
rende regels te stellen. Ook van deze bevoegdheden wordt in Nederland
vaak gebruik gemaakt. De uitvoering van EG-verordeningen legt dan ook
een aanzienlijk beslag op de wetgevingscapaciteit van de Nederlandse
overheid. Mede vanwege die 'Europeanisering' van de Nederlandse wetge-
ving (waarbij het uiteraard ook gaat om de implementatie van richtlijnen)
heeft de regering de laatste jaren gewerkt aan de opzet van een algemeen
wetgevingsbeleid (over de term 'wetgevingsbeleid' ill. 17).2 Dat beleid
is, relatief jong als het is, uiteraard nog volop in ontwikkeling.

2 De twee doelstellingenvan dit onderzoek

3 Elk van de twee voorgaande alinea's sluit aan bij een van de
doelstellingen van dit onderzoek. De eerste doelstelling is namelijk om de
kennis van het verschijnsel 'verordening' te vergroten. Naar mijn mening
is er behoefte aan een reeel beeld van de verordening en van de uitvoe-
ringsbevoegdheden en -verplichtingen van de nationale wetgever. Het gaat
er rnij om te analyseren welke bevoegdheden en welke verplichtingen de
nationale wetgever bij uitvoering van EG-verordeningen kan hebben. De
tweede doelstelling van het onderzoek is het ontwikkelen van voorstellen
ten behoeve van het Nederlandse wetgevingsbeleid waar het de uitvoering
van EG-verordeningen betreft.

2 Zieht op wetgeving, TK 1990-1991, 22008, nrs. 1-2, pp. 18-19.
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HOOFDSTUK II

Enkele omschrijvingen

1 EG-verordening

1.1 Het begrip 'EG'

4 Er zijn drie Europese Gemeenschappen, namelijk de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de Europese Gemeenschap
(v66r inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht (zie nr. 5) Europese
Economische Gemeenschap of EEG genoemd) en de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie (Euratom).' Als overkoepelende term voor deze drie
Gemeenschappen wordt veelal gesproken van Europese Gemeenschap(pen),
of kortweg EG.

5 Het Verdrag van Maastricht (VvM)2 is op 1 november 1993 in
werking getreden. Dit Verdrag bepaalt dat in het Verdrag tot opricbting
van de Europese Economische Gemeenschap, de woorden 'Europese
Economiscbe Gemeenschap' worden vervangen door 'Europese Gemeen-
schap' (artikel G, sub A, VvM). Daarmee is het EEG-Verdrag in feite tot
'EG-Verdrag' omgedoopt. Naast deze nieuwe EG blijven de EGKS en de
Euratom bestaan. Bij bet Verdrag van Maastricht is bovendien de Europese
Unie opgericht: een intemationale entiteit' die is gegrond op de drie
Europese Gemeenschappen, aangevuld met bet beleid en de samenwer-
kingsvormen die bij het Verdrag van Maastricht worden ingesteld en niet
tot een van de drie Europese Gemeenschappen behoren (artikel A VvM).
De Europese Unie heeft de volgende structuur:

Opgericht bij het Verdrag tot oprichting yan de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
van 18 april 1951, Trb. 1951,82; 1953,50, het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeensehap van 25 maart 1957, Trb. 1957, 74 en 91 en het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van 25 maart 1957, Trb. 1957,
75 en 92.

2 Verdrag betreffende de Europese Unie van 7 februari 1992, Trb. 1992, 74.
3 Volgens VerLoren van Themaat zal de Unie geen volkenrechtelijke organisatie in de zin

van artikel92 van de Grondwet zijn (11( 1992-1993, 22647 (R 1437), m. 10). Het is echter
de vraag of de Nederlandse reehter daar ook zo over zal denken (vgl. Boekhorst 1992, pp.
860-861).

7



Hoofdstuk II

Europese Unie
(artikelen A-F en L-S Verdrag van Maastricht (VvM))

EG
bij VvM her-
noemd tot EG
(art. G VvM)

EGKS Euratom Gemeenschappelijk
buitenlands en veilig-
heidsbeleid
(art. J VvM)

Samenwerking
justitie en
binnenl. zaken
(art. K VvM)(art. H VvM) (art. I VvM)

6 Waar in deze studie van 'EG' wordt gesproken, worden de drie
Gemeenschappen en, indien van toepassing, tevens de Europese Unie
bedoeld. Gaat het om het EEG-Verdrag voor respectievelijk na inwer-
kingtreding van het Verdrag van Maastricht, dan wordt gesproken van
'EEG-Verdrag' respectievelijk 'EG-Verdrag'. Wordt het recht van de
Europese Economische Gemeenschap bedoeld, zoals dat geldt voor en na
inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht, dan gebruik ik de termen
E(E)G-recht en E(E)G-Verdrag.

7 Het EGKS- en het Euratom-recht zullen in dit onderzoek, indien
relevant, steeds worden 'meegenomen'. De aandacht zal echter vooral op
het E(E)G-recht worden gericht. De twee andere Verdragen hebben ten
opzichte van het E(E)G- Verdrag immers een beperkte reikwijdte en zijn
daardoor voor de rechtspraktijk van veel geringer belang dan het E(E)G-
Verdrag.

1.2 Her begrip 'EG-regel'

8 In de EG kunnen de instellingen en organen zowel feitelijke als
rechtshandelingen verrichten. Van schade die is veroorzaakt door feitelijke
handelingen van de EG-instellingen kan op grond van artikel215 E(E)G-
Verdrag, 40 EGKS-Verdrag en 188 Euratom-Verdrag vergoeding worden
gevorderd." Tegen sommige rechtshandelingen van de Raad, Commissie
en het Europees Parlement staat krachtens artikel 173 E(E)G- Verdrag, de
artikelen 33 en 38 EGKS- Verdrag en artikel146 Euratom- Verdrag beroep

4 De artikelen uit het E(E)G- en het Euratom-Verdrag spreken slechts van 'instellingen' van
de EG. De 'instelJingen' worden in artikel4 E(E)G-Verdragen 3 Euratom-Verdrag opgesomd.
In de zaak H.v.J. 2 december 1992, C-370/89, SGEEM, nog Diet gepubliceerd, is echter
uitgemaakt dat de Europese investeringsbank, een niet door artikel4 EEG-Verdrag opgesomde
instelJing, toch onder de reikwijdte van art. 215 EEG-Verdrag vall.
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een individueel of een algemeen karakter hebben: het kunnen onder meer
individuele besluiten of regels zijn.

9 Een regel heeft per defmitie een algemene strekking. Met regels
wordt beoogd om, in een bepaalde maatschappelijke context, gedrag te
sturen, te beinvloeden of te ordenen." Een in het oog springend element
van vele regels is dan ook de gedragsnorm. Deze kan aan de normadressaten
een gebod of een verbod opleggen of hen aanspraak op een vergunning
of subsidie verlenen. Daarnaast kunnen regels nog andere elementen
bevatten, zoals de toedeling van competentie tot norms telling en normen
die van belang zijn voor het geldend maken van de gedragsnormen.
Tenslotte zijn er nog elementen van regels die niet primair verband houden
met gedragsnormering. Te denken valt aan de considerans van een regeling,
begripsbepalingen, evaluatiebepalingen en inwerkingtredingsbepalingen.
Ook EG-regels zijn in beginsel uit deze elementen opgebouwd. We zullen
echter zien (nr. 91) dat sommige elementen soms ontbreken; die moeten
dan door de nationale uitvoeringswetgever worden aangevuld.

1.3 Het begrip 'EG-verordening'

10 Deartikelen 189E(E)G-Verdragen 161 Euratom-Verdrag bepalen
het volgende.

Een verordening heeft een aigemene strekking. Zij is verbindend in ai haar
onderdeien en rechtstreeks toepasselijk in iedere Lid-Staat.

De EG-verordening kenmerkt zich dus ten eerste doordat zij een algemene
strekking heeft, in tegensteIling tot de EG-beschikking (een besluit met een
individuele strekking). De EG-verordening kenmerkt zich ten tweede doordat
zij, in tegensteIling tot de EG-richtlijn, verbindend is in al haar onderdelen
en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat (hierover hoofdstuk V). De term
'verordening' komt aIleen voor in het E(E)G- en in Euratom- Verdrag
(omschrijving in de artikelen 189 E(E)G-Verdrag en 161 Euratom- Verdrag);
in het EGKS-Verdrag wordt deze regelingsvorm 'algemene beschikking'
genoemd." Als overkoepelende term heb ik gekozen voor 'EG-verordening'

5 Eijlander 1993, p. 14.
6 Het EGKS-Verdrag bepaalt dat 'beschikkingen verbindend [zijn] in ai hun onderdelen' (art.

14). Het begrip 'EGKS-beschikking' omvat dus zowel verordeningen ais beschikkingen
volgens E(E)G-terrninologie. Krachtens art. 33, derde zin, EGKS-Verdrag, moet worden
onderscheiden naar aigemene en individuele beschikkingen: individuele EGKS-beschikkingen
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of kortweg 'verordening'. Daarmee wordt dus zowel de E(E)G-verordening,
de Euratom-verordening, de (algemene) EGKS-beschikking als eventueel
de Unie-verordening bedoeld.

1.4 Wie zijn bevoegd tot vaststelling van EG-verordeningen?

1.4.1 Vaststelling door de Raad of de Commissie van de Europese
Gemeenschappen

11 EG-verordeningen kunnen worden vastgesteld door de Raad of de
Commissie van de Europese Gemeenschappen, al dan niet 'gezamenlijk
met' of 'in samenwerking met' het Europese Parlement. Na inwerkingtreding
van het Verdrag van Maastricht kunnen de Raad en het Europese Parlement
immers gezamenlijk verordeningen vaststellen (de codecisieprocedure, artikel
189B EG-Verdrag), terwijl al sinds de inwerkingtreding van de Europese
Akte de samenwerkingsprocedure bestaat (artikel 149, tweede lid, EEG-
Verdrag en artikel189C EG-Verdrag). Over deze procedures nrs. 36-37.

1.4.2 Vaststellingdoor de Europese CentraleBank

12 In de toekomst zal ook de Europese Centrale Bank (ECB) EG-
verordeningen kunnen vaststellen (artikel 108A EG-Verdrag en artikel 34
van het aan het Verdrag van Maastricht gehechte Protocol betreffende de
statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese
Centrale Bank). De ECB zal gaan werken vanaf het begin van de derde
fase in de overgang naar de Economische en Monetaire Unie (artikel109L
EG-Verdrag). Dat zal, als tenminste alles volgens planning verloopt, niet
eerder zijn dan 1997 en niet later dan 1 januari 1999 (artikel 109J, vierde
lid, EG-Verdrag). Op het moment van schrijven is nog nauwelijks bekend
hoe de ECB-regelgevingsprocedure precies zal verlopen, wat de ECB-
verordeningen zullen inhouden en wat zij aan nationale uitvoeringsregels
vergen. Vandaar dat ik de ECB-verordeningen in dit onderzoek verder
buiten beschouwing laat.

komen overeen met E(E)G-beschikkingen; algemene EGKS-beschikkingen komen overeen
met E(E)G-verordeningen. Zie H.-W. Daig/G. Schmidt, Rdnr. 55 bij art. 189, in: Von der
Groeben e.a. 1991, Band 4.
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2 De termen 'implementatie', 'omzetting', 'tenuitvoerlegging',
'uitvoering', 'toepassing' en 'handhaving'

13 Er is in Nederland geen algemeen geaccepteerde terminologie
waarmee de uit het EG-recht voortvloeiende verplichtingen steeds precies
kunnen worden beschreven. Zo hebben de Aanwijzingen voor de regelgeving
het over 'implementatie' van EG-regelgeving (vergelijk aanwijzing 328),
terwijl titel 1.2 van de Algemene wet bestuursrecht het heeft over
'uitvoering' van bindende besluiten van organen van de EG.7 Er moet dus
een keuze worden gemaakt tussen de termen implementatie, tenuitvoer-
legging of uitvoering. Volgens het normale spraakgebruik, zoals neergelegd
in Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse taal, betekenen deze
begrippen ongeveer hetzelfde. En dat is het volvoeren of volbrengen van
een taak of een plan, e.d." Toch zal ik in dit onderzoek slechts spreken
van uitvoering van verordeningen. Dat heeft de volgende reden.

14 In Nederland wordt met het begrip 'implementatie' meestal gedoeld
op het voldoen aan verplichtingen uit alle bindende EG-regels (vergelijk
Aanwijzing voor de regelgeving 328).9 Implementatie wordt dan geacht
meestal drie elementen te omvatten.'? Het tweede en het derde element
van implementatie (het aanpassen van met de EG-regel strijdig nationaal
recht en het creeren van de noodzakelijke uitvoerings- en handhavings-
structuren) hebben betrekking op zowel richtlijnen als verordeningen. Bij
het eerste element daarentegen (het vastleggen in nationaal recht van de
door de EG-regel gewaarborgde rechten en plichten) wordt vooral gedacht
aan de 'omzetting'!' van EG-richtlijnen. Richtlijnen behoeven in beginsel

7 De Aanwijzingen voor de regelgeving zijn op 18 november 1992 vastgesteld en op 1januari
1993 in werking getreden, Stert. 1992, 203.

8 Uitvoering = '4. tenuitvoerleggen, volbrengen'. implementatie = '1. bewerktuiging;
voorziening met uitvoeringsmiddelen; 2. uitvoering, vervulling van een overeenkornst, een
verdrag, een plan e.d.'. Tenuitvoerlegging = 'executie ('de tenuitvoeriegging van rechteriijke
beslissingen, van de opgelegde gevangenisstraf)'. Termen afkornstig uit de lIe druk, 1984.

9 Ook Mortelmans/Van Rijn 1992, 78.
10 Toelichting op Aanwijzing voor de regelgeving 328; Commissie voor de toetsing van

wetgevingsprojecten 1990, p. 5.
11 De term 'omzetting' zou verwarring kunnen scheppen, omdat zou kunnen worden gedacht

dat er bij omzettingsbehoeftige EG-regels (zoals richtlijnen) per definitie sprake is van een
door het EG-recht voorgeschreven transformatiestelsel, zoals nationaal recht dat kan kennen
voor de verwerking in de interne rechtsorde van intemationaal, niet-EG-recht. Het behoeft
nauwelijks betoog dat dit een verkeerde gedachte is. AIle EG-regels behoren tot de 'eigen
rechtsorde' van de EG: een monistisch of dualistisch nationaal stelsel voor verwerking van
intemationaal recht doet niet ter zake. Zie hierover Boekhorst 1992, p. 878.
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immers 'omzetting' in nationaal recht en verordeningen per definitie niet.
Vandaar dat in Nederland bij het begrip 'implementatie' in ieder geval wordt
gedoeld op implementatie van EG-richtlijnen. Omdat dit onderzoek
nadrukkelijk beperkt is tot de studie van EO- verordeningen en EG-richtlijnen
in principe buiten beschouwing worden gelaten, wil ik liever niet spreken
van 'implementatie'.

15 Het nadeel, dat in het kader van deze studie aan het gebruik van
het begrip 'implementatie' kleeft (er wordt te gemakkelijk aan EG-richtlijnen
gedacht), geldt ook voor het begrip 'tenuitvoerlegging'. In een aan het
Verdrag van Maastricht gehechte verklaring van de intergouvernementele
conferentie, worden met 'tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsrecht'
namelijk zowel de 'omzetting' van EG-richtlijnen in nationaal recht bedoeld,
als andere maatregelen die voor de goede werking van het gemeenschaps-
recht van belang zijn. 12

16 Vandaar dat ik voor de omschrijving van het voldoen aan verplich-
tingen die uit verordeningen voortvloeien de term 'uitvoering' kies.
Uitvoering door de lidstaten houdt, volgens een parafrase van artikel 5
E(E)G- Verdrag, in het treffen van elke algemene of bijzondere maatregel
die geschikt is om de naleving van de uit de verordening voortvloeiende
verplichtingen te verzekeren en/of erop is gericht de taakvervulling van
de EG te vergemakkelijken. Uitvoering van EG-verordeningen is een hele
brede term." De nationale uitvoeringsmaatregelen (vergelijk artikel 5
E(E)G- Verdrag) kunnen algemeen of concreet van aard zijn. Het kunnen
algemene regels zijn (uitvoeringsregels) of op individuele situaties gerichte
toepassings- en handhavingsmaatregelen. 14 Toepassing van de verordening
houdt in de op rechtsgevolg gerichte vaststelling van uit een verordening
voortvloeiende rechten en plichten in een individuele situatie. Handhaving

12 Door CurtinlMortelmans 1994, § 2, wordt de in deze verldaring gehanteerde terminologie
behandeld. Zij besteden ook aandacht aan de wijze waarop de verldaring in andere EG-talen
is geredigeerd. Daarbij komen ze tot de conclusie dat de ontwerpers van het Verdrag van
Maastricht op dit punt waarschijnIijkgeen duidelijke omschrijving van de gebruikte begrippen
in gedachten hadden.

13 Dit mime begrip 'uitvoering' stemt overeen met dat van bijvoorbeeld artikeI 145 E(E)G-
Verdrag. De Raad dient de Commissie bevoegdheden te verienen 'ter uitvoering' van de
door de Raad gestelde regels. Dat kunnen rowel regelgevende als bestuursbevoegdheden
zijn. Zie H.v.I. 24oktober 1989, 16/88, Comitologie,Jur. 1989,3457, r.o. 11. Vgl. ook
Kapteyn 1966, pp. 37-38. Hij Iaat nationale parlementaire wetgeving echter uitdrukkelijk
buiten beschouwing; ik doe dat niet.

14 Vgl. MorteImansNan Rijn 1992, pp. 78-79.
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van de verordening betreft de ontwikkeling en toepassing van juridische
mechanismen die ten doe I hebben de naleving door particulieren van
gedragsnormen te controleren en zo mogelijk te verzekeren."

3 Wetgeving en wetgevingsbeleid

17 In verband met de tweede doeIstelling van dit onderzoek, namelijk
het leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het Nederlands
wetgevingsbeleid, is het belangrijk om te weten wat met de term 'wetge-
vingsbeleid' wordt bedoeld. Met dit begrip wordt gedoeld op het Nederland-
se regeringsbeleid, gericht op (verbetering van) de kwaliteit van de regelge-
ving." Het wetgevingsbeleid richt zich zowel op de inhoud van de wetge-
ving als op het wetgevingsproces. Het wetgevingsbeleid is in de eerste plaats
te vinden in de wetgeving zelf, voor zover deze het produkt is van het
wetgevingsbeleid. Daarnaast is het wetgevingsbeleid onder meer te vinden
in allerlei kabinetsstukken (denk aan de nota Zicht op wetgeving" en aan
de reacties op adviezen van bijvoorbeeld de Commissie voor de toetsing
van wetgevingsprojecten) en in de Aanwijzingen voor de regelgeving. Deze
Aanwijzingen voor de regelgeving zijn op 1 januari 1993 in werking
getreden." Ze zijn verbindend voor onder ministeriele verantwoordelijkheid
vast te stellen regels.

18 In dit onderzoek wordt met 'nationale wetgeving' de nationale
wetgeving in materiele zin bedoeld. Het gaat dus om regelgeving van de
centrale overheid, maar tevens om die van provincies, gemeenten, zelfstandi-
ge bestuursorganen, produktschappen, enzovoorts. AI deze instanties kunnen
bevoegd enlof verplicht zijn om EG-verordeningen uit te voeren.

4 Het geiiltegreerdcommunautair/nationaalregelgevingsproces

19 Dit begrip, dat vanafhoofdstuk XVII een belangrijke rol zal spelen,
wil ik hier vast kort introduceren. Het geintegreerd communautair/nationaal
regelgevingsproces kenmerkt zich doordat het proces waarin nationale

15 Guldenmund 1992, p. 4.
16 Zieht op wetgeving, TK 1990-1991, 22008, nrs. 1-2, p. 20.
17 TK 1990-1991, 22008, nrs. 1-2.
18 Stcrt, 1992, 203.

13



Hoofdstuk II

actoren invloed op de totstandkoming van EG-verordeningen uitoefenen
en waarin nationale regels ter uitvoering van EG-verordeningen worden
vastgesteld, als een samenhangend geheel wordt ingericht. Inhoudelijk
hangen EG-verordening en nationale uitvoeringsregel immers nauw samen;
dat zou ook in het regelgevingsproces tot uiting moeten komen (argumenten
voor deze stelling komen in de nrs. 406-409 aan de orde).
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HOOFDSTUK III

Onderzoeksvragen, onderzoeksmethode en opbouw

1 De drie vragen van het onderzoek

20 Dit onderzoek heeft twee doelstellingen: het vergroten van de kennis
omtrent de bevoegdheden en verplichtingen die de nationale wetgever bij
uitvoering van verordeningen heeft en het ontwikkelen van voorstellen ten
behoeve van het Nederlandse wetgevingsbeleid waar het de uitvoering van
verordeningen betreft. Dat brengt mij tot de volgende onderzoeksvragen.
De eerste vraag is welke uitvoeringsbevoegdheden en -verplichtingen de
nationale wetgever op grand van het EG-recht heeft. De tweede vraag is
of de Nederlandse wetgeving en eventueel het Nederlandse wetgevingsbeleid,
gezien deze EG-rechtelijke eisen, op hoofdlijnen inhoudelijk tekort schieten.
De derde vraag is ofhet Nederlandse wetgevingsproces waarin uitvoerings-
regels worden vastgesteld tekort schiet.

21 Behandeling van de eerste onderzoeksvraag is het moeilijkste. In
1969 zijn twee diepgaande studies verschenen die zijn gewijd aan de EG-
verordening. Dat is het Belgische proefschrift van Louis en een studie van
de Duitser Zuleeg. 1 Beide auteurs nemen de uitvoering van de verordening
'mee' als een van de door hen behandelde onderwerpen: zij concentreren
zich er echter niet op. Hetzelfde geldt voor het in 1970 verschenen
proefschrift van Lauwaars' en het recente preadvies van Bronkhorst voor
de Vereniging voor agrarisch recht advocaten.' Een tiental jaren geleden
heeft Lauwaars zich weI specifiek beziggehouden met het vraagstuk van
uitvoering van verordeningen, maar hij deed dat in een kort artikel. 4

Anderen hebben zich geconcentreerd op onderdelen van de uitvoeringsver-

J.-V. Louis, Les reglements de la Communaute Economique Europeenne, Bruxelles 1969,
M. Zuleeg, Das Recht der Europiiischen Gemeinschaften im innerstaatlichen Bereich, Koln
1969.

2 R.H. Lauwaars, Rechtmatigheid en rechtskracht van gemeenschapsbesluiten, Beugelsdijk,
Leiden, 1970.

3 H.1. Bronkhorst, Deugdelijkheid van EG-regelgeving, In het bijzonder op het gebied van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid, Deventer 1993.

4 R.H. Lauwaars, Implementation of regulations by national measures, Legal Issues of European
Integration 1983, pp. 41-52.
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plichtingen (bijvoorbeeld wat de eisen aan nationale handhaving van het
gemeenschapsrecht zijn)' en op onderdelen van het materiele EG-recht
(wat de EG-landbouwregelgeving aan uitvoeringsmaatregelen vergt)." Geen
van deze Iaatste studies neemt de verordening als onderzoeksobject.

22 In dit boek zal ik de EG-verordening weI als onderzoeksobject
nemen. Doel van dit deel van het onderzoek is om meer inzicht te verschaf-
fen in de grote lijnen van het EG-recht en om daarin zo vee I mogelijk
samenhang aan te brengen. Dat was soms bijzonder lastig, omdat het EG-
recht op sommige punten nog vee I onduidelijkheid bevat. Bovendien is bet
EG-recbt op enkele punten sterk in beweging.

23 In het kader van de bebandeling van de tweede en de derde
onderzoeksvraag zal worden bezien of Nederland op boofdlijnen voldoet
aan de door het EG-recht gestelde eisen, zoals die naar aanleiding van de
eerste onderzoeksvraag naar voren komen. Daarbij zal eerst worden
onderzocbt of er sprake is van opvaIlende tekortkomingen in bestaande
Nederlandse wetgeving of in bet bestaande Nederlandse wetgevingsproces.
Zo nee, dan is bet onderzoek op dat punt afgerond: er is dan geen aanleiding
voor bet doen van voorstellen tot wijziging van bet Nederlandse wetge-
vingsbeleid. Zijn er echter wei opvallende tekortkomingen in de Nederlandse
wetgeving, dan wordt bezien of bet buidige wetgevingsbeleid er inmiddels
op is gericbt om die tekortkomingen op te heffen en of dat beleid voldoende
mag worden geacbt. Ais dat niet het geval is, dan is bet de vraag of bet
zinvol is om een aangescbept wetgevingsbeleid te ontwikkelen en zo ja:
wat dat beleid zou moeten inhouden.

24 Naar aanleiding van de behandeling van de eerste en de tweede
onderzoeksvraag zal worden geconcludeerd dat de EG-verordening en de
nationale uitvoeringsregel een regelingscomplex vormen, waarbij de
verordening zowel de inhoud als de vereiste totstandkomingssnelheid van
de uitvoeringsregel bepaaIt. De behandeling van de derde onderzoeksvraag
(schiet het Nederlandse wetgevingsproces tekort) bangt samen met die
conclusie. In bet nationale regelgevingsproces zou namelijk met de

5 J. Vervaeie, EEG-fraude en Europees economisch strafrecht, Deventer 1991. Andere
diepgaande studies op deelterreinen van de uitvoering van EG-recht zijn verricht door H. -W.
Rengeling, Rechisgrundsotze beim Yerwaltungsvollsug des Europaischen Gemeinschaftsrechi,
Kola e.a. 1977, en, nog aigemener, door J. Schwarze, Europaisches VerwaltungsrecJu,Baden-
Baden 1988.

6 R. Boest, Die Agrarmarkte im Recht der EWG, Baden-Baden 1984.
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bijzondere aard van de uitvoeringsregels rekening moeten worden gehouden
(' geintegreerd communautair lnationaal regelgevingsproces '). Indat proces
dient het nationale parlement mijns inziens een belangrijke rol te spelen.
In hoofdstuk XVII wordt een kort overzicht gegeven van de wijze waarop
de parlementen in andere lidstaten zijn betrokken bij de voorbereiding en
de uitvoering van EG-verordeningen. In dat hoofdstuk blijkt dat vooral het
geintegreerd communautair/nationaal regelgevingsproces in het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland een nader onderzoek
waard is. Dat nadere onderzoek vindt in hoofdstuk xvm plaats. Vervolgens
wordt in hoofdstuk XIX bezien hoe het Nederlandse regelgevingsproces
er uit ziet. Tenslotte wordt in deel E ('Conclusies en aanbevelingen')
onderzocht of, en zo ja: hoe, in Nederland uit de buiteniandse stelsels lering
kan worden getrokken.

2 De opbouw van het onderzoek

25 Het onderzoek is rond de drie onderzoeksvragen opgebouwd. In
Deel B worden ter inleiding de totstandkoming, de verbindende kracht en
de inhoud van de verordening besproken. Vervolgens worden in de delen
C, D en E de drie onderzoeksvragen behandeld. Zowel de uitvoerings-
verplichtingen (de eerste onderzoeksvraag), als het eventuele inhoudelijk
tekortschieten van Nederland (de tweede onderzoeksvraag) worden inDeel
C behandeld. De behandeling vindt plaats aan de hand van vijf elementen
van nationale uitvoeringsregels, te weten:

voorschriften inzake de aanpassing van met de EG-verordening strijdig
nationaal recht,
voorschriften op het gebied van het materiele recht,
voorschriften ten aanzien van de inrichting van het nationale toepassings-
stelsel,
handhavingsvoorschriften en
rechtsbeschermingsvoorschriften.

Deel C bevat tien hoofdstukken, omdat er twee hoofdstukken worden gewijd
aan ieder element. Het eerste hoofdstuk daarvan betreft steeds de vraag
hoe de verordening op het punt van het betreffende element ingevolge het
EG-recht moet worden uitgevoerd, terwijl het tweede hoofdstuk steeds de
vraag betreft of Nederland, gezien de eisen die het EG-recht stelt, op het
betreffende punt tekortschiet. Het proces van de vaststelling van uitvoerings-
regels (de derde onderzoeksvraag) wordt inDeel D behandeld. De conclusies
en aanbevelingen tens lotte zijn in Deel E te vinden.

17



Hoofdstuk III

3 De bronnen

26 De lijst verordeningen van Bijlage A biedt een overzicht van wat
EG-verordeningen kunnen inhouden.

27 De lijst Nederlandse wetgevingscomplexen (wetgeving in formele
zin en daarop gebaseerde lagere regelingen) van bijlage B toont een selectie
van bestudeerde Nederlandse wetgevingscomplexen. De onderwerpen van
de Bijlagen A en B komen nagenoeg overeen: voor ieder onderwerp van
Bijlage A, is minstens een op dat onderwerp betrekking hebbende
Nederlandse uitvoeringsregeling bestudeerd (Bijlage B), behalve het
institutionele EG-recht dat naar zijn aard nauwelijks uitvoering in
Nederlandse regels behoeft. De in Bijlage A genoemde wetgevingscomplexen
zijn aan een min of meer gedetailleerd onderzoek onderworpen. Ik heb rnij
beperkt tot deze complexen omdat het voor een bijdrage aan de verdere
ontwikkeling van het wetgevingsbeleid, voldoende is om de hoofdlijnen
van de Nederlandse wetgeving te bezien. Ben veel gedetailleerder onderzoek
naar de Nederlandse uitvoeringswetgeving zou overigens ook uit praktische
overwegingen niet mogelijk zijn vanwege de enorme hoeveelheid verordenin-
gen, namelijk meer dan vierduizend per jaar. In een parafrase van Schuyt:

Verordeningen zijn als voetnoten bij een dissertatie: er zijn er teveel en zij
hangen te weinig met elkaar samen.?

Daarnaast is een veel gedetailleerder onderzoek van de Nederlandse
uitvoeringswetgeving bijzonder moeilijk vanwege de ondoorzichtigheid van
de uitvoering van verordeningen in Nederlandse regels en het ontbreken
van een betrouwbaar docurnentatiesysteem omtrent de uitvoering van
verordeningen (voor richtlijnen bestaat een dergelijk systeem wel)." In dit
boek wordt derhalve niet gepretendeerd om de nationale wetgeving volledig
te toetsen. Ik heb mij niet ten doel gesteld alle in verband met het EG-recht
mogelijke tekortkomingen in de Nederlandse wetgeving op te sporen, aileen
de voornaamste.

7 Schuyt 1982, p. 12, die spreekt over 'wetten' die als voetnoten bij een dissertatie zijn.
8 Vgl. Guldenmund 1992, pp. 30·31. Voor het register: Van Haersolte 1993.
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Onderzoeksvragen, onderzoeksmethode en opbouw

4 De wijze van aanhalenvan literatuur

28 Om tot een zo beknopt mogelijke tekst te komen, zijn in de
voetnoten uitsluitend de auteur, het jaar van publikatie en eventueel de
betreffende pagina(s) aangegeven. Deze literatuur is terug te vinden in de
gecombineerde literatuurlijst/personenregister aan het eind van het boek.?

9 Op deze wijze van aanhalen is een uitzondering gemaakt, namelijk in nummer 21. waar
het voor een goed begrip van de hoofdtekst van belang is om de titels van de aangehaalde
publikaties te kennen.
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De totstandkoming, verbindende
kracht en inhoud van de

EG-verordening

Ofschoon in theorie de verhouding tussen het
gemeenschapsrecht en de nationale rechtsorde, niet
in het minst door de jurisprudentie van her Hofvan
Justitie, in grote trekken duidelijk is, valt he! moeilijk
te loochenen dar her een duide/ijkheid voor insiders
is.
K.J.M. Mortelrnans, De invloed van het Europees
gemeenschapsrecht op het Belgisch economisch
recht, Zwolle 1978, p. 573.



De inhoud van dee) B

In dit deel wordt onderzocht hoe EG-verordeningen tot stand komen, welke
verbindende kracht zij hebben en welke inhoud zij kunnen hebben. Daardoor
wordt immers de uitgangssituatie van de nationale uitvoeringswetgever
bepaald.

Voor de 'insiders' die de grote trekken van de verhouding tussen gemeen-
schapsrecht en nationale rechtsorde kennen, zal dit deel niet veel nieuws
brengen. Een uitzondering moet wellicht worden gemaakt voor de
bespreking van het subsidiariteitsbeginsel (nrs, 45-47). Ret deel is echter
onmisbaar voor degenen die minder goed in het EG-recht zijn ingevoerd.

Hoofdstuk IV betreft de totstandkoming van de verordening. In hoofdstuk
V wordt de verbindende kracht van de verordening besproken. Daarin wordt
de verordening afgezet tegen de richtlijn.

Inhoofdstuk VI tens lotte wordt onderzocht wat de inhoud van de verorde-
ning kan zijn. Daarbij gaat het zowel om het materiele recht (onder meer
de beleidsterreinen waarop verordeningen voorkomen) als om instrumenten
om de feitelijke toepassing van het materiele recht te verwezenlijken
(handhaving, rechtsbescherming). Aan het slot van het hoofdstuk zijn enkele
voorbeeldverordeningen opgenomen. Deze verordeningen zullen in deel
C steeds als illustratie dienen.
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HOOFDSTUK IV

De totstandkoming van de EG-verordening1

1 Inleiding - de 'competences d'attribution'

29 Een belangrijk beginsel van gemeenschapsrecht is het beginsel van
de competences d'attribution. Het houdt in dat de organen en instellingen
van de EG slechts kunnen handelen binnen de grenzen van door de
Verdragen verleende bevoegdheden. Voor ieder handel en van een
gemeenschapsinstelling of -orgaan moet dus een rechtsbasis worden
gevonden. Die basis kan liggen in een van de oprichtingsverdragen van
de Gemeenschappen of in een regeling van secundair EG-recht. De
rechtsbasis bepaalt niet aIleen met welk doe1 en met welke inhoud EG-
optreden mogelijk is, maar tevens in welke vorm en volgens welke
procedure mag worden opgetreden. Het is, om te kunnen controleren of
aan het beginsel van de competences d'attribution is voldaan, van groot
belang om de rechtsbasis van het EG-optreden te kennen. Vandaar ook dat
de rechtsbasis in de aanhef van elke EG-regel wordt aangegeven.

30 De EG kent verschillende varianten van regelgevingsprocedures.
Het is niet nodig om die allemaal uiteen te zetten. Op hoofdlijnen komen
ze namelijk overeen.' Hier komen die hoofdlijnen vanuit het perspectief
van de EG-instellingen aan de orde. De inbreng van Nederlandse actoren
wordt in de nrs. 481-494 behandeld.

31 § 2 van dit hoofdstuk betreft de procedure volgens welke door de
Raad vast te stellen verordeningen (Raadsverordeningen) tot stand komen
en § 3 de procedure van door de Europese Commissie vast te stellen
verordeningen (Commissieverordeningen). In§ 4 worden de publikatie en
inwerkingtreding van de verordening behandeld. In § 5 wordt op het
subsidiariteitsbeginsel ingegaan. § 6 tens lotte bevat enige samenvattende
conclusies.

1 Dit hoofdstuk is gedeeltelijk gebaseerd op Bekkers e.a. 1993, pp. 63-90.
2 Zie onder meer O. Harnier, Rdnr. 37-38 bij Vorbemerkung zum Fiinften Teil, in: Von der

Groeben e.a. 1991, Band 3.
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Hoofdstuk IV

2 De Raadsverordening

2.1 Het voorstel van de Europese Commissie

32 Als de Raad een verordening mag vaststellen, mag dat slechts op
voorstel van de Europese Commissie.? Het Directoraat-Generaal van de
Commissie dat het voorstel voorbereidt, raadpleegt allerlei personen en
instanties. Zo worden onder andere betrokken Directoraten-Generaal, de
Juridische Dienst van de Europese Commissie, lobbygroepen en nationale
deskundigen geraadpleegd. 'Nationale deskundigen' zijn deskundigen uit
de lidstaten: het zijn meestal ambtenaren die door de Commissie op voorstel
van de nationale regeringen worden uitgenodigd, maar de Commissie kan
ook anderen uitnodigen. De Commissie hecht grote waarde aan het advies
van de nationale deskundigen." Geschat wordt dat gemiddeld bijna tachtig
procent van alle verschillen van inzicht al in deze werkgroepen van nationale
deskundigen wordt opgelost; het zal dan meestal om technische, politiek
minder gevoelige punten gaan." Normaal gesproken wordt in de Raad op
deze punten niet meer teruggekomen. In het kader van het streven naar
transparantie (i .e. vergroting van de doorzichtigheid van de besluitvorming
inde EG, vergelijk de aan het Verdrag van Maastricht gehechte Verklaring
terzake), heeft de Commissie te kennen gegeven in de toekomst uitgebreider
advies te zullen inwinnen dan in het verleden het geval was. 6 Als de
behandeling binnen het Directoraat-Generaal is afgerond, wordt het ontwerp-
voorstel voorgelegd aan de Commissie. Als deze de tekst van het voorstel
heeft vastgesteld, wordt het bij de Raad ingediend.

33 Bij het (ontwerp- )voorstel voor de verordening worden verschillende
toelichtende stukken gevoegd. Daarin worden onder meer de financiele
gevolgen van de regel voor de EG uiteengezet (,anti-fraude-toets'), de
financiele gevolgen voor de nationale overheden, de gevolgen voor het

3 Met het Verdrag van Maastricht wordt een bijzondere variant ge'introduceerd. In de aan
het Protocol betreffende de Sociale Politiek gehechte Overeenkomst tussen de elf lidstaten,
is bepaald dat de sociale partners op EG-niveau overeenkomsten kunnen sluiten. Deze
overeenkomsten kunnen door de Raad worden omgezet in een bindend besluit, bijvoorbeeld
een verordening (art. 4). Hoewel de Raad ook in dit geval besluit op voorstel van de
Commissie, komt het voorstel inhoudelijk uit de koker van de sociale partners.

4 Institutioneel vademecum van de Europese Commissie, maar! 1990, p. 50.
S Engel 1993, p. 93.
6 Medede1ing van de Commissie van S mei 1993, Pb. 1993 C 63/8.
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De totstandkoming van de EG-verordening

midden- en kleinbedrijf en de gevolgen voor het milieu.' Er moet ook in
worden aangegeven waarom EG-regelgeving noodzakelijk is en wat de voor-
naamste doelstellingen van de voorgenomen regeling zijn. Voorstel en
toelichting kunnen in de zogenaamde COM-documenten (documenten van
de Europese Commissie) worden gepubliceerd; het voorstel wordt tevens
geplaatst in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. De
toelichting in de COM-documenten is echter nauwelijks te vergelijken met
de memorie van toelichting bij Nederlandse wetsvoorsteIlen. De toelichting
in de COM-documenten geefi een globale beleidsmatige verdediging van
het voorstel, terwijl de Nederlandse memorie van toelichting veel meer
uitleg geefi en daarbij onder andere ook op meer juridische aspecten als
de betekenis van in het voorstel gebruikte begrippen en verhouding tot
bestaande regelgeving ingaat.

2.2 Besluitvorming in de Raad van de Europese Gemeenschappen

34 De Raad neemt het voorstel van de Europese Commissie meestal
pas in behandeling als het is vertaald in aIle officiele talen van de EG. Voor
de vertaling zijn juristen-vertalers verantwoordelijk." Zij controleren of
de juridisch relevante aspecten van het voorstel in iedere taal exact hetzelfde
resultaat opleveren en of het voorstel wetgevingstechnisch correct is
opgesteld (' legal drafimanship ').9 Is de vertaling eenmaal gereed, dan stuurt
de Raad het voorstel naar degenen die hij raadpleegt.

35 Als de rechtsbasis van het voorstel bepaalt dat het Europese
Parlement wordt geraadpleegd, dan kan de Raad de regeling vaststeIlen
zodra het Europees Parlement het advies heefi gegeven." De Raad kan
in dit geval slechts met eenparigheid van stemmen van het voorstel van

7 Manual of operational procedures, SEC192/8307, p. 20; over de financiele gevolgen voor
de nationale overheden de aan het Verdrag van Maastricht gehechte Verklaring betreffende
de geraamde kosten van Commissievoorstellen; over de milieutoets de aan het Verdrag van
Maastricht gehechte Verklaring betreffende de beoorde1ing van het milieu-effect van
communautaire maatregelen en Europe 1992, No. 5992, p. 10.

8 COM(75) Min 333 en SEC175fl658.
9 Manual of operational procedures, SEC192/8307, P 34.
10 Dit is een strikte eis: de Raad mag de verordening niet vaststellen voor het advies is gegeven.

H. v.1. 29oktober 1980, 138179, Roquette,Jur. 1980,3333 en van dezelfde datum 139179,
Maizena, fur. 1980, 3424.
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Hoofdstuk IV

de Commissie afwijken (artikeI149, eerste lid, EEG-Verdrag, artike1189A,
eerste lid, EG- Verdrag en artikel 119 Euratom- Verdrag). II

36 De rechtsbasis van het voorstel voor de verordening kan echter
ook bepalen dat de in artikel 189C EG-Verdrag (het oude artikel 149,
tweede lid, EEG-Verdrag) beschreven samenwerkingsproceduremoet worden
gevolgd. Op basis van het voorstel van de Commissie en na advisering door
het Europees Parlement (,eerste lezing') , stelt de Raad een gemeen-
schappelijk standpunt vast. Daarbij kan de Raad slechts met eenparigheid
van stemmen van het voorstel van de Commissie afwijken; als niet van
het voorstel wordt afgeweken kan de Raad bij gekwalificeerde meerderheid
van stemmen besluiten (zie voor de stemverhouding in de Raad de artikelen
148, tweede lid, E(E)G-Verdrag, 28 EGKS-Verdrag en 108 Euratom-
Verdrag). Heeft het EP dat standpunt binnen drie maanden na ontvangst
niet expliciet afgekeurd, noch amendementen voorgesteld ('tweede lezing'),
dan stelt de Raad het besluit overeenkomstig het standpunt vast. Keurt het
parlement het standpunt weI uitdrukkelijk af, dan kan de Raad het besluit
toch overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt bij unanimiteit vast-
stellen. Stelt het Europese Parlement amendementen voor, dan wordt de
Commissie ingeschakeld. Neemt die de amendementen over, dan kan de
Raad de regeling bij gekwalificeerde meerderheid vaststellen. Neemt de
Commissie de amendementen niet over, dan kan de Raad ze niettemin in
de uiteindelijke regeling opnemen, zij het dat dan moet worden besloten
bij unanimiteit. Ret parlement heeft dus geen vetorecht.

37 Met het Verdrag van Maastricht is een nieuwe regelgevingspro-
cedure in het leven geroepen: de medebeslissings- of codecisieprocedure
(artikel 189B EG-Verdrag). Ret belangrijkste inhoudelijke verschil met
de samenwerkingsprocedure is dat het Parlement in de codecisieprocedure
weI een vetorecht heeft. Omdat de codecisieprocedure slechts op beperkte
schaal van toepassing zal zijn (de samenwerkingsprocedure en de adviespro-
cedure blijven bestaan) zal de Raad de belangrijkste regelgevende instantie
blijven.

11 In de EGKS heeft de Raad een veel minder belangrijke besIuitvormende taak: de meeste
'algemene bescbikkingen' worden door de Commissie vastgesteld. Als de Raad echter
algemene bescbikkingen mag vaststellen, moet dat vaak op voorstel van de Commissie
geschieden. Zie bijvoorbeeld art. 59, tweede lid, EGKS-Verdrag.
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38 De besIuitvorming in de Raad is ais voIgt georganiseerd." Het
voorstel van de Commissie wordt behandeid in werkgroepen die zijn
ingesteid door het Comite van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper).
(Met het Verdrag van Maastricht krijgt het Coreper een plaats in het EG-
Verdrag: zie artikeI151 EG-Verdrag). De werkgroepen bestaan uit nationale
ambtenaren. Gedurende de behandeling in het Coreper kan de Commissie
haar voorstel wijzigen. Dat doet ze bijvoorbeeld als ze meent dat aannarne
van haar voorstel anders niet haalbaar is. Bij ingrijpende wijzigingen moet
het Parlement opnieuw worden geraadpleegd." Nadat het voorstel
voldoende is behandeld, wordt het aan de Raad voorgelegd, vergezeid van
eventuele voorsteIlen voor wijzigingen en de gegeven adviezen. Als in het
Coreper overeenstemming is bereikt, wordt het voorstel ais A-punt op de
agenda van de Raad opgevoerd. Het kan dan als harnerstuk worden
aanvaard. Is geen overeenstemming bereikt, dan vinden er in het kader
van de Raad verdere onderhandelingen plaats. Weliswaar kan in de Raad
soms bij (gekwalificeerde) meerderheid worden besloten, maar in de praktijk
wordt altijd op consensus aangestuurd." Dat komt doordat de lidstaten
steeds wederzijds van elkaar afhankelijk zijn. Daarnaast is van belang dat
het de lidstaten zijn die primair met uitvoering en toepassing van de verorde-
ning zijn belast. Het is dus erg belangrijk dat de besluiten bij iedere lidstaat
voidoende draagvIak hebben. Vandaar dat er vaak de voorkeur aan wordt
gegeven om d66r te onderhandelen tot er consensus is bereikt, in plaats
van de zaak op scherp te stellen door tot stemming over te gaan. Niettemin
komt het weI voor dat er in de Raad wordt gestemd: afhankelijk van de
rechtsbasis van het voorstel moet dan bij unanimiteit, gewone meerderheid
of gekwalificeerde meerderheid worden besioten. Na het bereiken van
consensus of na de stemming stelt de Raad de verordening vast. Het effect
van het streven naar consensus is dat de regelgeving vaak een compro-
miskarakter krijgt: slechts die (bepalingen van) verordeningen komen tot
stand, die in de kern door (het grootste deel van) de lidstaten geschikt en
noodzakelijk worden geacht voor het bereiken van de doelstellingen van
de EG en, naar het oordeel van de lidstaten, niet onevenredig in verhouding
tot andere te dienen belangen zijn. In die afweging spelen de nationale
belangen uiteraard een grote rol. 15

12 Hierover KapteynIVerLoren van Themaat 1987, pp. 180-182.
13 Jacobs e.a. 1992, p. 189. In het kader van de samenwerkingsprocedure vindt dan een nieuwe

'eerste lezing' plaats.
14 Zie Bekkers e.a. 1993, p. 88.
15 Bijvoorbeeld Van den Bos 1991, p. 37, met verwijzingen; Engel 1993, pp. 91-98.

29



Hoofdstuk IV

39 Ook de Raad streefi inmiddels naar transparantie (vergroting van
de doorzichtigheid van de besluitvorming). In dat kader heefi de Raad in
juni 1993 een resolutie inzake de redactionele kwaliteit van de regelgeving
aangenomen, waarin een soort 'aanwijzingen voor de EG-regelgeving' zijn
geformuleerd." Bij de transparantie past ook dat Raadsvergaderingen in
beginsel openbaar kunnen zijn. Onderhandelingen over wetgeving blijven
echter vertrouwelijk."

3 De Commissieverordening

40 Ret EGKS- Verdrag kent de Commissie op vele terreinen de
bevoegdheid toe om zelfstandig 'algemene beschikkingen' vast te stellen;
in het E(E)G- en Euratom-Verdrag is dat veel minder vaak het geval."
De regelgevingsprocedure is in grote lijnen gelijk aan die welke is
beschreven voor de forrnulering van een voorstel door de Europese
Commissie (nrs. 32-33). Afwijkend is echter dat de Raad soms moet worden
geraadpleegd of zelfs met de regeling moet instemmen.

41 Vaker ontleent de Commissie regelgevende bevoegdheden aan een
Raadsbesluit waarin regelgevende bevoegdheden worden gedelegeerd."
Artikel145 E(E)G- Verdrag bepaalt zelfs dat de Raad uitvoerende, inclusief
regelgevende, bevoegdheden in beginsel steeds naar de Commissie moet
delegeren:"

Ter bereiking van de doelstellingen van dit Verdrag en overeenkornstig de
bepalingen daarvan, ( ... )
verleent de Raad, in de besluiten die hij neemt, de Commissie de bevoegdheden
ter uitvoering van de regels die hij stelt.

16 Resolutie van de Raad van 8 juni 1993, Ph. 1993 C 166/1. Deze resolutie is overigens
voorafgegaan door soortgelijke afspraken door de ministers van sociale zaken over uitsluitend
de EG-wetgeving op sociaal terrein: conc1usies van de Raad, Ph. 1993 C 49/6. Hierover
Valkenburg 1993.

17 Zie Bijlage 3 van Deel A van de Conclusies van het Voorzitterschap van de Europese Raad
van Edinburgh, Bull. EG 12-1992, pp. 9-42.

18 Het E(E)G-Verdrag geeft de Commissie een dergelijke bevoegdheid in de artikelen 10, tweede
lid, art. 48, derde lid, sub d, en 91, tweede lid. Zie Louis 1969, p. 90.

19 Hierover Lenaerts 1993, pp. 33-36.
20 In H.v.l. 24 oktober 1989,16/88, Comitologie, Jur. 1989,3457, werd uitgemaakt dat de

Raad zichzelf wei uitvoeringsbevoegdheden mocht voorbehouden, maar dat dat dan
'omstandig' moest worden gemotiveerd (r.o. lO). Hiermee wordt immers van art. 145 E(E)G-
Verdrag afgeweken.
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Hetzelfde artikel bepaalt dat de Raad algemene regels dient op te stellen
omtrent de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid." Dat is bij
besluit van de Raad van 13 juli 1987 gebeurd." Dit besluit zegt dat de
Raad, als hij bevoegdheden naar de Commissie delegeert, de Commissie
aan een van de in het besluit omschreven procedures kan binden. We hebben
het dan over de zogenaamde comitoiogie-procedures. Deze procedures
hebben gemeen dat er, voorafgaande aan de besluitvorming door de
Europese Commissie, eerst wordt geadviseerd door een comite, Dat comite
bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door
een vertegenwoordiger van de Commissie. De samenstelling van dit comite
kan overigens per regeling verschillen.

42 In de eerste variant van de comitologie-procedures, de adviescomite-
procedure, kan de Commissie het advies zonder meer naast zich neerleggen
en de verordening zelf vaststellen. In de tweede variant, de beheersco-
miteprocedure, dient de Commissie een ontwerp-verordening die van het
advies afwijkt, onverwijld ter kennis van de Raad te brengen. De Raad
kan de verordening dan vaststellen. In de derde variant van deze procedures,
die van het reglementeringscomite, kan de Commissie slechts een verorde-
ning vaststellen als daarover instemmend is geadviseerd. Ontbreekt dat
instemmende advies, dan dient de Commissie de ontwerp-verordening bij
de Raad in. De Raad stelt dan de verordening vast, tenzij dat niet binnen
een bepaalde termijn gebeurt: dan herleeft de regelgevende bevoegdheid
van de Commissie en kan de Commissie de regeling alsnog vaststellen.

4 Publikatie, inwerkingtreding en toepasselijkheid van de verorde-
ning

43 Nadat EG-verordeningen zijn vastgesteld, worden ze in het Publika-
tieblad van de EG bekendgemaaktP Ze worden van kracht (treden in

21 Zie ook de aan de Europese Akte gehechte Verklaring inzake de uitvoeringsbevoegdheden
van de Commissie, Trb. 1983, 63.

22 Pb. 1987 L 197/33. De procedures bestonden overigens ook al voordat dit besluit tot stand
kwam; ze zijn slechts in een algemeen besluit vastgelegd. Zie KapteynlVerLoren van Themaat
1987, pp. 171-174.

23 Art. 191 E(E)G-Verdrag en 163 Euratom-Verdrag; art. 5 Beschikking 22-60 van de Hoge
Autoriteit van 7 september 1960, Pb. 1960, p. 1248. Commissieverordeningen dienen te
worden gepubliceerd binnen 24 uur nadat zij zijn vastgesteld (vraag (EP) 3092/92 van J. V.
LOpez van 14 december 1992, antwoord van 10 maart 1993, Pb. 1993 C 137120), bij
Raadsverordeningen kan het langer duren.
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werking) op de daarin bepaalde datum. Bepaalt de verordening hier niets
over, dan worden de verordeningen van kracht op de twintigste dag na
publikatie." Ais publikatiedatum geldt de datum van het Publikatieblad
waarin de verordening is geplaatst, tenzij wordt bewezen dat de officiele
publikatie al eerder beschikbaar was. 25 Dat een EG-verordening van kracht
is, betekent niet per se dat de verordening ook al moet worden toegepast.
Soms bepaalt de verordening namelijk dat zij in haar geheel, of ten aanzien
van enkele bepalingen, van toepassing is vanaf een bepaalde datum, die
ligt voor of na die van van kracht worden.

44 De verordening kan dus twee data noemen die voor de lidstaten
van belang zijn, namelijk de datum van vankracht worden van (fen ofmeer
bepalingen van) de verordening en de datum van het toepasselijk zijn van
(een of meer bepalingen van) de verordening. De eerste datum, die van
van kracht worden, is voor de lidstaten van belang omdat dan de termijn
voor het instellen van vernietigingsberoep ingaat. 26 De tweede datum, die
van toepasselijk zijn, is voor de lidstaten van belang omdat vanaf dat
moment de lidstaten de plicht hebben om de (betreffende bepaling(en) van
de) verordening volledig toe te passen. V66r die datum dienen de lidstaten
dus de eventueel noodzakelijke uitvoeringsregels vast te stellen. Zoals
Heukels aangeeft, is er juridisch gezien een tijdsvolgorde: vaststelling -
publikatie - inwerkingtreding - van toepassing zijn." In de praktijk
kunnen twee of meer van deze data samenvallen, bijvoorbeeld doordat een
verordening bepaalt dat deze in werking treedt op de dag van publikatie
of doordat een datum betreffende het 'van toepassing zijn' ontbreekt. In
het laatste geval moet de verordening volledig worden toegepast vanaf de
datum van inwerkingtreding. In de praktijk komt het tevens voor dat
verordeningen terugwerkende kracht hebben. Hierover verder nrs. 65-67.

24 Artt. 191 E(E)G-Verdrag, 163 Euratom-Verdrag en art. 6 Beschikking 22-60 van de Hoge
Autoriteit van 7 september 1960, Pb. 1960. p. 1248.

25 Heuke1s 1990, p. 35.
26 Art. 173 E(E)G-Verdrag en 146 Euratom-Verdrag. Het EGKS-Verdrag knoopt voor het

begin van de termijn aan bij het moment waarop de algemene beschikking openbaar gemaakt
wordt (artt. 33 en 38 EGKS-Verdrag).

27 Heuke1s 1990, p. 45.
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5 Het subsidiariteitsbeginsel

5.1 Omschrijving

45 Het subsidiariteitsbeginsel wordt het met het Verdrag van Maastricht
uitdrukkelijk gekwalificeerd als een van de grondslagen van het EG-recht. 28

Het beginsel is neergelegd in artikel 3B EG-Verdrag.

De Gemeenschap handelt binnen de grenzen van de haar door dit Verdrag
verleende bevoegdheden en toegewezen doelstellingen.
Op gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, treedt de
Gemeenschap, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, slechts op indien en
voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden met voldoende door
de Lid-Staten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang
of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Gemeenschap kunnen
worden verwezenlijkt.
Het optreden van de Gemeenschap gaat niet verder dan noodzakeJijk is om de
doelstellingen van dit Verdrag te verwezenlijken.

Ofschoon 'subsidiariteit' inmiddels een veel gebruikt 'Euro-woord' is,"
is niet duidelijk wat het beg rip precies inhoudt. Zo is niet duidelijk of artikel
3B EG- Verdrag drie aspecten van het subsidiariteitsbeginsel bevat, of drie
verschillende beginseJen, waarbij de eerste alinea van het artikel het beginsel
van de competences d'attribution weergeeft, de middelste alinea het
subsidiariteitsbeginseJ en de laatste alinea het proportionaliteitsbeginsel. 30

Wellicht is het het duidelijkst om van een 'subsidiariteitsbeginsel in ruime
zin' (geheel artikel3B EG-Verdrag) en van een 'subsidiariteitsbeginsel in
engere zin' (de middelste alinea van artikel 3B EG-Verdrag) te spreken;
dat zal ik dan ook doen.

28 In het EEG-Verdrag bestond het al op milieugebied (artikel l30R, vierde lid). Over de
geschiedenis van het beginsel in EG-verband Emiliou 1992, pp. 391-399.

29 Gretschmann 1991, p. l.
30 Zo bespreekt VerLoren van Themaat 1993, pp. 429-430 onder het kopje 'de toepassing van

het subsidiariteitsbeginsel' ook het proportionaliteitsbeginsel. Vgl. ook Delors 1991, p. 4
en Renzsch 1993, p. 106. Daarentegen acht Van Gerven 1991-1992, pp. 1243-1244, alleen
de middelste alinea van art. 3B de neerslag van het subsidiariteitsbeginsel. Zo ook Emiliou
1992, pp. 399-402. Gretschmann 1991, p. 6 signaleert dat de onduidelijkheid van de term
waarschijnlijk politieke voordelen heeft: op deze wijze k:an consensus over het beginselworden
bereikt.
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5.2 Effect op de regelgeving

46 In de eonclusies van het Voorzittersehap van de Europese Raad
van Edinburgh van 11 en 12 december 1992 wordt de betekenis van het
subsidiariteitsbeginsel in ruime zin voor de uitvoering van verordeningen
ais voIgt omschreven:

[d]e maatregelen van de Gemeenschap moeten voor nationale besluiten zoveel
ruimte laten als met inachtneming van het doel van de maatregel en de
voorschriften van het Verdrag mogelijk is. Bij de naleving van het gemeen-
schapsrecht moet erop worden toegezien dat gevestigde nationale regels en de
organisatie en de werking van het rechtssysteem van de Lid-Staten worden
gerespecteerd."

Het subsidiariteitsbeginsel zai worden uitgewerkt in een inter-institutioneel
akkoord, waarin de bovengenoemde eonclusies van de Europese Raad een
beiangrijke roi zullen spelen."

47 In afwaehting daarvan kan al worden gezegd dat het inroepen van
het beginsel een rem op de besIuitvorming kan vormen. Het kan immers
dienen ais argument om in de Raad of in een comitologie-comite tegen een
voorgenomen regel te stemmen. De EO-wetgever zal het beginsel
waarsehijnlijk toepassen door steeds na te gaan of de bepalingen van een
voorgenomen regeling wel geschiki en noodzakelijk zijn om de doelstellingen
van de EO te bereiken en of het ermee bereikte resultaat niet onevenredig
is tot een ander beschermenswaardig belang." De (vooral politieke)
afweging of in een eoncreet gevai aan deze criteria voIdaan is, zal per
beleidsterrein en per bepaling van een verordening kunnen versehillen. Naar
verwaehting zal de EO-reehter de uitkomst van deze afweging in voorko-
mend gevai marginaal kunnen gaan toetsen." Tot nu toe heeft het Hof
in zaken waarin de bevoegdheden van de EO werden betwist zieh steeds
'EO-vriendelijk' opgesteId; het lijkt waarschijnlijk dat deze lijn zal worden
doorgezet. 35

31 Bull. EG 12-1992, p. 16. Op pp. 9-42 van dat Bulletin zijo de Conclusies van het
Voorzitterschap van de Europese Raad te vindeo.

32 Mededeling van de Commissie 27 oktober 1992, Bull. EG 10-1992, pp. 118-128.
33 Formulering is geent op Van Gerven 1991-1992, p. 1244.
34 Vgl. H.v.J. 270ktober 1992, BRD v. Commissie, nog niet gepubliceerd, r.o. 20. Van Gerven

1991-1992, p. 1245; Emiliou 1992, pp. 402-405; VerLoren van Themaat 1993, pp. 429-430.
35 Iglesias 1992, p. 233.
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6 Samenvattendeconclusies

48 Hoewel ook de Europese Commissie en het Europese Parlement
een rol in de regeigevingsprocedure speIen, blijkt vooral de invioed van
de lidstaten op de EG-regeigeving van groot belang (zie verder nrs, 49-
50).36

49 Bij de totstandkoming van Raadsverordeningen kunnende Iidstaten
in twee fasen invioed op de besIuitvorming uitoefenen: vaak al tijdens de
fase van formulering van het voorstel door de Europese Commissie (indien
de Commissie regeringsvertegenwoordigers ais 'nationale deskundigen'
raadpIeegt en het advies van die deskundigen inderdaad voIgt) en verder
steeds tijdens de fase van behandeling in de Raad. Onder het oude recht
had de Raad steeds het Iaatste woord in de regeigevingsprocedure; het
Parlement had geen vetorecht. Met het Verdrag van Maastricht is de positie
van het Parlement echter op dit punt versterkt: het heeft (op sommige terrei-
nen) weI een vetorecbt gekregen. De Raad blijft echter de belangrijkste
regeigevende instantie.

50 Bij de totstandkoming van Commissieverordeningen kunnen de
lidstaten vaak invioed uitoefenen via de comitologie-procedures. Omdat
de lidstaten vinden dat ze bij Commissieverordeningen soms toch Diet
voldoende invioed kunnen uitoefenen (dat speelt met name bij politiek
gevoelige punten) wordt de regeling vaak gedetailleerd in de Raadsverorde-
ning uitgewerkt. De lidstaten vertrouwen het de Commissie dan eenvoudig-
weg Diet toe om een meer giobale regeling uit te werken."

51 De sterke invioed van de lidstaten leidt ertoe dat de EG-regeigeving
vaak het karakter heeft van een compromis: een compromis tussen de
verschillende instellingen en een compromis tussen de verschillende
(blokken) lidstaten. Ret compromiskarakter beeft tot gevoig dat (bepalingen
van) verordeningen sIecbts tot stand komen ais het grootste dee I van de
lidstaten van oordeel is dat die bepalingen in bun kern geschikt en
noodzakelijk zijn voor het doel van de EG en Dietbuiten verhouding staan
tot andere te beschermen belangen (waaronder ook nationale belangen).

36 Van den Bos 1991, met name pp. 33-35.
37 BruhaIKindermann 1986, pp. 302-306; Bronkhorst 1993, pp. 30-31.
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52 Het subsidiariteitsbeginsel in ruime zin en het streven naar transpa-
rantie zullen waarschijnlijk de inhoud van de regelgeving beinvloeden.
Bepalingen in voorgenomen EG-verordeningen zullen door de EG-wetgever
immers nog strenger dan nu moeten worden getoetst op geschiktheid en
noodzakelijkheid in verband met het bereiken van de doelstellingen van
de EG, en op de vraag of het resultaat niet buiten proportie tot andere
beschermenswaardige belangen staat. Het streven naar transparantie zal
er wellicht toe leiden dat de Raad meer aandacht aan de kwaliteit van de
regelgeving zal besteden; op 8 juni 1993 heeft de Raad reeds een resolutie
vastgesteld waarin richtsnoeren voor de redactionele kwaliteit zijn te
vinden."

38 Pb. 1993 C 16611; hierover Valkenburg 1993.
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HOOFDSTUK V

De verbindende kracht van de EG-verordening

1 Inleiding

53 Onder de vraag naar de verbindende kracht van EG-verordeningen
valt zowel de vraag voor wie de verordening verbindend is, als wat die
verbindendheid precies meebrengt. IEG-verordeningenhebben per defmitie
een algemene strekking, zij zijn verbindend in al hun onderdelen en
rechtstreeks toepasselijk in iedere lidstaat (artikel189 E(E)G-Verdrag en
161 Euratom-Verdrag). Voor de verbindende kracht van de EG-verordening
is het vooral van belang om te weten wat de twee laatste kenmerken van
de EG-verordening inhouden. In dit hoofdstuk wordt op de theoretische
kant van de verbindendheid van EG-verordeningen ingegaan. De praktijk
van de regelgeving komt in deel C aan de orde.

54 Eerst wordt het beginsel van gemeenschapstrouw besproken (§ 2).
Vervolgens komen in § 3 de 'verbindendheid in aIle onderdelen' en de
'rechtstreekse toepasselijkheid' van de verordening aan de orde. In§4 wordt
iets gezegd over het komend recht. § 5 tenslotte bevat een korte conclusie.
Daarin wordt onder meer een vergelijking met de EG-richtlijn gemaakt.

2 Het beginsel van gemeenschapstrouw

55 Ret beginsel van gemeenschapstrouw is in artikel5 E(E)G- Verdrag
als voIgt geformuleerd.

De Lid-Staten treffen aile algemene of bijzondere maatregelen welke geschikt
zijn am de naleving van de uit dit Verdrag of uit handelingen van de instellingen
der Gemeenschap voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. Zij vergemakkelij-
ken de vervulling van haar taak.

Vgl. Lauwaars 1970, met name pp. 296-299. Hij onderscheidt verbindende kracht naast
rechtskracht. 'Rechtskracht' onderscheidt hij in formele rechtskracht (de verordening kan
niet meer door de EG-rechter worden aangetast) en materiele rechtskracht (de verordening
kan niet meer worden ingetrokken of gewijzigd door het orgaan dat de verordening heeft
vastgesteld) .
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Zij onthouden zich van alle maatregeien welke de verwezenlijking van de
doeistellingen van dit Verdrag in gevaar kunnen brengen.?

56 Ais er eenmaal een EG-verordening is vastgesteld, fungeert het
beginsel van gemeenschapstrouw meestal niet meer als zelfstandige
grondslag voor de verplichtingen van de lidstaten. In dat geval leidt het
Hof de plicht tot uitvoering van de verordening direct uit de verordening
zelf af'.' De plicht tot uitvoering op grond van het beginsel van gemeen-
schapstrouw blijft echter uiteraard bestaan. Deze wordt als het ware
geconcretiseerd door de plicht tot uitvoering zoals die uit de verordening
voortvloeit. Vandaar dat zowel de reikwijdte van het beginsel van gemeen-
schapstrouw (wie is er door gebonden) als de inhoud van het beginsel
(waartoe verplicht het nu precies) van belang zijn.

2.1 De reikwijdte van het beginsel

57 Artikel 5 E(E)G- Verdrag spreekt over 'de Lid-Staten' .4 Volgens
de rechtspraak worden daarmee bedoeld alle nationale instanties die een
publieke taak hebben en met overheidsgezag zijn bekleed. 5 Het betreft dus
aIle (functioneel bepaalde) nationale wetgevende, bestuurlijke en rechterlijke
instanties. Niet is vereist dat de instantie een publiekrechtelijk karakter heeft:
ook een nationale privaatrechtelijke vereniging die met uitvoering van EG-
recht is belast, is aan het beginsel gebonden. Daarnaast geldt het beginsel
ook voor de EG-instellingen en organen als zij met nationale instanties
samenwerken."

2.2 De inhoud van het beginsel

58 Uit de tekst van artikel 5 E(E)G-Verdrag zijn twee soorten verplich-
tingen voor de lidstaten bij uitvoering van EG-verordeningen af te leiden.

2 Hoewel de tekst van de artt. 192 Euratom-Verdrag en 86 EGKS-Verdrag afwijkt van die
van art. 5 ECE)G-Verdrag, mag aan dit verschil geen betekenis worden gehecht. In de Franse,
Duitse en Engelse versie van de Verdragen is de tekst van art. 192Euratom- Verdrag identiek
aan die van art. 5 E(E)G-Verdrag. Art. 86 EGKS-Verdrag heeft dezelfde strekking als art.
5 E(E)G-Verdrag.

3 Zie bijvoorbeeld H.v.J. 20 maart 1986, 72/85, Commissie v. Nederland, Jur. 1986,1219.
4 Oak art. 192 Euratom-Verdrag; Art. 86 EGKS-Verdragspreekt over 'de deelnemende Staten'.
5 O.a. H. v.J. 10 april 1984, 14/83, Von Colson en Kamann, Jur. 1894, 1891; H.v.1. 12 juli

1990, C-188/89, Foster v. British Gas pic, Jur. 1990,1-3313.
6 H.v.1. 13 juli 1990, C-2/88, Zwartveld I, Jur. 1990,1-3365. Zie Mortelmans 1990, pp.

974-991.
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De eerste twee zinnen van het artikel bevatten narnelijk een positieve
verplichting voor de lidstaten: zij moeten alle geschikte maatregelen treffen
om de verplichtingen uit de EG-verordening na te komen en zij moeten
de vervulling van de taak van de Gemeenschap vergemakkelijken. De laatste
zin van het artikel bevat een negatieve verplichting voor de lidstaten: zij
moe ten zich onthouden van aile maatregelen die de verwezenlijking van
de EG-doelstellingen in gevaar kunnen brengen.

3 Verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk
in iedere lidstaat

3.1 Taken en bevoegdheden van nationale wetgevende en bestuurlijke
instanties

3.1.1 Geen 'omzetting ' nodig

59 Uit de verbindendheid in alle onderdelen en de rechtstreekse toepas-
selijkheid van de verordening voIgt dat 'omzetting' van de verordening
in nationaal recht niet nodig is voor de gelding van de verordening binnen
de nationale rechtsorde. Hierin onderscheidt de verordening zich van de
richtlijn, die juist wel 'omgezet' moet worden (artikel 189, derde alinea,
E(E)G-Verdrag, artikel 161, derde zin, Euratom-Verdrag) (over de term
'omzetting' nr. 14).

3.1.2 Overname van bepalingen van EG-verordeningen in nationale regels
niet geoorloofd

60 Het is vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie dat het de
lidstaten niet is toegestaan om (bepalingen van) verordeningen in nationale
regels over te nemen.? Hier wordt dus de negatieve verplichting die
voortvIoeit uit het beginsel van gemeenschapstrouw toegepast: de lidstaten
hebben een onthoudingsplicht. De ratio van het verbod is dat bij overname
in een nationale regeling de herkomst van die regeling, namelijk een EG-
verordening, niet voor een ieder eenvoudig kenbaar zou zijn. Dit zou er

7 H.v.J. 7februari 1972,39/72,Commissiev.ltalie,Jur. 1973, 101;H.v.J.lOoktober1973,
34173, Variola, Jur. 1973,981; H.v.J. 3januari 1978,94177, Zerbone,Jur. 1978,99. Ook
bepalingen van de oprichtingsverdragen mogen niet worden overgenomen. Zie voor een
samenvatting H.v.J. 9 maart 1978, 106177, Simmenthal II, Jur. 1978,629.
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weer toe kunnen leiden dat de lidstaat per zou abuis kunnen menen dat de
regeling waarin bepalingen van de EG-verordening zijn overgenomen,
rechtsgeldig kan worden gewijzigd, ook voor wat betreft de uit de EG-
verordening afkomstige bepalingen. Voorts zou de bevoegdheid of plicht
tot het stellen van prejudiciele vragen niet altijd eenvoudig kenbaar zijn.
Bovendien zou er onduidelijkheid kunnen bestaan omtrent het tijdstip waarop
de verordening in werking treedt. Tenslotte zou er verwarring kunnen
ontstaan als een verordening wordt gewijzigd, terwijl de nationale regeling
niet wordt aangepast.

61 Inhaar adviezen aan de lidstaten omtrent voorgenomen nationale
uitvoeringsregels waarschuwt ook de Europese Commissie tegen overname
van bepalingen van verordeningen in nationale regels." Ook zij erkent echter
dat plaatsing van de verordening in nationale publikatiebladen de bekendheid
van de verordening ten goede kan komen. Zij adviseert dan ook wel eens
om de bepalingen uit de verordening wel over te nemen, maar om dat z6
te doen dat de nadelen daarvan beperkt blijven. Dat vereist dat de herkomst
van de bepalingen voor een ieder eenvoudig kenbaar is. Een voorbeeld van
een dergelijk advies betreft de uitvoering van een EG-verordening waarmee
verdragen werden goedgekeurd.? In verband met de ingewikkeldheid van
de verordening kon overname volgens de Commissie geoorloofd zijn, mits
werd vermeld dat de voorschriften waren overgenomen uit de verordening.
Als de nationale regeling zowel zuiver nationale bepalingen als EG-
voorschriften zou bevatten, moest elke soort eenvoudig geidentificeerd
kunnen worden, bijvoorbeeld door de uit de verordening overgenomen
bepalingen cursief te drukken en de reden daarvan in een voetnoot aan te
geven.

3.1.3 Onthoudingsplicht

62 Een van de grondslagen van de EG is het beginsel van de uniforme
toepassing van het EG-recht. 10 In de EG gaat het immers onder meer om
het creeren van een gemeenschappelijke markt, i.e. een markt die de
omstandigheden van een binnenlandse markt zoveel mogelijk moet benade-

8 Bijvoorbeeld adviezen van 26 september 1969, Pb. 1969 L 253/20 en van 28 juli 1970,
Pb. 1970 L 186/14; antwoord op vraag (EP) 313170, Richarts, van 15 oktober 1970, Pb.
1971 C 2/ II. Recenter is het advies van de Commissie inzake de uitvoeringsregeling van
de EESV-verordening, TK. 1987-1988, 20651, nrs. 3-4, p. 24.

9 Advies van 22 februari 1982, Pb. 1982 L 65128.
10 Mertens de Wilmars 1986B, pp. 35-36.
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ren." Verschilt het op de gemeenschappelijke markt toepasselijke recht
per lidstaat, dan is er geen sprake meer van een markt. De voorwaarden
om aan de markt deel te nemen verschillen dan per lidstaat. 12 Vandaar
dat de lidstaten soms (een bepaling van) een verordening Diet mogen
uitwerken of aanvullen in het nationale recht (dat noem ik 'uitputtende
regelgeving'). Zij brengen dan namelijk het bereiken van de doelstellingen
van de EG in gevaar, zodat de onthoudingsplicht van het beginsel van
gemeenschapstrouw van toepassing is.

3.1.4 Regelingsbevoegdheid: drie mogelijke grondslagen

63 Gesteld wordt weI dat de lidstaten bij uitvoering van verordeningen
op drie gronden regelingsbevoegd kunnen zijn. 13 In oudere verordeningen
werd weI een algemene opdracht tot regelgeving gegeven, bijvoorbeeld:
'de Lid-Staten treffen aIle maatregelen om hun wettelijke en bestuursrechte-
lijke bepalingen zodanig aan te passen dat de verordening kan worden toege-
past' . 14 Daarnaast werden en worden specifieke opdrachten tot regelgeving
gegeven (' de lidstaten stellen vast') en specifieke bevoegdheden tot regelge-
ving verleend ('de lidstaten kunnen bepalen') (voorbeelden in nrs. 137-139).
Tenslotte kunnen de lidstaten over een 'autonome' regelingsbevoegdheid
beschikken (voorbeelden in nrs. 146-151). Hier wordt verder Diet op dit
onderscheid ingegaan: in hoofdstuk IX zal blijken of het een belangrijk
onderscheid is (nr. 152).

3.1.5 Regelingsplicht: drie mogelijke grondslagen

64 EG-verordeningen worden, net als aile andere EG-regeIs, weliswaar
vastgesteld door EG-instellingen, maar moeten meestal worden uitgevoerd
door nationale instanties." Nationale uitvoeringsinstanties zullen belast
kunnen zijn met het vaststellen van uitvoeringsregels. Deze regelingsplicht
kan hetzij uit het beginsel van gemeenschapstrouw voortvloeien, hetzij uit

11 H.v.l. 5 mei 1982, 15/81, Schul, Jur. 1982, 1409.
12 H.v.J. 13 december 1979, 44/79, Hauer, Jur. 1979,3727, r.o. 14. Zieook Schwarze 1988,

Band 1, p. 420. Voor het bedrijfsleven: het Landbouwschap en het bedrijf Denkavit in een
hoorzitting bij de Tweede Kamer, zie TK 1989-1990,21 109, nr. 22, pp. 17 en 47.

13 Maresceau 1978, pp. 226-233; Lauwaars 1983, pp. 42-45.
14 Voorbeelden bij Maresceau 1978, p. 226.
15 Louis 1969, p. 440. Recenter P. VerLoren van Themaat in een notitie van 11 juni 1992,

TK 1991-1992, 22647 (R 1437), nr. 8, p. 35.
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een algemene of een specifieke opdraeht in de verordening (zie nrs. 58
en 63).

3.1.6 Eisen aan de snelheid van het nationale regelgevingsproces

65 De lidstaten moeten er voor zorgen dat vanaf het moment dat de
(betreffende bepaling van de) verordening van toepassing is, de daardoor
gewaarborgde reehten en opgelegde pliehten volledig worden toegepast. 16

Door de verordening toegekende rechten zullen, ook bij het ontbreken van
nationale uitvoeringsregels, vaak door de reehter kunnen worden gewaar-
borgd (zie hierna nrs. 69-70). Soms zullen er ten aanzien van dergelijke
bepalingen eehter weI uitvoeringsregels noodzakelijk zijn. En als de
verordening partieulieren verplichtingen oplegt, is het bij gebrek aan
nationale uitvoeringsregels waarin een toepassingsinstantie wordt aangewe-
zen, vaak maar de vraag of er weI iemand naar de reehter zal stappen om
de nakoming van de verpliehtingen uit de verordening af te dwingen. De
volledige toepassing van de verordening eist dus dat bepaliogen die door
de reehter, bij gebrek aan nationale uitvoeringsregels, niet volledig kunnen
of zullen worden toegepast, door de nationale wetgever zijn uitgevoerd
op het moment dat de verordening van toepassing wordt. De noodzakelijke
nationale uitvoeringsregels moeten uiterlijk op het moment van toepasselijk
worden van de verordening in werking zijn getreden, ofwel terugwerken
tot het moment dat de verordening van toepassing werd. Terugwerkende
kracht is ongewenst en soms zelfs niet toegestaan. Zo mogen nationale
strafbepalingen niet terugwerken, ook niet als het bepalingen betreft die
ter uitvoering van EG-verordeningen zijn vastgesteld.'? Vandaar dat het
belangrijk is dat het nationale regelgevingsproees voldoende snel verloopt.

66 Als er sleehts een korte periode is tussen vaststelling van de verorde-
ning en het moment dat deze moet worden toegepast (over deze tijdstippen
nrs. 43-44), dan wordt de lidstaten maar weinig tijd gelaten om, indien
nodig, hun regelgeving aan te passen." Bovendien wordt de marktdeelne-
mers weinig tijd gelaten om hun gedrag aan te passen. Het hangt van allerlei
factoren af hoe lang de overgangstermijn moet zijn, om niet in strijd met
het rechtszekerheids- of het vertrouwensbeginsel te komen. Een van die

16 Vgl. H.-W. Daig/G. Schmidt, Rdnr. 30 bij art. 189, in: Von der Groeben e.a. 1991, Band
4.

17 H.v.J. 10 juli 1984,63/83, Kent Kirk, Jur. 1984,2689.
18 Een voorbee1d geeft Ritsema 1987, p. 239.
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factoren is of een overgangsregeling is getroffen voor particulieren die er
rechtmatig op mochten vertrouwen dat de bestaande rechtstoestand zou
worden voortgezet. 19 Mij is geen onderzoek bekend naar de gemiddelde
lengte van de door verordeningen gestelde uitvoeringstermijn. De
gemiddelde implementatietermijn van richtlijnen blijkt de laatste jaren
ongeveer 15 maanden te zijn." Het is waarschijnlijk dat de gemiddelde
uitvoeringstermijn van verordeningen die uitvoering in nationale regels
behoeven (veel) korter is dan de gemiddelde implementatietermijn van
richtlijnen. De verordening is immers niet primair bedoeld om nationale
wetgeving te harmoniseren, terwijl de richtlijn dat weI is.

67 Het komt een enkele keer voor dat een verordening een uitvoerings-
termijn van meer dan eenjaar kent: het gaat dan om belangrijke verordenin-
gen (die ordenend beleid bevatten, zie nr. 83), waarvan wordt verwacht
dat het enige tijd zal duren voordat de lidstaten de noodzakelijke uitvoerings-
maatregelen hebben getroffen." Vaker komen termijnen van enkele
maanden tot een jaar voor. De vele verordeningen inzake het dagelijks
beheer van de landbouwmarkt (zie nr. 86) kennen meestal een termijnen
van maximaal enkele dagen. Deze verordeningen behoeven echter ook
nauwelijks nationale uitvoeringsmaatregelen. In uitzonderlijke situaties
kennen verordeningen zeer korte termijnen, terwijl er weI veel nationale
uitvoeringsmaatregelen moeten worden getroffen. Zo kwamen de eerste
verordeningen op het gebied van de superheffmg op melk tot stand op 31
maart 1984 en moesten zij per 1 april 1984 worden toegepast." (De
Nederlandse uitvoeringsregeling trad per 19 april 1984 in werking en had
terugwerkende kracht tot 1 april 1984.)23

19 Schwarze 1988, Band 2, pp. 1077·1114; Heuke1s 1990, pp. 93-223.
20 Eigen onderzoek, verricht naar de in 1989, 1990 en 1991 vastgestelde richtlijnen.
21 Zo kent de EESV-verordening voor het grootste deel van haar bepalingen een uitvoerings-

termijn van bijna vier jaar (Vo. (EEG) 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985, Pb. 1985
L 199/1, art. 43); de verordening inzake toelating van vervoerondememers tot het vervoer
van personen in lidstaten waar zij niet gevestigd zijn, kent voor sommige bepalingen een
uitvoeringstermijn van drie en een half jaar (VO. (EEG) 2454/92 van de Raad van 23 juli
1992, Pb. 1992 L 25111, art. 14); het communautaire douanewetboekkent een uitvoeringster-
mijn van bijna 15 rnaanden (Vo. (EEG) 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992, Pb.
1992 L 302, art. 253).

22 Vo. (EEG) 856/84 en 857/84 van de Raad, Pb. 1984 L 90/10 en L 90/13.
23 Beschikking superheffmg 1984, Stcrt. 1984, 79.
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3.2 Taken en bevoegdheden van de rechter

68 Ontbreekt de noodzakelijke nationale uitvoeringsregelgeving, terwijl
de (bepaling van de) verordening al wel van toepassing is, dan kan de
Europese Commissie een inbreukproeedure tegen de lidstaat starten
(artikelen 88 EGKS-Verdrag, 169 E(E)G-Verdrag en 141Euratom-Verdrag).
De Commissie voert geen kenbaar beleid terzake van het instellen van
inbreukproeedures jegens lidstaten die te laat uitvoering aan verordeningen
geven. Het is vaak een kwestie van onderhandeling, alvorens de Commissie
een inbreukproeedure aanspant. 24 Ook de andere lidstaten kunnen een
vordering tot veroordeling van de nalatige lidstaat instellen (artikelen 89
EGKS-Verdrag, 170 E(E)G- Verdrag en 142 Euratom- Verdrag). Deze twee
procedures worden voor het Hof van Justitie EG gevoerd. Ook de nationale
reehter heeft eehter een belangrijke taak bij de handhaving van het gemeen-
sehapsreeht ten opzichte van de lidstaten (zie nrs. 69-70).

3.2.1 Rechtstreekse werking

69 Komt de nationale uitvoeringsregelgeving niet tijdig tot stand, dan
kunnen particulieren van de nationale reehter verwezenlijking verlangen
van bepalingen van de verordening die zieh voor toepassing door de
nationale reehter lenen. Niet door de rechter toepasbare bepalingen vergen
uitvoering door de wetgever. Of een bepaling van een verordening zieh
voor toepassing door de reehter leent, dient, als vraag van uitleg van het
EG-reeht, in beginsel door het Hof van Justitie EG beantwoord te worden.
(Overigens kunnen particulieren de lidstaat via de nationale reehter soms
ook tot uitvoering dwingen van bepalingen die zich niet voor toepassing
door de nationale reehter lenen (hierover nrs. 375-379).)

70 Nationale uitvoeringsregelgeving moet door de nationale reehter
aan aile bepalingen van de verordening worden getoetst. Volgens het Hof
betekent de reehtstreekse toepasselijkheid van de verordening namelijk dat

24 Zo betrofH.v.l. 20 maar! 1987, 72/85, Commissie v. Nederland, fur. 1987, 1219, een
in 1968 vastgestelde verordening. In 1981 werd Belgie veroordee1d wegens niet-nakoming.
De Neder1andse regering liet in 1983 aan de Commissie weten dat uitvoering in Nederland
nog tweejaar op zich zou laten wachten, omdat wetswijziging was vereist. Nadat de Commis-
sie bij brief van april 1984 eiste dat binnen twee maanden aetie werd ondernomen, startte
de Commissie pas in maar! 1985 een infractieprocedure voor het Hof.
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de nationale rechterlijke instanties toezicht kunnen [en als zij daarom worden
gevraagd: moeten, 1MB] houden op de verenigbaarheid van die nationaie maatre-
gelen met de inhoud van de Gemeenschapsverordening.P

Wordt 'rechtstreekse werking' dus gedefmieerd als 'door particulieren
inroepbaar voor de rechter', dan zijn aile bepalingen van EG-verordeningen
per defmitie reehtstreeks werkend. Reehtstreekse werking betekent dan
hetzelfde als reehtstreekse toepasselijkbeid. Definieert men het begrip als
'het verlenen van reehten of het opleggen van pliehten aan particulieren',
dan hoeven niet aIle bepalingen van verordeningen reehtstreeks werkend
te zijn." Ik zal het begrip 'reehtstreekse werking' zoveel mogelijk
vennijden. Wordt het toeh gebruikt, dan zal worden aangegeven wat er
mee wordt bedoeld.

3.2.2 Afbakening tussen onthoudingsplicht, regelingsbevoegdheid en rege-
lingsplicht

71 Zowel de nationale (nrs. 69-70) als de eommunautaire reehter (nr.
68) heeft dus tot taak om (bet ontbreken van) nationale uitvoeringswetgeving
aan de verordening te toetsen. Daarbij zijn de verordening zelf, het Verdrag
waarop de verordening berust, de reehtspraak en de reehtsbeginselen van
belang.

72 Met 'uitputtende werking' van een EG-verordening bedoel ik dat
de lidstaten, behoudens uitdrukkelijke maehtiging door het EG-reeht, niet
meer bevoegd zijn regelingen binnen het bereik van de verordening te stel-
len." Verordeningen bepalen nooit zelf dat zij in deze zin uitputtend
werken. En ook de Verdragen bakenen geen gebieden af waarop voor-
sehriften van verordeningen in beginsel geaeht moeten worden uitputtend
te werken. 28 Oat betekent dat de reehter op ieder beleidsterrein een erueiale
rol speelt bij afbakening van bevoegdheden tussen Gemeensehap en lidstaten:

25 n.v.r. 27 september 1979,230178, Eridania ill, Jur. 1979, 2749, r.o. 34.
26 Over deze verschillende interpretaties Maresceau 1978, pp. 118-130, waarin ook de positie

van veLe auteurs wordt besproken. Zie ook Bonnes 1989, pp. 253-259.
27 TempLe Lang 1988, p. 215.
28 Het nieuwe art. 3B EG-Verdrag spreekt weliswaar over gebieden die onder de 'exclusieve

bevoegdheid' van de EG vallen, maar daarmee wordt niet beoogd om te zeggen dat op die
gebieden de voorschriften van verordeningen per defmitie uitputtend zijn. Ook op deze
gebieden geldt namelijk dat het gemeenschapsoptreden zo min mogelijk intensief moe! zijn,
dat wil zeggen: de Lidstaten zoveel mogelijk keuzeruimte moeten Laten. MededeLing van de
Commissie van 27 oktober L992, Bull. EG 10-1992, pp. LL8-128.
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in hoofdstuk IX zal blijken dat sommige bepalingen van verordeningen wel
degelijk uitputtend zijn bedoeld.

4 De intergouvernementele conferentie van 1996: herziening
typologie?

73 In de aanloop naar het Verdrag van Maastricht is door zowel
Parlement als Commissie voorgesteid om het instrument 'wet' ('loi,)29
in te voeren." De wet zou uitvoeringsbevoegdheden kunnen toedelen aan
de Europese Commissie en/of aan de lidstaten (raamwet). De rechtsfiguur
verordening zou weI blijven bestaan. In de plannen van het Europese
Parlement zou de term 'verordening' zijn gereserveerd voor regels die ter
uitvoering van de wet door de Europese Commissie worden vastgesteld."
In de plannen van het toenmalige Voorzitterschap van de Raad zou de
bepaling omtrent de wet worden toegevoegd aan artikel189 EEG- Verdrag;
de bepaling omtrent de verordening zou niet worden gewijzigd." Dat zou
betekenen dat zowel de Raad als de Commissie bevoegd zou kunnen zijn
om verordeningen vast te stellen; de wet zou echter de belangrijkste
bepalingen op het te reguleren terrein bevatten. Uiteindelijk is het Verdrag
van Maastricht op dit punt niet gewijzigd. WeI is aan het Verdrag een
'Verklaring betreffende de hierarchic tussen de communautaire besluiten'
gehecht, waarin is afgesproken dat de lidstaten in 1996 zullen bezien of
de typologie van de EG-besluiten kan worden herzien.

5 Conclusie: verschil met richtlijn

74 Hier worden de naar voren gekomen verschillen en overeenkomsten
tussen verordening en richtlijn nog even kort opgesomd.

29 Het begrip 'wet' (loi) acht men in de Europese literatuur vaak slechts geeigend voor op
democratische wijze lot stand gekomen regels. De term 'EG-wet' yond men dan ook niet
passend. Met de met het Verdrag van Maastricht ingevoerde codecisieprocedure wordt dat
wellicht anders. Zie HUf 1993, p. 20.

30 Hierover uitgebreid Bekkers e.a. 1993, pp. 39-42.
31 Ph. 1991 C 19/65, art. 46.
32 Non-paper van het Luxemburgse Voorzitterschapvan 12 april 1991, Europe 1991, 1709/1710,

art. 189.
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Verordening Richtlijn

Reehtstreeks toepasselijk en
verbindend in aile onderdelen.

Dat brengt mee:
hoeft en mag niet in nationaal
reeht worden 'omgezet'
nationale regelgevingsproeedure
moet snel kunnen verlopen, i.e.
meestal tussen enkele maanden
tot een jaar
er kan per definitie voor de nationale
reehter beroep op worden gedaan

nationale reehter zal sleehts
toepassen als bepaling zieh voor
toepassing door de reehter leent en de
uitvoeringstermijn is verstreken.

Verbindend ten aanzien van het te
bereiken resultaat voor de lidstaten;
laat aan lidstaten keuze van vorm en
rniddelen.
Dat brengt mee:

moet in nationaal reeht worden
'omgezet'
nationale regelgevingsproeedure
moet snel kunnen verlopen, i.e.
gerniddeld maxirnaal 15 maanden

er kan in beginsel niet voor de
nationale reehter beroep op worden
gedaan
toeh kan nationale reehter bepal ing
toepassen als deze zieh voor toe-
passing door de reehter leent en
implementatietermijn is verstreken.

75 Uit de eis van uniforme toepassing van het EG-recht, tezamen met
het beginsel van gemeenschapstrouw voIgt dat iedere wetgevende instantie
in de lidstaten in beginsel terughoudend moet zijn met regeigeving op een
door een verordening bestreken terrein. Uit het beginsel van gemeen-
schapstrouw voIgt echter ook dat die nationale wetgevende instanties soms
verplicht zijn om juist wel regeis te stellen. Het zijn de communautaire
en de nationale rechter die bepalen wanneer de nationale wetgever een
onthoudingsplicht heeft, een regelingsbevoegdheid of regelingsplicht. Dat
blijkt afhankelijk te zijn van de inhoud van de verordening.

76 De lidstaten hebben afgesproken in 1996 te bezien of de typologie
van de gemeenschapsbesluiten kan worden herzien.
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HOOFDSTUK VI

De inhoud van de EG-verordening

1 Inleiding

77 Net als de inhoud van Nederlandse regels, leande inhoud van EG-
verordeningen op bepaalde punten sterk varieren. Zo kunnen de afzonderlij-
ke EG-verordeningen betrekking hebben op heel verschillende beleidsterrei-
nen (vergelijk bijlagen A en B) en kunnen zij meer of minder ingrijpend
voor de burger en voor de lidstaten zijn. De verordeningen op het gebied
van de sociale zekerheid en het vrij verkeer van personen' zijn erg
belangrijk voor burgers en voor aIle lidstaten; de verordening betreffende
'de overdracht naar Griekenland van voedergranen uit de voorraden van
het Duitse interventiebureau' is datzeker niet. 2 Niettemin hebben de meeste
verordeningen weI enkele gemeenschappelijke karaktertrekken. In dit
hoofdstuk wordt kort ingegaan op deze voor de meeste verordeningen
gemeenschappelijke karaktertrekken; in de hoofdstukken IX tot en met XVI
wordt er dieper op ingegaan. Met de beschrijving van de kenmerken, die
de meeste EG-verordeningen gemeenschappelijk hebben, wil ik niet aIleen
een indruk geven van het soort regels waar het in deze studie om gaat, maar
ook bezien welke elementen in nationale uitvoeringsregels zullen moeten
voorkomen.

78 Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst wordt bezien uit welke
elementen overheidsregels kunnen bestaan (§ 2) en of deze elementen ook
in EG-verordeningen plegen voor te komen (§§ 3 en 4). Daarna wordt
samengevat welke karaktrekken de meeste EG-verordeningen gemeenschap-
pelijk hebben (§ 5). Uit deze karaktertrekken vloeit voort dat nationale
uitvoeringsregels meestal uit ten minste vier elementen zullen moeten bestaan
(§ 6). Vervolgens wordt besproken of met het eerder behandelde een
blijvend beeld van de verordening is geschetst (§ 7). Tenslotte zijn in §

Onder meer Vo. (EEG) 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968, Pb. 1968 L 25712; Vo.
(EEG) 1408171 van de Raad van 14 juni 1971, geconsolideerde versie verschenen in het
Pb. 1992 C 325/1; Vo. (EEG) 574172 van de Raad van 21 maart 1972, geconsolideerde
versie in Pb. 1992 C 325/96. Over de term 'consolidatie' Dr. 94.

2 Vo. (EEG) 276/91 van de Raad van 4 februari 1991, Pb. 1991 L 33/5.
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8 enkele voorbeeldverordeningen opgenomen. Daarmee wordt beoogd te
laten zien met wat voor soort bepalingen de uitvoeringswetgever in de
praktijk te maken kan krijgen. Deze verordeningen worden in deel C steeds
als illustratiemateriaal gebruikt.

2 Kenmerkende elementen van overheidsregels

79 Met overheidsregels wordt beoogd om gedrag te sturen, te
beinvloeden of te ordenen (nr. 9). Regelingscomplexen, dat zijn regels die
onderling samenhangen, bevatten dan ook materieel recht. Materieel recht
is het recht dat bepaalt welk gedrag mag of moet plaatsvinden. Verder
bestaan veel regelingscomplexen uit handhavings- en rechtsbescher-
mingsbepalingen en uit bepalingen die betrekking hebben op deprocedures
volgens welke het materiele recht wordt toegepast. Ret is de vraag of deze
elementen ook meestal in EG-verordeningen zijn te vinden; daarop zal
hieronder worden ingegaan.

3 Het materiele recht: wat is kenmerkend?

3.1 De meeste EG-verordeningen bestaan voor een groot gedeelte uit
inhoudelijke gedragsvoorschriften

80 EG-regelgeving is bij uitstek gericht op integratie: integratie van
beleid en integratie van markten.' Wil er werkelijk sprake zijn van een
gemeenschappelijke markt, dan moet het op die markt toepasselijke materiele
recht leiden tot gelijke voorwaarden voor aile marktdeelnemers inde EG.
Om dat te realiseren worden EG-regels vastgesteld, die (dus) voor een
belangrijk deel uit materieel recht (gedragsnormen) bestaan. De meeste
EG-verordeningen bestaan dus voor een groot gedeelte uit inhoudelijke
gedragsvoorschriften. Dat is opvallend in vergelijkend opzicht: vele
Nederlandse wetten in formele zin bestaan vooral uit procedure le voorschrif-
ten.

3 Von der Groeben/Mestmacker 1972, pp. 16-20.
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3.2 De meeste EG-verordeningen bestaan uit uitputtende en niet-
uitputtende voorschriften

81 De omvang van de Gemeenschap maakt de verordening waarin
sturend beleid is neergelegd vaak ongeschikt om op het terrein van het
materiele recht uitputtende voorschriften (dat zijn voorschriften waarvan
geen enkele uitwerking of aanvulling in nationale regels is toegelaten) te
bevatten. Sturend beleid is gericht op gedragsverandering, op aanpassing
aan veranderende omstandigheden en heeft dus een weinig bestendig
karakter. 4 Aan uitputtende sturing door de EG-regelgever kleven grote
nadelen. Er zou een enorme hoeveelheid regels nodig zijn, terwiji die regels
een geringe mate van bestendigheid zouden hebben. De regeis zouden dan
zeer moeilijk zijn toe te passen en te handhaven, hetzij omdat zij vanwege
hun kwantiteit de capaciteit van de toepassingsinstanties te boven zouden
gaan, hetzij omdat zij te weinig inhoudelijk (normatiet) houvast zouden
bieden.' De normatieve basis van dergelijke regelgeving zou dus zwak
zijn. Bedenkt men tevens dat bij overtreding van dergelijke sturende regeis
vaak grote financiele voordelen zijn te behalen, dan is duidelijk dat met
dit soort regeigeving veel gefraudeerd zou kunnen worden." Geldt het
bovenstaande voor nationale regeigeving, het geidt minstens evenzeer als
de regeigeving op grotere schaal door een op afstand opererende 'Brusselse'
overheid wordt vastgesteld.? Vandaar dat de EG-wetgever de lidstaten nogal
eens ruimte Iaat om, als het gaat om sturend beleid, nationale regels op
het gebied van het materiele recht te stellen. Dat laat onverlet dat de
betrokken EG-verordening op andere punten weer weI volledig uitputtend
kan zijn: de EG-regelgever vertrouwt het de lidstaten dan niet toe om een
'eigen' invulling aan de EG-verordening te geven (zie het volgende
nummer).

82 De EG-regelgever kan ook van oordeel zijn dat het belang van strikt
uniforme toepassing van EG-regeigeving zwaarder moet wegen dan de
belangen die met niet-uitputtende voorschriften zijn gediend. Omdat de
uitkomst van die afweging per voorschrift zal verschillen, verschilt ook
de mate van uitputtendheid per voorschrift van een verordening. Zo wordt
verklaarbaar dat de verordening vaak gedeeltelijk uit uitputtende voorschrif-

4 Vgl. Geelhoed 1983, pp. 6-9; Mortelmans 1978, pp. 531-534, met verwijzingen.
5 Frissen 1989, pp. 74-77.
6 WRR 1988, pp. 36-41.
7 1. Varekamp (Landbouwschap) en R. Tazelaar (Produktschap Vee en Vlees), TK 21 109,

nr. 22, pp. 18, 25-29.
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ten, die per definitie erg gedetailleerd zijn, en gedeeltelijk uit niet-uitputtende
voorschriften bestaat.

83 Voor wat betreft het ordenende beleid zou het in beginseJ vaker
kunnen voorkomen dat de verordening volledig uitputtend werkt. Ordenend
beleid heeft de bedoeling om bestaand maatschappelijk gedrag op een
bepaalde manier te ordenen; het heeft een duurzaam karakter. De sturings-
problemen zullen hier minder spelen. Echter, ook hier kan een zelfde
afweging van de EG-regelgever tot gedeeltelijk uitputtende en gedeeltelijk
niet-uitputtende verordeningen leiden. Zo bepaalt de EESV-verordening
uitdrukkelijk dat de lidstaten randvoorwaarden aan de uitoefening van de
werkzaarnheid van het EESV mogen stellen. De verordening regelt echter
uitputtend wie er bevoegd zijn om een EESV op te richten." Een verorde-
ning inzake eierverpakkingen bepaalt uitputtend welke gegevens op verpakte
eieren vermeld mogen worden. De datum waarop de eieren gelegd zijn
wordt in de verordening niet genoemd en mag dan ook niet op de
verpakking worden vermeld.? Daarentegen mogen de lidstaten weI regels
stellen omtrent de eieren die door consumenten in kleine hoeveelheden
(maximaal 60 stuks) worden in- of uitgevoerd.'?

84 Voor verordeningen die niet primair op gedragsnormering van
particulieren zijn gericht, bijvoorbeeld verordeningen waarbij EG-instanties
worden opgericht of de verordening inzake het taalgebruik in de EG, gelden
de nadelen van uitputtende regelgeving niet. 11 Dit soort verordeningen
komt echter maar zelden voor; zij vergen naar hun aard ook nauwelijks
nationale uitvoeringsregels. Inveel van deze gevallen is het daarom de vraag
waarom voor het instrument 'verordening' is gekozen. Zuiverder ware
wellicht om in deze gevallen een 'besluit' vast te stellen; dat gebeurt soms
OOk.12

8 Yo. (EEG) 2137/85 van de Raad van 25juli 1985, Pb. 1985 L 199111,art. 32 (werkzaamhe-
den), artt. 2, eerste lid, 4 (oprichting).

9 H.v.I. 13 december 1989, C-204/88, Paris, JUT. 4361.
10 Yo. (EEG) 2775/75 van de Raad van 29 oktober 1975, Pb. 1975 L 282/56, zoals gewijzigd

bij Yo. (EEG) 1831184 van de Raad van 30 juni 1984, Pb. 1984 L 172/2, artt. 11 en 15
(verpakking), art. 25 (kleine hoeveelheden).

11 Yo. (EEG) 907/73 van de Raad van 3 april 1973 tot oprichting van een Europees Fonds
voor monetaire samenwerking, Pb. 1973 L 89/2 en Yo. (EEG) 302/93 van de Raad van
8 februari 1993 tot oprichting van een Europees Centrum voor de drugs en drugsverslaving,
Pb. 1993 L 36/1; Yo. 1, Pb. 1958, p. 385 (taalgebruik).

12 Bijvoorbeeld Besluit 741122/EEG van de Raad van 18 februari 1974, Pb. 1974 L 63121,
betreffende de instelling van een Comite voor economische politiek.
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85 De mate van de uitputtendheid van de voorschriften in verordeningen
kan per beleidsterrein verschillen. Op een terre in als bijvoorbeeld het
douanerecht is weinig ter keuze van de nationale instanties bestuur overgeIa-
ten," maar op andere terreinen is dat veel meer het geval. Zo Iaten de
verordeningen die de lidstaten de bevoegdheid verlenen om steun te verlenen
aan agrariers, een betrekkelijk grote mate van vrijheid. 14 Al met al is de
conclusie echter dat het gemeenschapsrecht (inclusief EG-verordeningen)
de Iidstaten:

een relatief grote mate van flexibiliteit toe[staat] bij de toepassing van gemeen-
schappelijk vastgestelde regels; het EG-recht wordt gekenmerkt door een
veelvuldig gebruik van onder meer optionele c\ausules, minimumnormen,
uitzonderingsregels en ruimte voor verdergaande nationale regelgeving."

3.3 Vaak dubbel gelede normstelling

86 De op gedragsnormering gerichte verordeningen (ordenend en
sturend beleid) maken vaak deel uit van complexe structuren. Een door
de Raad vastgestelde basisverordening ; met veelal een ordenend karakter,
bevat de belangrijkste bepalingen op het te reguleren terrein. In een op die
basisverordening gebaseerde uiivoeringsverordening, vastgesteld door Raad
of Commissie, wordt de basisverordening op bepaalde punten uitgewerkt.
Deze uitvoeringsverordening wordt meestal vaker gewijzigd dan de
basisverordening. Op de uitvoeringsverordening kunnen weer andere, nog
vaker te wijzigen uitvoeringsverordeningen worden gebaseerd, zoals de
verordeningen met betrekking tot het dagelijks beheervan de gemeenschap-
pelijke Iandbouwmarkt. 16 Het overgrote deel van de EG-verordeningen
bestaat dan ook uit uitvoeringsverordeningen.

87 Een voorbeeld ter illustratie van het voorgaande. Op 27 juni 1968
heeft de Raad vastgesteld Vo. (EEG) 804/68, houdende een gemeen-
schappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten, 17

Deze basisverordening heeft een ordenend karakter. Bij Vo. (EEG) 856/84

13 Kapteyn 1966, p. 56.
14 Bijvoorbeeld Vo. (EEG) 2328/91 van de Raad van 15 juli 1991, Ph. 1991 L 218/1, ter

verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur.
15 TK 1992-1993,22647 (R 1437), nr. 13, p. 36 (memorie van antwoord goedkeuringswet

Verdrag van Maastricht).
16 De beheersverordeningen worden in dunne letter aangegeven in de inhoudsopgave van het

Publikatieblad van de EG; de andere verordeningen in vette letter.
17 Ph. 1968 L 148/13.
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van de Raad van 31 maart 1984 is aan deze basisverordening een artikel
5quater toegevoegd: de grondslag voor de superheffrng op melk (deze
regeling houdt in dat, als meer dan de toegekende hoeveelheid melk wordt
geproduceerd, over het meerdere een heffmg betaald moet worden). 18

Daarmee is de basisverordening dus uitgebreid. Dezelfde dag heeft de Raad
Vo. (EEG) 857/84 vastgesteld, een verordening houdende algemene voor-
schriften voor de toepassing van de in artikel 5quater van Verordening
(EEG) 804/68 bedoelde heffrng in melk en zuivelprodukten." Dit is een
uitvoeringsverordening, die regelmatig gewijzigd wordt. Op basis van deze
drie verordeningen heeft de Europese Commissie vele uitvoeringsveror-
deningen vastgesteld (bijvoorbeeld de jaarlijkse verordeningen waarin de
hoogte van de superheffrng wordt bepaald). Deze laatste verordeningen
worden meer of minder frequent gewijzigd.

88 Op EG-niveau is er dus vaak sprake van gelede normstelling. Wie
wil weten wat het materiele recht inhoudt, zal de basis- en de uitvoerings-
verordeningen moeten raadplegen. Daamaast zal hij of zij veelal ook de
nationale uitvoeringsregels moeten raadplegen, waarbij uiteraard ook weer
van gelede normstelling sprake kan zijn. Er is dus vaak sprake van dubbel
gelede normstelling, namelijk gelede normstelling op zowel EG- als op
nationaal niveau.

3.4 Vaak is de regelgeving bijzonder ontoegankelijk

89 Sturende, uitputtende voorschriften moeten vaak aan veranderde
omstandigheden worden aangepast. Nu veruit de meeste verordeningen
uitputtende voorschriften bevatten en op sturend beleid zijn gericht, is het
begrijpeJijk dat er een grote kwantiteit en onbestendigheid van de regelge-
ving bestaat. 20 Daardoor wordt de EG-regelgeving vaak erg ontoegankelijk.
Deze ontoegankelijkheid wordt versterkt door het 'dubbel gelede' karakter
van de normstelling. Immers, wie wil weten wat op een bepaald moment
precies geldt, zal niet aIleen de (veelvuldig gewijzigde) EG-verordeningen
moeten onderzoeken, maar ook de (vanwege de veranderende EG-
verordeningen veelvuldig gewijzigde) nationale uitvoeringsregels.

18 Ph. 1984 L 90/10.
19 Ph. 1984 L 90/13.
20 BruhalKindermann 1986, p. 307.
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4 Instrumenten voor het feitelijk verwerkelijken van het materiele
recht: wat is kenmerkend?

90 Zoals nog zal blijken (nr. 216) wordt het EG-recht meestal toegepast
door nationale instanties. Deze instanties moeten wordenaangewezen. Op
dit punt bepalen verordeningen ofwel helemaal niets, ofwel dat 'de Lid-
Staten' of de 'bevoegde instanties in de Lid-Staten' bepaalde besluiten mogen
of moeten nemen. Administratieve uitvoeringsvoorschriften, handhavings-
voorschriften, rechtsbeschermingsbepalingen en bepalingen inzake bestuurlijk
toezicht zijn soms weI en soms niet in de verordening te vinden. Dat hangt
af van de uitkomst van het communautaire besluitvormingsproces (nrs. 48-
52). Uitvoering van de verordening kan het vaststeIlen van alle bovenge-
noemde bepalingen inhouden (over het begrip 'uitvoering' nr. 16).

5 Welke karaktertrekken hebben de meeste verordeningen
gemeenschappelijk?

91 Verordeningen bestaan meestal voor een belangrijk deel uit materieel
recht. Zij zijn meestal gedeeltelijk uitputtend (voor die voorschriften is geen
enkele uitwerking of aanvulling op nationaal niveau toegestaan) en
gedeeltelijk niet-uitputtend. Uitputtende voorschriften zijn erg gedetailleerd.
Verder missen de meeste verordeningen bepaalde elementen, die in het
aigemeen in overheidsregels wel voorkomen. Zo wijzen verordeningen nooit
de nationale instanties aan die de verordening moeten toepassen en
uitvoeren, en bevatten zij meestal ofwel geen, ofwel globaIe, bepalingen
omtrent de wijze waarop het materiele recht verwezenlijkt moet worden.
Tenslotte is van belang dat verordeningen vaak deel uitmaken van complexe
structuren, waarin de normsteIling op zowel EG-, als nationaal niveau een
geleed karakter heeft. Door deze 'dubbel gelede normsteIling' en doordat
de meeste verordeningen snel aan gewijzigde omstandigheden worden
aangepast, is de regeigeving erg ontoegankelijk.

6 Minstens vier elementen van nationale uitvoeringsregels

92 Omdat bepaalde elementen die normaal gesproken in overheidsregels
voorkomen, in de meeste verordeningen geheel of gedeeltelijk ontbreken,
zullen die elementen op nationaal niveau moeten worden aangevuld. Anders
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is de verordening in de praktijk niet toepasbaar. De hier bedoelde elementen
zijn:

voorschriften waarin het materiele EG-recht wordt uitgewerkt en/of
aangevuld;
voorschriften waarin de nationale instanties die met uitvoering en
toepassing van de verordening worden belast worden aangewezen;
handhavingsvoorschriften;
rechtsbeschermingsvoorschriften.

7 Een bestendig beeld

93 De uitkomst van het communautaire besluitvormingsproces zal
in de loop der tijd waarschijnlijk steeds blijven veranderen. De opvattingen
over de gewenste EG-regelgeving van de lidstaten en van de EG-instellingen
zullen zich immers vrijwel voortdurend wijzigen. Zo wordt onder invloed
van het subsidiariteitsbeginsel op dit moment naar meer zelfregulering
gestreefd (nrs. 46-47). Het subsidiariteitsbeginsel in ruime zin (nr. 45) zal
naar mijn mening echter geen fundamentele verandering in de inhoud van
de verordening aanbrengen. Nog steeds geldt immers dat EG-voorschriften
gesteld zullen kunnen worden als het geschikt en noodzakelijk is om het
doel van de Gemeenschap te bereiken en niet tot een onevenredig resultaat
in verhouding tot andere te dienen belangen leidt (nrs. 46-47); dat is in
de huidige situatie ook het geval (nr. 51). WeI zal het beginsel als rem op
de besluitvorming kunnen fungeren (nr. 47). Zoals in nr. 73 is gesteld,
is het echter mogelijk dat het instrument verordening na 1996 een
belangrijke gedaantewisseling ondergaat. Het is te vroeg om iets te zeggen
over het mogelijk effect daarvan op de inhoud van verordeningen.

94 De toegankelijkbeid van de EG-regelgeving zal in de toekomst
enigszins kunnen toenemen. De Europese Commissie beoogt de laatste tijd
namelijk om veelvuldig gewijzigde regelgeving van tijd tot tijd te 'consolide-
ren', dat wil zeggen: opnieuw in zijn geheel te publiceren." Voorzitter
Delors verwachtte medio 1993 dat het volume aan EG-regelgeving als
gevolg van deze operatie met dertig procent zou afnemen."

21 Bronkhorst 1993, p. 34. Dit streven kan als uitvloeisel van bet sinds de jaren 'SO ook bij
de EG opgang vindende dereguleringsstreven worden gezien. Hierover Vanden Oosterkarnp
1989, pp. 42-44 en de daar aangebaalde auteurs.

22 Europe 1993, 5972, p. 13.
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8 Drie voorbeeldverordeningen

95 In dit onderzoek werk ik met enkele voorbeeIdverordeningen, die
exemplarisch zijn voor de praktijk. Daarmee kunnen de voor de uitvoe-
ringsregeigever opdoemende problemen worden gei1lustreerd. Ik heb ten
eerste gekozen voor een voorbeeIdverordening die ordenend beleid bevat.
In deze regeling worden aan particulieren rechten verleend, die voor hen
van zeer groot belang kunnen zijn. De tweede voorbeeIdverordening beheist
sturend beleid. Deze verordening Iegt particulieren verplichtingen op. De
derde voorbeeIdverordening is het soort verordening dat het meest frequent
voorkomt: een verordening met betrekking tot het dageIijks beheer van de
gemeenschappeIijke rnarkt. Om zo beknopt mogelijk te blijven, heb ik steeds
slechts een gedeelte uit een bestaande verordening genomen, nameIijk dat
gedeeite dat het meest illustratief voor de door mij behandeide problemen
is. Aldus is gekozen voor bepalingen van de volgende voorbeeldverordenin-
gen:
1. een gedeeite van de verordening 1612/68, inzake het vrij verkeer van

werknemers."
2. een regeling zoais die in bestaande verordeningen inzake de superheffmg

op melk voorkomt. Deze voorbeeIdverordening heb ik zelf samengesteid
uit bepalingen van diverse bestaande verordeningen;

3. een regeling inzake de indeling van bepaaide goederen in het gemeen-
schappelijk douanetarief."

96 In de stiji van het PubIikatiebiad van de EG zien de, door mij
gedeeltelijk bewerkte, voorbeeIdverordeningen er ais voIgt uit.

23 Pb. 1968 L 25712.
24 Vo. (EEG) 28/90 van de Commissie van 4 januari 1990, Pb. 1990 L 3/9.
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Een verordening inzake het vrij verkeer van werknemers

VERORDENING (EEG) Nr. 1612/68 VAN DE RAAD
van 15 oktober 1968

betreffeode het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeeoschap

DE RAAD VAN DE EUROPESE GE-
MEENSCHAPPEN

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de
Europese EconornischeGemeenschap, inzon-
derheid op artikel 49,

Gezien (.. ),

Artikel 1

I. Iedere onderdaan van een Lid-Staat,
ongeacht zijn woonplaats, heeft het recht,
op het grondgebied van een andere Lid-Staat
arbeid in loondienst te aanvaarden en te
verrichten, overeenkomstig de wettelijke en
de bestuursrechtelijke bepalingen die de
tewerkstelling van de nationale werknemers
van deze Staat regelen.

Artikel Z

ledere onderdaan van een lidstaat en iedere
werkgever die werkzaamheden uitoefent op
het grondgebied van een Lid-Staat kunnen
overeenkomstig de geldende wettelijke en

bestuursrechtelijke bepalingen aanvragen om
en aanbieden van werk uitwisselen en ar-
beidsovereenkomsten aangaan en tenuitvoer
leggen zonder dat daaruit discriminaties
kunnen voortvloeien.

Artikel3

1. In het kader van deze verordening zijn
niet van toepassing de wettelijke of bestuurs-
rechtelijke bepalingen of de administratieve
handelswijzen van een Lid-Staat:

die aanbiedingen van en aanvragen om
werk, de toegang tot arbeid in loondienst en
de uitoefening daarvan door vreemdelingen
beperken of aan voorwaarden onderwerpen
die niet voor eigen onderdanen gelden;

of die, hoewel van toepassing zonder
onderscheid naar nationaliteit, tot enig of
voomaamste doel of gevolg hebben dat de
onderdanen van de andere Lid-Staten van de
aangeboden arbeid geweerd worden.
De bepaling van de voorgaande alinea heeft
geen betrekking op de voorwaarden betref-
fende de wegens de aard van de te verrichten
arbeid vereiste talenkennis.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 oktober 1968
Yoor de Raad
De Yoorzitter
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Een superhejJingsverordening, samengesteld uit diverse verordeningen

VERORDENING (EEG) Nr .1.. VAN DE RAAD
van .

boudende algemene voorschriften voor de toepassing van de
in Verordening (EEG) Dr ••••

bedoelde heffing in de sector melk en zuivelprodukten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GE-
MEENSCHAPPEN

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economiscbe Gemeenschap, inzon-
derheid op artikel 43.

Gezien ...•

Overwegende dat de toestand op de zuivel-
markt van de Gemeenschap wordt geken-
merkt door structurele overschotten als
gevolg van een gebrek aan evenwicht tussen
vraag en aanbod van de produkten die vallen
onder Verordening (EEG) Dr .•..• Iaatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) Dr ....•

Overwegende dat uit grondig onderzoek is
gebleken dat de beste methode om bet even-
wicht in de zuivelsector te herstellen, erin
bestaat, een extra heffing in te voeren op de
melkaanvoer boven de garantieprijs,

HEEFf DE VOLGENDE VERORDE-
NlNG VASTGESTELD:

Artikel T
(Artikel 1 tot en met 5 is gebaseerd op Vo.
(EEG) 856/84 en 857/84 van de Raad van
31 rnaart 1984. Pb. 1984 L 9O/lOen L 90/1-
3.)

Voor de toepassing van deze verordening
wordt verstaan onder:
a) Fonnule A:
Voor elke melkproducent geldt een heffing
over de hoeveelheden melk en/of melke-
quivalent die hij aan een koper heeft gele-
verd en die een vast te stellen referentiehoe-
veelheid overschrijden.

b) Fonnule B:
Voor elke koper van melk of andere zuivel-
produkten geldt een heffing over de hoe-
veelheden melk of melkequivalent die hem
door de producenten zijn geleverd en die een
vast Ie stellen referentiehoeveelheid over-
schrijden.

Artikel Z

Gedurende vijf opeenvolgende tijdvakken,
te beginnen op ... wordt ten laste van de
producenten of verkopers van koernelk een
extra heffing ingesteld. De heffing wordt in
elk gebied van de Lid-Staten vastgesteld
volgens Forrnule A of Forrnule B.

Artikel B

I. Onder gebied wordt verstaan het gehele
grondgebied van een Lid-Staat of een gedeel-
te daarvan dat een geografische eenheid
vorrnt.
2. De Lid-Staten delen de Cornrnissie jaar-
lijks v66r 1 januari en voor het eerst v66r
... de lijst van gebieden mee, met opgave
van de voor elk daarvan aangehouden forrnu-
Ie.

Anikel A

1. Aan iedere producent van melk en zuivel-
produkten wordt een referentiehoeveelheid
toegewezen die overeenkomt met zijn recht-
streekse verkoop aan de consument in bet
kalenderjaar ...• verhoogd met 1%.
2. In geval van verkoop, verhuur of over-
dracht door vererving van een bedrijfwordt
de referentiehoeveelheid volgens nog vast
te stellen bepalingen geheel of gedeeltelijk
aan de koper, de huurder of de erfgenaarn
overgedragen.
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Artikel8
(Gebaseerd op Yo. (EEG) 594/91 van de
Raad van 4 maart 1991, Pb. 1991 L67/1.)

3. De Lid-Staten kunnen bepalen dat een
gedeelte van de hoeveelheden wordt toege-
voegd aan een nationale reserve.

Artikel5

De Commissie bepaalt het bedrag van de
heffmg als bedoeld in artikel 2.

Artikel 6
(Gebaseerd op artikel IO, zesde lid van Yo.
(EEG) 594/91 van de Raad van 4 maar!
1991, Pb. 1991 L 67/1.)

I. De bevoegde instantie van de Lid-Staat
kan me1kproducenten machtigen om refe-
rentiehoeveelheden te overschrijden, mits het
totaal van die Lid-Staat niet wordt overschre-
den.
2. De bevoegde instantie van de betrokken
Lid-Staat stelt de Commissie tevoren van een
dergelijke machtiging op de hoogte.

Artikel 7
(Gebaseerd op '10. (EEG) 595191 van de
Raad van 4 maart 1991, Pb. 1991 L 67/11,
artikel 6, vierde lid.)

Wanneer ambtenaren van de Commissie aan
een door nationale ambtenaren verricht on-
derzoek deelnemen, is de leiding van dat
onderzoek permanent in handen van de
ambtenaren van de Lid-Staat; de ambtenaren
van de Commissie kunnen niet op eigen initi-
alief de controlebevoegdheden uitoefenen die
aan de nationale ambtenaren zijn toegekend;
wei hebben zij toegang tot dezelfde lokalen
en documenten als de laatstgenoemden.

De Lid-Staten nemen passende juridische of
administratieve maatregelen in geval van in-
breuk op de bepalingen van deze verorde-
ning.

Artikel9
(Gebaseerd op Yo. (EEG) 3921/91 van de
Raad van 16 december 1991, Pb. 1991 L
37311.)

De Lid-Staten stellen tijdig de nodige wette-
lijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast
voor de tenuitvoerlegging van deze verorde-
ning en stellen de Commissie hiervan in
kennis.

ArtikellO
(Gebaseerd op Yo. (EEG) 2328/91 van de
Raad van 15 juli 1991, Pb. 1991 L 218/1,
artikel 40.)

1. Verordening .. .l .. wordt ingetrokken.
2. Verwijzingen naar de Verordening be-
doeld in lid I, worden beschouwd a1s verwij-
zingen naar de onderhavige verordening en
moeten worden gelezen volgens de in bijlage
.,. opgenomen concordantietabel.

Artikel II
(Gebaseerd op Yo. (EEG) 2262/84 van de
Raad van 17 juli 1984, Pb. 1984 L 208/11.)

Deze verordening treedt in werking op de
derde dag volgende op die van haar publi-
katie in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Artikel 6 is van toepassing met ingang van

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid -Staat.
Gedaan te Brussel, ...

Voorde Raad
De voorziuer
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Een verordening intake het dage/ijks beheer van de gemeenschappe/ijke
markt (gemeenschappe/ijk douanetariej)

VERORDENING (EEG) Nr. 28/90 VAN DE COMMISSIE
van 4 januari 1990

houdende indeling van bepaalde goederen in de codes 1108 11 00, 1108 12 00,
1108 13 00 en 11 08 1400 van de gecombineerde nomenclatuur en intrekking van

Verordening (EEG) nr. 1463/87

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN

Artiket I

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap,

De goederen omschreven in kolom (1) van
de tabel opgenomen in de bijlage bij deze
verordening dienen in de gecombineerde
nomenclatuur te worden ingedeeld onder de
corresponderende GN-codes vermeld in ko-
10m (2) van voomoemde tabel.

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87
van de Raad van 23 juli 1987met betrekking
tot de tarief- en statistieknomenclatuuren het
gemeenschappelijk douanetarief, laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3845-
/89, inzonderheid op artikel 9,

Anikel2

Verordening (EEG) nr. 1463/87 wordt
ingetrokken.

Overwegende dat ...
Artikel3

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD: Deze verordening treedt in werking op 1

maart 1990.

Deze verordening is verbindend in a1 haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 4 januari 1990.
Voor de Commissie

Lid van de Commissie
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Elementen van nationale
uitvoeringsregels

Les Etats sont les pilliers, les relais et les auxiliaires
necessaires de l'action communautaire.
I.-V. Louis, Les reglements de la Communaute
Economique Europeenne, Bruxelles 1969, p. 440.



De inhoud van deel C

In dit deel van het onderzoek wordt de inhoud van de uitvoeringsregels
behandeld. Daarbij wordt aangeknoopt bij de in deel B gevonden elementen
van uitvoeringsregels (nr. 92). Daamaast wordt behandeld de aanpassing
van nationale uitvoeringsregels die strijden met EG-verordeningen.

In hoofdstuk VII tot en met XVI staan deze elementen van uitvoeringsregels
centraal. Elk van de elementen wordt behandeld in twee hoofdstukken. Het
eerste hoofdstuk daarvan betreft steeds het EG-recht: hoe moet de
verordening op het punt van het betreffende element worden uitgevoerd?
Het tweede hoofdstuk betreft steeds het Nederlandse recht: schiet Nederland
(dat betekent: de Nederlandse wetgeving en het Nederlandse wetgevingsbe-
leid, nr. 23), gezien de eisen die het EG-recht stelt, op het betreffende punt
tekort?

Deel C is als voIgt ingedeeld:
aanpassing van met de verordening strijdig nationaal recht (hoofdstukken
VII en VIII);
uitvoeringsvoorschriften op het gebied van het materiele recht (hoofd-
stukken IX en X);
voorschriften waarin de instanties die de verordening moeten toepassen
worden aangewezen en het bestuurlijk toezicht op die instanties (hoofd-
stukken XI en XII);
handhavingsvoorschriften (hoofdstukken XIII en XIV);
rechtsbescherrningsvoorschriften (hoofdstukken XV en XVI).

Tijdens de bespreking zal blijken dat de lidstaten inderdaad 'les pilliers,
les relais et les auxiliaires necessaires' van de EG zijn, 66k als het gaat
om gebieden waar de EG door middel van verordeningen optreedt.
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HOOFDSTUK VII

De aanpassing van met EG-verordeningen strijdig
nationaal recht - EG-rechtelijke eisen

1 Inleiding

97 Met aanpassingsregels bedoel ik nationale regels waarrnee met een
EG-verordening strijdige nationale regels aan die verordening worden
aangepast. Het is de vraag of het weI nodig is om deze aanpassingsregels
vast te stellen. Immers, noch primair, noch secundair EG-recht verplicht
expliciet om met de verordening strijdig nationaal recht aan te passen.
Vandaar dat in de voorbeeldverordeningen geen bepaling van die strekking
is te vinden. Uit de voorrang en rechtstreekse toepasselijkheid van EG-
verordeningen is weI afgeleid dat aanpassing van errnee strijdige nationale
regels niet nodig zou zijn. Het nationale recht zou dan irnmers irrelevant
zijn en 'dus' voor de uitvoeringspraktijk geen problemen opleveren. 1 Voor
Nederlanders ligt deze gedachte voor de hand, aangezien het Nederlandse
provincie- en gemeenterecht een dergelijke constructie kennen (nr. 100).
In § 2 zal worden besproken of met EG-verordeningen strijdige nationale
regels inderdaad geen aanpassing behoeven. § 3 bevat enige conclusies.

2 Wat vereist bet EG-recht?

2.1 Her nationale rechr moet expliciet worden aangepast

98 De voorrang van het EG-recht brengt mee dat met de verordening
strijdig nationaal recht buiten toepassing moet worden gelaten; de recht-
streekse toepasselijkheid van de verordening brengt mee dat altijd een beroep
op die voorrang kan worden gedaan. Niettemin zijn de lidstaten verplicht
om met de verordening strijdig nationaal recht expliciet aan te passen?

Positie yan Frankrijk in H.y.J. 4 april 1974, 167173, Conunissie v . Frankrijk, Jur. 1974,
359.

2 H.y.J. 4 april 1974, 167173, Conunissie v . Frankrijk, Jur. 1974,359; eerder al H.v.J. 17
mei 1972,93171, Leonesio, Jur. 1972,287; H.v.J. 7 februari 1973, 39/72, Conunissie v.
Italie, Jur. 1973, 101 en later bijvoorbeeld H.v.J. 10 oktober 1973, 34173, Variola, Jur.
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Dat het nationale recht wordt toegepast conform het communautaire recht
is dus niet voldoende: de kenbaarheid van het recht vereist dat de regels
zelf eveneens in overeenstemming met het EG-recht zijn.

99 In een variant van de redenering dat aanpassing niet nodig is
vanwege de voorrang en rechtstreekse toepasselijkheid van verordeningen,
is weI geopperd dat onderscheiden moet worden tussen regels die geheel
en regels die gedeeltelijk met de verordening strijden.' Inhet eerste geval
zou aanpassing van de nationale regeling niet noodzakelijk zijn, omdat er
bij de justitiabelen geen twijfel zou bestaan omtrent het toepasselijke recht:
de verordening treedt zonder meer in de plaats van de nationale regeling.
Bij gedeeltelijke onverbindendheid zou de lidstaat wel tot aanpassing
verplicht zijn. In beide gevallen werd aangeraden om uit 'legislatieve
hygiene' de strijdige nationale regels aan te passen. De gedachte dat
aanpassing van strijdige nationale regels niet altijd vereist is, overtuigt niet.
Zo is het vaak moeilijk te beoordelen of een regel geheel of gedeeltelijk
strijdig is met de verordening. En al zou het oordeel zijn dat de gehele
regeling buiten toepassing dient te worden gelaten, dan nog is dit voor de
justitiabelen niet zo eenvoudig kenbaar. Overigens is ook in de jurisprudentie
niets van het genoemde onderscheid terug te vinden.

100 In Nederland houden gemeentelijke en provinciale verordeningen
van rechtswege op te gelden zodra in hun onderwerp wordt voorzien door
een regeling van de centrale overheid." Deze regels hoeven bij strijd met
hogere nationale wetgeving dan ook niet per se expliciet te worden
aangepast. In de EG is dat dus niet het geval: nationale regels die strijden
met EG-recht moeten wel steeds expliciet worden aangepast.

2.2 Het nationale recht moet op tijd worden aangepast

101 Met de verordening strijdig nationaal recht moet tijdig worden
aangepast (nrs. 65-67).5 Bepalingen die door de rechter, bij gebrek aan

1973, 981. Het Hof voigt dezelfde redenering als het gaat om de afschaffing van met de
Verdragen strijdig nationaaJ recht: H.v.J. 25 oktober 1979, 159/78, Customs Agents, Jur.
1979,3264; H.v.J. 15 oktober 1986,168/85, Commissiev. Italie, Jur. 1986,2945; H.v.J.
2 rnaart 1988, 104/86, Commissie v. Italie, Jur. 1988, 1799.

3 GrondmanlTromm 1980, pp. 103-104; zie ook de discussie tussen Storm en Tromm op pp.
55-56 van dat boek.

4 Art. 123 Gemeentewet 1992, art. 194 gemeentewet 1851, art. 81 Provinciewet 1962.
5 Zie CurtinIMortelmans 1994, § 4.2.1.
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nationale uitvoeringsregeIs, nietvolledig kunnen worden toegepast, moeten
uiterlijk zijn uitgevoerd zodra de verordening van toepassing wordt. Voor
andere bepalingen is het niet duidelijk, wanneer de nationale regeigeving
precies moet worden aangepast, maar dat deze moet worden aangepast,
is weI duidelijk (nr. 98).

2.3 Eisen aan de verbindende kracht van de aanpassing

102 Ret is de vraag welke verbindende kracht nationale aanpassingsregeis
moeten hebben. Hieronder worden vier varianten genoemd van regeis ter
aanpassing van nationale wetgeving, die strijdig is met de verordening.
Deze varianten hebben een verschillende mate van verbindende kracht. De
eerste drie varianten hebben gemeen dat niet wordt beoogd om nationale
wetgeving zelf aan te passen, maar slechts te bewerkstelligen dat deze
conform de verordening wordt toegepast.
1. De nationale aanpassingsregel bindt de toepassingsinstantie, maar is

niet gepubliceerd. Denk aan een niet gepubliceerde instructie aan een
hierarchisch ondergeschikte.

2. De aanpassingsregel bindt de toepassingsinstantie niet, maar is weI
gepubliceerd. Denk aan een gepubliceerde, maar niet bindende verkla-
ring dat het betrokken nationale recht conform de verordening zal
worden toegepast.

3. De aanpassingsregel bindt de toepassingsinstantie en is gepubliceerd.
Denk aan een bevoegdelijk vastgestelde" en gepubliceerde beIeidsregei.

4. De aanpassingsregel is algemeen verbindend en gepubliceerd. Dan gaat
het om wetgeving in materiele zin.

Ad 1. Een de toepassingsinstantie bindende, niet-gepubliceerde aanpas-
singsregel

103 Deze aanpassing voidoet niet aan de eisen van het EG-recht, ais
het gaat om met de EG-verordening strijdige nationale algemeen verbindende
voorschriften. Dat geldt ongeacht of de aanpassing mondeling? of schriftelijk

6 Van Kreveld 1983, pp. 33-118, over de vraag of er wei van 'bevoegdeJijk vastgestelde'
beleidsregels kan worden gesproken.

7 H.v.I.4 april 1974, 167173, Commissie v. Frankrijk, JUT. 1974,359, r.o. 42.

69



Hoofdstuk VII

is en een defrnitieve of voorlopige voorziening inhoudt. 8 Met andere
woorden: de aanpassingsregel moet in ieder geval worden gepubliceerd.

Ad 2. Een de toepassingsinstantie niet bindende, gepub/iceerde aanpas-
singsregel

104 In 1981 stelde Ehlermann dat de Europese Commissie af zou zien
van inbreukprocedures jegens lidstaten die nalaten hun nationale regelgeving
aan te passen, mits die lidstaten verklaren de omstreden nationale regeling
niet toe te passen en aan die verklaring de nodige publiciteit geven (nr.
102, onder 2).9 Uit de in het volgende nummer weergegeven rechtszaken
uit 1986 en 1988 blijkt echter dat de Commissie dit beleid niet zonder meer
toepast.

Ad 3. Een de toepassingsinstantie bindende en gepubliceerde aanpassings-
rege/

105 Voor de vraag of de aanpassingsmethode van nr. 102, onder 3,
voldoende is om aan de eisen van het EG-recht tegemoet te komen, zijn
twee rechtszaken van belang. In 1986 stelde Italie dat een nationale
wettelijke regeling aan het EG-recht kon worden aangepast door middel
van een tot de Italiaanse decentrale overheden gerichte, hen niet bindende,
circulaire. Het Hofbepaalde dat de strijd met het EG-recht enkel defrnitief
kon worden opgeheven door middel van een dwingend (te lezen als:
verbindend) nationaal voorschrift met dezelfde verbindende kracht als de
te wijzigen bepalingen. 10 In 1988, twee jaar later, knoopte Italie aan bij
het woord 'defrnitief' in de vorige uitspraak. 11 Betoogd werd dat voorlopig,
in afwachting van een uiteindelijke regeling, met een circulaire zou kunnen
worden volstaan, mits deze voldoende werd gepubliceerd en bindend was
voor de betrokken overheidsinstanties (aanpassingsmethode nr. 102, onder
3). In de aanloop tot de rechtszaak werd de Italiaanse regeling echter in
allerijl gewijzigd door een presidentieel decreet. Het Hof hoefde zich toen

8 Zo had de Nederlandse regering, terwijl een wetswijziging werd voorbereid, per brief aan
het Aigemeen Burgerlijk Pensioenfonds verzocht om de verordening houdende het
Ambtenarenstatuut van de EG toe te passen. Hoewel het ABP hierin had toegestemd, werd
de verordening op het betreffende punt in feite niet toegepast. Nederland werd veroordeeld
ineen inbreukprocedure: Hiv.J. 20 maart 1987, 72/85, Commissie v. Nederland,Jur. 1987,
1219.

9 Ehlermann 1981, p. 145.
10 H.v.l. 15 oktober 1986, 168/85, Commissie v. Italie, fur. 1986,2945.
11 H.v.l. 14 januari 1988,63/86, Commissie v. Italie, fur. 1988, 29.
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niet meer uit te spreken over de geoorloofdheid van tijdelijke aanpassing
door middel van een circulaire en deed dat ook niet.

Ad 4. Een algemeen verbindend voorschrift
106 Uit de hierboven weergegeven jurisprudentie volgt dat nationale
regels in principe moeten worden aangepast door middel van regels van
ten minste gelijke verbindende kracht als de te wijzigen regels. Algemeen
verbindende voorschriften kunnen niet defmitief aan het EG-recht worden
aangepast door middel van beleidsregels.

107 De eerste drie varianten van aanpassingsregels zijn dus niet
voldoende om nationale wetgeving in materiele zin defmitief aan de
verordening aan te passen (de aanpassingsmetbode van nr. 102, onder 3,
is bij wijze van voorlopige voorziening mogelijk wel voldoende). Daarmee
is niet gezegd dat de regels van nr. 102, onder 1 tot en met 3 op zichzelf
onrechtmatig zijn. Als een nationale regel wegens strijd met de verordening
buiten toepassing moet worden gelaten, is de nationale regering immers
op zicbzelf weI bevoegd om te zeggen dat de nationale regeling buiten
toepassing gelaten zal worden (nr. 102 onder 1, 2 en 3). AIleen is dat niet
voldoende om de strijd met het EG-recht definitief op te heffen.

3 Samenvattendeconclusies

108 Het EG-recht verplicht tot expliciete en tijdige aanpassing van
nationaal recht dat strijdig is met de verordening; deze aanpassing moet
in beginsel geschieden door middel van een regel met ten minste gelijke
verbindende kracht als de te wijzigen regel. Bij wijze van voorlopige
voorziening kan misschien met een regel met een geringere verbindende
kracht worden volstaan. Deze voorlopige voorziening moet in ieder geval
gepubliceerd zijn en de nationale instanties bind en die de verordening
toepassen. Toegepast op het Nederlandse recht, gaat het dan over het (bij
wijze van voorlopige voorziening) 'aanpassen' van wetgeving in materiele
zin door beleidsregels.

109 Naar mijn mening verdient het de voorkeur om bij nationale
wetgeving die strijdig is met EG-verordeningen, steeds voor aanpassing
door wetgeving te kiezen. Volgens het EG-recht volstaat definitieve
aanpassing door middel van beleidsregels niet, en het is maar de vraag,
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of het EG-recht een dergelijke aanpassing bij wijze voorlopige voorziening
voldoende acht.

110 Voor de nationale wetgever die met uitvoering van de verordening
is belast, heeft het voorgaande diverse gevolgen. Ten eerste zal de wetgever
moeten weten welke nationale regels mogelijkerwijs strijden met de
verordening. Hij kan anders niet aan zijn aanpassingsverplichting voldoen.
Ten tweede is het, nu naar mijn mening defmitieve aanpassing in beginsel
steeds de voorkeur heeft, van belang dat het nationale wetgevingsproces
voldoende snel kan verlopen.

111 Voor een goed begrip van de materie, besproken in dit hoofdstuk,
kan bedacht worden dat kenbaarheid van het toepasselijke recht -
uitdrukking van het rechtszekerheidsbeginsel- een grondslag is voor elke
rechtsgemeenschap.? Dit fundamentele beginsel zal op veel plaatsen in
dit boek terugkeren. Om het met Tomuschat te zeggen:

Die vom EuGH entwickelten Grundsatze lassen sich nicht auf die Beurteilung
der Vertragskonformitat nationaier Gesetzgebung und Praxis einschriinken. Sie
sind viel mehr Ausdruck eines allgemeineren Gedankens, daB das Recht leicht
erkennbar, zweifelsfrei und ohne Behinderung zuganglich sein muss, urn
rechtsstaatlichen Anforderungen zu genugen."

12 Vgl. Prechal/Heukels 1986; Schwarze 1988, Band 2, p. 920; Heukels 1990, pp. 30-34;
over wetgeving in het a1gemeen Schaffer/Triffterer (red.) 1982, pp. 25-120.

13 Tomuschat 1981, p. 468.
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Aanpassing - schiet Nederland tekort?

1 Inleiding

112 In het vorige hoofdstuk is gebleken dat het EG-recht eist, dat met
de verordening strijdig nationaal recht wordt aangepast. Dat moet expliciet,
tijdig en in principe door rniddel van een regel met dezelfde verbindende
kracht als de te wijzigen regel gebeuren (nr. 108). In dit hoofdstuk gaat
het om de vraag, of de Nederlandse wetgeving op hoofdlijnen tekortschiet,
gezien deze eisen van EG-recht. Daarbij wordt ieder van bovengenoemde
eisen in een aparte paragraafbehandeld. Slotparagraaf 5 bevat conclusies.

2 Expliciete aanpassing

113 Geen enkele Nederlandse rechtsregel verplicht uitdrukkelijk om
Nederlands recht, dat met verordeningen strijdig is, aan te passen. Naar
Nederlands recht moet het recht echter kenbaar zijn: daaruit kan worden
afgeleid dat onverbindende nationale wetgeving moet worden ingetrokken
of aangepast. 1 De Nederlandse wetgever zal het nationale, met hogere regels
strijdige recht, dus inderdaad expliciet moe ten aanpassen.

3 Aanpassing door een regel met ten minste dezelfde verbindende
kracht als de te wijzigen regel

114 InNederland worden voorschriften gewijzigd of ingetrokken door
middel van voorschriften van ten minste dezelfde orde als de te wijzigen
bepalingen (vergelijk Aanwijzing voor de regelgeving 223). Wetgeving
in formele zin wordt dus aangepast door wetgeving in formele zin, algemene
maatregelen van bestuur door algemene maatregelen van bestuur of (in

Van der Vlies 1991, pp. 170-171; met veel verwijzingennaar andere auteurs Waaldijk 1987,
pp. 8-9; Zieht op wetgeving, TK 1990-1991, 22008, nrs. 1-2, p. 30. Vergelijk ook de
toeliehting op Aanwijzing voor de regelgeving 328, waarin er vanuit wordt gegaan dat
Nederlands reeht dat met EG-recht strijdt, inderdaad wordt ingetrokken of aangepast.
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bijzondere gevallen) door wetgeving in formele zin, enzovoorts. Aanpassing
door een regel van ten minste gelijke orde impliceert dat de aanpassingsregel
ook dezelfde verbindende kracht heeft als de te wijzigen bepalingen.
Vandaar dat de Nederlandse wetgeving op dit punt in het algemeen met
tekort zal schieten.

4 Tijdige aanpassing

115 Zoals gezegd, behoren naar Nederlands recht regels door regels
van ten minste gelijke orde te worden aangepast. Vandaar dat wetten in
forme le zin en algemene maatregelen van bestuur (amvb) soms met tijdig
aan nieuwe EG-verordeningen kunnen worden aangepast. Wetten en amvb
plegen namelijk vaak te traag tot stand te komen om te voldoen aan de eis
van snelle regelgeving (over deze eis nrs. 65-67). In de wetgevingspraktijk
worden drie strategieen gehanteerd om wetgeving in formele zin en amvb
versneld aan te passen.
1. De wet of amvb wordt aangepast door middel van een regeling van

dezelfde orde als de te wijzigen regeling, maar de procedure kan
versneld verlopen.

2. De wet of amvb wordt aangepast door middel van algemeen verbindende
voorschriften van een lagere orde dan de te wijzigen voorschriften: de
wet wordt door een amvb of een ministeriele regeling aangepast; de
amvb door een ministeriele regeling.

3. De wet of amvb wordt 'aangepast' door middel van beleidsregels.
Deze drie strategieen komen hieronder uitgebreider aan de orde.

Ad 1 Versnelde procedures
116 Soms hoeft bij (onder meer) het voldoen aan communautaire
verplichtingen een bepaald advies met te worden gevraagd of een bepaald
overleg met te worden gevoerd.? Zo luidt artikel 13, derde lid, van de
Landbouwwet 1957:

[t]enzij het landsbelang zich naar zijn oordeel daartegen verzet, stelt Onze
Minister een beschikking, aIs bedoeld in het eerste lid, niet vast, dan nadat de

2 De bijwndere commissie Vraagpunten Adviesorganen (een subcommissie van de Commissie
Deetman) reserveert de term 'advies' voor advies door onafhankeUjke deskundigen, dat op
ad hoc basis wordt gegeven. 'Overleg' wordt gevoerd met belanghebbenden en maatschappelij-
ke organisaties en vindt plaats in een overlegstructuur. Zie Raad op maat, TK 1992-1993,
21 427, nr. 30, p. 18.
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naar zijn oordeel daarbij in belangrijke mate betrokken produktschappen en
bedrijfschappen zijn gehoord.

Onder 'het landsbelang' kan ook vallen het voldoen aan comrnunautaire
verpJichtingen. Deze bepaling bleek nog onlangs zinvol. Op 6 december
1991 kwam het antwoord op een prejudiciele vraag, waaruit kon worden
afgeleid dat een gedeelte van de Nederlandse uitvoeringsregeling van de
superheffingsverordeningen onrechtmatig was.' De betreffende regeling
moest zo snel mogeJijk worden aangepast. Nu de regeling gebaseerd was
op de Landbouwwet 1957 en het landsbelang zich tegen het horen verzette,
kon overleg over de nieuwe regeling achterwege blijven. De nieuwe regeling
trad al op 22 januari 1992 in werking."

117 De Algemene wet bestuursrecht bevat een algemene regeling,
waarmee wettelijke verplichtingen om advies te vragen worden omgezet
in bevoegdheden als het voorgenomen besluit 'uitsluitend strekt tot uitvoering
van een bindend besluit van de Raad of de Comrnissie van de Europese
Gemeenschappen' .5 Vanaf het moment dat deze regeling in werking is
getreden, kan ook van advies en overleg worden afgezien wanneer een
bepaling als artikel 13 van de Landbouwwet 1957 ('tenzij het landsbelang
zich daartegen verzet') ontbreekt. Daarnaast zijn bepaalde wettelijke
voorpublikatie- en voorhangverplichtingen" niet van toepassing als het
'uitsluitend uitvoering' 'van een bindend besluit van de Raad of de
Comrnissie van de Europese Gemeenschappen' betreft.?

118 Maar ook al wordt niet geadviseerd, overlegd, voorgepubliceerd
of voorgehangen, dan nog zal de aanpassing van wetgeving in formele zin
en amvb soms te traag verlopen. Vertragende procedurele factoren als
interdepartementale coordinatie, voorlegging aan de ministerraad, advisering
door de Raad van State en, bij wetgeving in formele zin, doorloping van

3 H.v.J. 6 december 1991, C-121/90, Posthumus, Jur. 1991,1-5833.
4 Wijziging Beschikking superheffing 1988 en Uitvoeringsregeling superheffing 1988, Stert.

1992, 14. Overigens werd hier gekozen voor regelgeving in twee stappen: eerst werden
de met het EG-recht strijdigenationale bepalingen ingetrokken (daarbij werd niet overJegd);
in de toekomst zou een nieuw stelsel worden geintroduceerd (daarbij werd wei over1egd).

5 Wet van 15 december 1993, Stb. 671; waarmee de artikelen 1:7 en verder in de Aigemene
wet bestuursrecht zijn geintroduceerd,

6 Een voorhangverplichting is de verplichting om een (ontwerp-) besluit van Kroon of Minister
niet in werking te laten treden a1vorens het ter kennis van de Staten-Generaal is gebracht.
Verschillende varianten ervan zijn in de Aanwijzingen voor de regelgeving 36 en 42 te vinden.

7 Wet van 15 december 1993, Stb. 671.
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de parlementaire procedure, blijven immers bestaan. Ret proces ter vaststel-
ling van ministeriele regels kent deze factoren Dietof minder. Vandaar dat
in de wetgevingspraktijk ook van de tweede strategie gebruik wordt
gemaakt: het aanpassen van regels door regels van een lagere orde.

Ad 2 Aanpassing door middel van regels van een lagere orde dan de te
wijzigen regels

119 Ret gaat mer om het geval dat wetgeving in formele zin kan worden
aangepast door amvb of ministeriele regels, en dat amvb kunnen worden
aangepast door rniddel van ministeriele regels. Inde praktijk wordt deze
mogelijkheid geschapen doordat de hogere regeling de bevoegdheid verleent
om bij lagere regel van de hogere regel at te wijken, of bij lagere regel
de reikwijdte van de hogere regel te bepalen.

120 Bepalingen die toestaan om bij lagere regel van de hogere regel
af te wijken, komen op allerlei beleidsterreinen voor. 8 Gemeenschappelijke
kenmerken zijn dat zij de implementatie van internationaal of communautair
recht betreffen? en dat meestal slechts vanwege 'een gewichtige reden'
van de bepaling gebruik kan worden gemaakt. Zo bepaalt de Sanctiewet
1977 dat uitvoeringsregels op basis van deze wet (sanctiebesluiten) in
beginsel de vorm moeten hebben van een algemene maatregel van bestuur
(artikeI2). Aanpassing van de sanctiebesluiten moet dus ook bij wege van
amvb geschieden. Artikel 7 van de wet maakt het echter mogelijk dat de
bevoegde ministers:

wanneer zij overwegen een voordracht tot vaststelling, intrekking of wijziging
van een sanctiebesluit te doen en naar hun oordeel een gewichtige reden een
onrniddellijke voorziening eist, bij beschikking regels overeenkornstig het in
overweging zijnde besluit vaststellen alsmede in een bestaand sanctiebesluit
vervatte regels buiten werking stellen.

8 Vleeskeuringswet 1919, art. 30a; Warenwet 1935, art. 14m, eerste lid; In- en uitvoerwet
1962, art. 2, vierde lid; Visserijwet 1963, art. 4, zesde lid; Vreemdelingenwet 1965, art.
49; Wet dierenvervoer 1977, art. 3, derde lid; Wet vervoer over zee 1982, art. 18; Wet
personenvervoer 1987 en het daarop gebaseerde Besluit personenvervoer 1987, art. 120;
Scheepvaartverkeerswet 1988, art. 23.

9 Daamaast wordt wei eens de bevoegdheid verleend om tijdelijk van het bij of krachtens
de wet bepaalde afte wijken ten behoeve van een experiment (Bestrijdingsmiddelenwet 1962,
art. 15 en de Wet personenvervoer 1987, art. 3).
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Omdat sancties ten opzichte van staten meestal zeer snel moeten ingaan,
wordt er vaak een beroep op dit artikel gedaan.'? De In- en uitvoerwet
1962 kent een vergelijkbare constructie als de Sanctiewet 1977. Ook deze
wet wordt regelmatig gebruikt als basis voor ministeriele regelingen die,
ter uitvoering van EG-verordeningen, voorlopig van bestaande amvb kunnen
afwijken."

121 Het komt ook voor dat de reikwijdte van de hogere regeling door
een lagere wordt aangepast. Voorbeelden zijn te vinden in de vervoers-
wetgeving en in de milieubeschermingswetgeving." Vaker komt het voor
dat de regeling een (bestuurs- )bevoegdheid tot ontheffmg of vrijstelling
verleent. Regels, gesteld op basis van een bestuursbevoegdheid, kunnen
alleen beleidsregels zijn. Zie verder nrs. 124-128.

122 Overzien we het voorgaande, dan valt op dat de wetgeving op het
terrein van de landbouw nauwelijks bevoegdheden verleent om bij lagere
regeling van hogere regels af te wijken of de reikwijdte daarvan te bepalen.
Op dat landbouwgebied zijn regelgevende bevoegdheden al zo ruim gedele-
geerd naar de minister of naar de produktschappen, dat het waarschijnlijk
helemaal niet nodig is om in de wet in formele zin de bevoegdheid te
verlenen tot het bij lagere regelgeving afwijken van die wet of op de wet
gebaseerde amvb. I3 Op andere beleidsterreinen waar de EG intensief
reguleert (vervoer, in- en uitvoer, sancties ten aanzien van derde landen,

10 Bijvoorbeeld Sanctiebeschikking luchtvaart en wapens Libie, Stcrt. 1992, 75, ter uitvoering
van Yo. (EEG) 945192 van de Raad van 14 april 1992, Pb. 1992 L 101153: het Nederlandse
uitvoeringsbesluit en de EG-verordening werden op dezelfde dag gepubliceerd en traden
beide op de dag na publikatie in werking. Sanctiebeschikking Servie en Montenegro 1992,
Stcrt. 1992, 104, ter uitvoering van Yo. (EEG) 1432/92 van de Raad van 1juni 1992, Ph.
1992 L 15114: hier werd het Nederlandse uitvoeringsbesluit zelfs een dag voor de EEG·
verordening gepubliceerd; ze traden wel op dezelfde dag in werking.

11 Bijvoorbeeld de interim-regeling ter uitvoering van Vo. 3626/82 van de Raad van 3 december
1982, Pb. 1982 L 384/1. De verordening was voor het grootste deel van toepassing met
ingang van 1 januari 1984; de definitieve uitvoeringsregel (een amvb) trad in werking op
6 februari 1985 (SIb. 1984,570). In (een deel van) de tussentijd gold de interim-regeling
op basis van art. 7 In- en uitvoerwet 1962. Zie ook Intrekking Uitvoerbesluit staalprodukten
V.S. 1983, Stcrt. 1992, 147: een ministeriele regeling ter uitvoering van twee EEG-verorde-
ningen en een EGKS-beschilcking,waarmee een bestaande amvb buiten werking werd gesteld.
Verder nog de Vijfde wijziging In- en uitvoerbesluit bedreigde uitheemse dier- en
plantesoorten, Stcrt. 1992, 165, ter uitvoering van een CITES-verordening (zie nrs. 125-128).

12 Wet vervoer binnenvaart 1991, art. 2, derde lid; Wet goederenvervoer over de weg 1992,
art. 5, vierde lid; Wet rnilieugevaarlijke stoffen 1985, art. 19, derde lid; lachtwet 1954,
art. 2, tweede lid.

13 Vgl. Landbouwwet 1957 en de Landbouwkwaliteitswet 1971.
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visserij, milieubescherming) verleent de Nederlandse wetgeving daarentegen
regelmatig de bevoegdheid om bij lagere regeling van de wet of de amvb
af te wijken, dan weI de reikwijdte van de wet of amvb te bepalen.
Overigens zijn de bepalingen waarin deze bevoegdheden worden verleend,
zeer verschillend geformuleerd. Er is geen sprake van een standaardbe-
paling.

123 Voorgesteld is om in algemene zin aan de minister de bevoegdheid
te verlenen om wetgeving in formele zin en amvb aan te passen. Het betrof
een in de Wet milieubeheer op te nemen machtigingswet. Daardoor zou
de minister, als de Europese Commissie een ingebrekestelling of een met
redenen omkleed advies aan Nederland had uitgebracht, bevoegd zijn om
wetgeving en amvb die met EG-recht strijden, buiten werking te stellen
en zo nodig nieuwe regels in te voeren. Na een advies van de Commissie
voor de toetsing van wetgevingsprojecten dat in grote lijnen afwijzend was,
heeft ook het kabinet het voorstel in grote lijnen afgewezen. 14 Het kabinet
was namelijk van oordeel dat het niet wenselijk was, uitsluitend op het punt
van onjuiste implementatie een regeling te treffen. Bovendien yond het een
sectorale machtigingswet ongewenst: een algemene regeling (bijvoorbeeld
in de Algemene wet bestuursrecht) had de voorkeur. Zoals uit het vervolg
van deze studie zal blijken, is snelle aanpassing van met EG-recht strijdige
nationale wetgeving inderdaad maar een onderdeel van een veelomvattender
problematiek. Vandaar dat er later, in deel E, nog op wordt teruggekomen.

Ad 3 'Aanpassing , door beleidsregels
124 Ais derde strategie voor het •aanpassen' van Nederlandse algemeen
verbindende voorschriften aan EG-verordeningen, kan worden gekozen
voor 'aanpassing' door middel van beleidsregels. In dat geval blijven de
met de EG-verordening strijdige algemeen verbindende voorschriften
weliswaar fonneel bestaan, maar moeten zij conform de verordening worden
toegepast. Zoals we hebben gezien kan dit geen definitieve oplossing zijn;
hoewel onvoldoende, zijn de beleidsregels op zichzelf Diet onrechtmatig
(nr. 107). In de Nederlandse regelgevingspraktijk wordt deze strategie wel
eens gevolgd.

125 Zo bepaalt de Wet bedreigde uitheemse diersoorten 1975 dat bij
algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld voor welke diersoorten

14 Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten 1992, kabinetsstandpunt in TK 1991-
1992, 21 109, or. 55.
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het verbod geldt ze onder zich te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen
of af te leveren (artikel 2). Artikel 5 van de wet verleent de minister een
ontheffingsbevoegdheid. Op basis van dit stelsel wordt EG-verordening
3626/82 (de CITES-verordening) uitgevoerd." Deze verordening verleent
het EG-CITES Beheerscomite de bevoegdheid om diersoorten als 'bedreigde
diersoort' aan te merken. Wordt een diersoort door het EG-CITES
Beheerscomite van de lijst bedreigde diersoorten afgevoerd, dan behoeft
de Nederlandse amvb op basis van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten
aanpassing: de handel in deze diersoorten is dan in beginsel vrij. Bij wijze
van interim-voorziening wordt echter weI volstaan met aanpassing van het
ministeriele vergunningenbeleid op basis van de ontheffingsbevoegdheid
van artikel 5 van de wet. In feite wordt dan de amvb 'aangepast' door
middel van een beleidswijziging." Deze beleidswijziging is bindend voor
de toepassingsinstanties: formeel is het namelijk de minister die de
vergunning afgeeft. Mits de beleidswijziging wordt bekendgemaakt (artikelen
3:40 en 3:42 Algemene wet bestuursrecht en het ongeschreven recht), 17

is daarmee bij wijze van voorlopige voorziening wellicht aan de eisen van
het EG-recht voldaan.

126 In het bovengenoemde voorbeeld is 'aanpassing' van de amvb door
middel van beleidsregels mogelijk, omdat het een ontheffing betreft van
een verplichting die uit de amvb voortvloeit. Op EG-niveau kan de lijst
van bedreigde diersoorten echter ook worden uitgebreid met dieren die nog
niet in de Nederlandse amvb zijn genoemd. Indat geval is voor de volledige
toepassing van de verordening aanpassing van de amvb vereist. De wet
bepaalt namelijk uitdrukkelijk dat slechts de handel en dergelijke van bi)
amvb aangewezen soorten verboden is (artikel2 Wet bedreigde uitheemse
diersoorten 1975). De reikwijdte van het verbod in de wet wordt dus door
de amvb bepaald. Wordt nu de lijst met diersoorten op EG-niveau
uitgebreid, dan werkt dat niet rechtstreeks door in de Nederlandse
wetgeving, omdat door het Nederlandse recht geen juridische koppeling
(bijvoorbeeld door middel van verwijzing) wordt aangebracht tussen de

15 Yo. (EEG) 3636/82 van de Raad van 3 december 1982, Pb. 1982 L 384/1. Basis voor
uitvoering is mede het In- en uitvoerbesluit bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten 1984,
Stb. 570 (gebaseerd op de In- en uitvoerwet 1982), dat een vergelijkbaar stelsel als de Wet
bedreigde uitheemse diersoorten 1975heeft. Op dit moment wordt gewerkt aan een algehele
herziening van het uitvoeringsstelsel, zie TK 1992-1993, 22 901, nrs. 1-2.

16 Voorbeelden van beleidsregels terzake zijn de Mededelingen van de Staatssecretaris van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in Stcrt. 1992, 13 en Stcrt, 1992, 96.

17 Hierover de Sectie Staats- en bestuursrecht KUB 1992, pp. 263-264.
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wet en de inhoud van de verordening. Als dus een EG-wijzigingsverordening
niet in de amvb wordt verwerkt, dan is weliswaar de handel in deze
diersoorten in Nederland verboden (de verordening is immers rechtstreeks
toepasselijk), maar staan op schending van het verbod geen Nederlandse
bestuurs- of strafrechtelijke sancties." Bovendien mag de minister geen
gebruik maken van de bestuursbevoegdheden die hem door de Wet bedreigde
uitheemse diersoorten 1975 zijn toegekend: die wet is op de niet in de amvb
genoemde diersoorten eenvoudigweg niet van toepassing.

127 De 'aanpassing' van nationale wetgeving door middel van
beleidsregels kan, zoals gezegd, slechts een voorlopig karakter hebben.
De nationale wetgeving moet definitief aan de verordening worden aangepast
door middel van wijzigingswetgeving. De amvb op basis van de Wet
bedreigde uitheemse diersoorten 1975 moet dus ook regelmatig worden
aangepast." Inmiddels is een voorstel aanhangig om de minister (en niet
de Kroon) de bevoegdheid te verlenen de bedreigde diersoorten in de zin
van de wet aan te wijzen." Dat voorstel valt toe te juichen. Dan zal niet
meer tijdelijk door middel van beleidsregels behoeven te worden aangepast:
ministeriele regels kunnen ook snel tot stand komen."

128 De noodzaak tot aanpassing van met de verordening strijdige
nationale wetgeving zou zich veel minder vaak voordoen als in de nationale
wetgeving zou worden verwezen naar de verordening. Dan bepaalt de Wet
bedreigde uitheemse diersoorten bijvoorbeeld dat het verboden is om dieren
van soorten die zijn aangewezen 'bij of krachtens Verordening (EEG)
3626/82' (de CITES-verordening) onder zich te houden. Het is meer in
het algemeen de vraag of in Nederlandse wetgeving niet vaker naar de
verordening zou kunnen worden verwezen. Deze vraag kan op dit moment

18 Privaatrechtelijke handhaving van de verordening lijkt wei mogelijk: de rechtstreekse
toepasseLijkheidvan de verordening brengt mee dat een inbreuk op de verordening een 'doen
in strijd met een wettelijke plicht' in de zin van art. 6:162 Burgerlijk Wetboek is.

19 Zie bijvoorbeeld Besluit van 3 februari 1993, houdende wijziging van het aanhangsel van
het Besluit bedreigde uitheemse diersoorten, Stb. 116.

20 TK 1992-1993,22901, nrs. 1-2, art. C sub 3.
21 Overigens verschilden de minister en de Raad van State van mening over de keuze tussen

amvb en ministeriele regeling. De Raad gaf de voorkeur aan de amvb vanwege het gebonden
internationaal karaktervan deuitvoeringsregeling, zodat eenzorgvuldigeprocedure wenselijk
was. De minister draaide het argument om: juist vanwege het gebonden karakter was een
ministeriele regeling wenselijk. TK 1992-1993, 22901, B, sub 2. Over de keuze tussen
amvb en ministeriele regeling nrs. 502-503.
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nog met goed worden behandeld. Bet antwoord erop hangt namelijk nauw
samen met de bevindingen in latere hoofdstukken.

5 Samenvattende conclusies

129 Noch op het punt van de verplichting tot expliciete aanpassing, noch
op dat van de verplichting tot aanpassing door rniddel van een regeling met
dezelfde verbindende kracht als de te wijzigen regeling, noch op dat van
de verplichting tot tijdige aanpassing, lijkt Nederland duidelijk tekort te
schieten.

130 WeI valt er een en ander over het Nederlandse wetgevingsbeleid
op te merken. Bij kennisneming van de wetsartikelen die de bevoegdheid
verlenen om bij lagere regel van de wet of amvb af te wijken, valt de grote
verscheidenheid in formulering op. Vanuit het perspectief van eenvoud van
wetgeving is het wenselijk om daarin meer eenheid te brengen, bijvoorbeeld
door een modelbepaling in de Aanwijzingen voor de regelgeving op te
nemen." Ten tweede is het de vraag of het met wenselijk zou zijn om,
net zoals dat bij de advies-, overleg-, voorpublikatie- en voorhangverplich-
tingen is gebeurd en zoals bij de aanpassing van hogere door lagere regels
is voorgesteld, een algemene regeling te treffen. Hierop wordt in Deel E
nader ingegaan. Ten derde moet worden opgemerkt dat expliciete aanpassing
van nationale regels minder vaak nodig zal zijn als in die regels wordt
verwezen naar de EG-verordening. Dit punt komt aan de orde in de nrs.
182-195.

22 Vgl. het advies van de Raad van State omtrent de Aanwijzingen voor de regelgeving, sub
9, te vinden in Borman 1993, pp. 21-40.
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HOOFDSTUK IX

Uitvoeringsvoorschriften op het gebied van het
materiele recht - EG-rechtelijke eisen

1 InIeiding

131 In dit hoofdstuk staat centraal de vraag of de nationale wetgever
verplicht, dan wel bevoegd, is om nationale uitvoeringsregels op het gebied
van het materiele recht vast te stellen. Daarmee bedoel ik regels waarin
de bepalingen van de verordening worden geconcretiseerd of aangevuld.
Het belang van deze vraag wordt duidelijker door enkele bepalingen van
de voorbeeldverordeningen (hoofdstuk VI, § 8) voor ogen te nemen.

De verordening inzake het vrij verkeer van werknemers:

Artikel 1
1. ledere onderdaan van een Lid-Staat, ongeacht zijn woonplaats, heeft het recht, op het
grondgebied van een andere Lid-Staat arbeid in loondienst te aanvaarden en te verrichten,
overeenkomstig de wettelijke en de bestuursrechtelijke bepalingen die de tewerkstelling van de
nationale werknemers van deze Staat regelen.

Artikel3
1. lnhet kader van deze verordening zijn niet van toepassing de wettelijke ofbestuursrechtelijke
bepalingen of de administratieve handelswijzen van een Lid-Staat:

die aanbiedingen van en aanvragen om werk, de toegang tot arbeid in loondienst en de
uitoefening daarvan door vreemdelingen beperken of aan voorwaarden onderwerpen die niet voor
eigen onderdanen gelden;

of die. hoewel van toepassing zonder onderscheid naar nationaliteit, tot enig ofvoomaamste
doel of gevolg hebben dat de onderdanen van de andere Lid-Staten van de aangeboden arbeid
geweerd worden.
De bepaling van de voorgaande alinea heeft geen betrekking op de voorwaarden betreffende de
wegens de aard van de te verrichten arbeid vereiste talenkennis.

De superheffingsverordening. samengesteld uit diverse verordeningen:

Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a) Formule A: ( )
b) Formule B: ( ).
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Artikel 2
Gedurende vijf opeenvolgende tijdvakken, te beginnen op ( ... ) wordt ten laste van de producenten
of kopers van koemelk een extra heffing ingesteld ( ... ) De hefting wordt in elk gebied van de
Lid-Staten vastgesteld volgens Formule A of Formule B.

Artikel3
I. Onder gebied wordt verstaan het gehele grondgebied van een Lid-Staat of een gedeelte daarvan
dat een geografische eenheid vormt.
2. De Lid-Staten delen de Commissie jaarlijks v66r 1 januari en voor het eerst voor 1 mei 1992
de lijst van gebieden mee, met opgave van de voor elk daarvan aangehouden formule.

Artikel4
I. Aan iedere producent van melk en zuivelprodukten wordt een referentiehoeveelheid toegewezen
die overeenkomt met zijn rechtstreekse verkoop aan de consument in het kalenderjaar 1987,
verhoogd met I %.
2. In geval van verkoop, verhuur of overdracht door vererving van een bedrijf wordt de referentie-
hoeveelheid volgens DOgvast te stellen bepalingen geheel of gedeeltelijk aan de koper, de huurder
of de erfgenaam overgedragen.
3. De Lid-Staten kunnen bepalen dat een gedeelte van de hoeveelheden wordt toegevoegd aan
een nationale reserve.

De verordening inzake het dagelijks beheer van de gemeenschappelijke markt (gemeenschappelijk
douanetarief)

Artikel 1
De goederen omschreven in kolom (1) van de tabel opgenomen in de bijlage bij deze verordening
dienen in de gecombineerde nomenclatuur te worden ingedeeld onder de corresponderende GN-
codes vermeld in kolom (2) van voornoemde tabel.

132 Bij uitvoering van deze voorbeeldverordeningen zouden in de
praktijk allerlei vragen ten aanzien van het materiele recht opkomen. Zo
is het van groot belang om te weten wat er onder 'arbeid in loondienst'
in de zin van artikel 1 van de eerste voorbeeldverordening moet worden
verstaan. Zou de nationale wetgever daar ter verduidelijking regels over
mogen stellen (nrs. 164-170)?l En betekent artikel 3 van de eerste
voorbeeldverordening dat de lidstaten regels mogen stellen ten aanzien van
de talenkennis die voor bepaalde beroepen vereist is (bijeoorbeeld in het
onderwijs) (nrs. 146-155)? Zouden de lidstaten inhun regels ter uitvoering
van artikel 2 van de tweede voorbeeldverotdening mogen kiezen voor
Fonnule A, maar daarbij mogen bepalen dat bij gebleken fraude 66k

Vgl. H.v.J. 3 juli 1986,66/85, Lawrie-Blum, Jur. 1986,2121.
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Formule B kan worden toegepast (nrs. 146-155)?2 Zou mogen worden
bepaald dat het gedeelte van de referentiehoeveelheid dat niet wordt
overgedragen en dat wordt toegevoegd aan de nationale reserve (artikel
4, derde lid van de voorbeeldverordening), 99,9% van de oorspronkelijke
hoeveelheid is (nrs. 146-155)? De lidstaten mogen bepalen dat 'een gedeelte'
wordt toegevoegd aan de nationale reserve, en strikt genomen is 99,9%
een gedeelte.? Mogen de lidstaten zelf bepalen wat zij onder 'koemelk'
in artikel 2 van deze voorbeeldverordening verstaan (nrs. 164-170)?4
Moeten of mogen de lidstaten nog regels stellen ten aanzien van artikel
1 van de derde voorbeeldverordening bedoelde indeling van goederen in
het gemeenschappelijke douanetarief, bijvoorbeeld omdat de bijlage waarop
de verordening doelt niet erg helder is (nrs. 164-170)? En ten aanzien van
elke voorbeeldverordening: wat te doen met gevallen waarin het strikt volgen
van de letter van de verordening leidt tot een apert onbillijk resultaat?
Mogen de lidstaten dan op grond van ontoelaatbare hardheid afzien van
toepassing van de verordening (nrs. 157-159)?

133 Als uitgangspunt van de bespreking neem ik Schwarzes constatering
dat het EG-recht aan de lidstaten, als zij verantwoordelijk zijn voor de
uitvoering van de verordening, een geheel van bestuurlijke vrijheden Iaat,
een 'Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit fur die Verwaltung'. 5

Vervolgens bespreek ik deze vrijheden aan de hand van het eerder geopperde
onderscheid naar grondslag van de regelingsbevoegdheid van de lidstaten
(de grondslag is gelegen in een bepaling van de verordening zelf of in het
eigen initiatief van de lidstaten (nrs, 63-64».

134 Het hoofdstuk is als voIgt opgebouwd. Eerst zal worden bezien
wat het verbod om bepalingen van verordeningen over te nemen in nationale
regels meebrengt voor de uitputtende (§ 2) en voor de niet-uitputtende voor-
schriften van de verordening (§ 3). Uitputtende voorschriften mogen niet

2 Een vergelijkbare vraag was aan de orde in VzCbb 13 november 1990, Uitspraken Cbb
1990, no. 72, m.nt. PlMKlBvM.

3 Zo speelde in Cbb 16mei 1990, Uitspraken Cbb 1990, no. 34, m.nt. PlMK, de vraag naar
wat nog 'aanzienlijk', als bedoeld in de verordening, genoemd kon worden.

4 Uit de Uitspraken Cbb 1990, no. I, Verzarnelnoot superheffing (BvM) , p. 6: 'Enkele
melkveehouders in Noord-Holland voegen cocosolie toe aan hun melk. Aldus ontstaat een
grondstof voor de consumptieijs- en babyvoedingsindustrie. De bedoeling lijkt te zijn op
deze wijze een melkprodukt voort te brengen dat niet valt onder de geldende quoteringsrege-
tingen. (... ) De minister stelt zich op het standpunt dat melk waaraan cocosolie is toegevoegd
in het kader van de superheffmg wordt beschouwd als normale melk.'

5 Schwarze 1988, Band I, p. 281.
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worden uitgewerkt of aangevuld in nationale regels. § 4 tenslotte bevat
enkele conclusies.

2 Uitputtende voorschriften:verwijzingnaar de verordening

135 Uitputtende voorschriften laten de lidstaten geen enkele ruimte tot
uitwerking of aanvulling. Het verbod bepalingen van verordeningen in
nationale regels over te nemen (nrs, 60-61) brengt mee dat deze voorschrif-
ten ook niet in nationale regels mogen worden overgenomen. Als de
nationale uitvoeringsregel wordt gekoppeld aan het materiele recht in de
verordening, bijvoorbeeld omdat de nationale regel de handhavingsbe-
palingen bevat, dan kan die koppeling slechts via verwijzing naar de
verordening worden gelegd. Juridisch gezien hoeft er niet veel verschil
te zijn tussen overname van de bepaling van de EG-verordening in de
nationale regel en verwijzing naar die bepaling in de nationale regel. In
beide gevallen is het resultaat dat de EG-bepaling in de nationale regel moet
worden ingelezen. Uit het oogpunt van kenbaarheid van de EG-rechtelijke
oorsprong van de bepaling is er echter wel een groot verschil. Als een
bepaling van een EG-verordening in een nationale regel wordt overgenomen,
is niet verzekerd dat de herkomst van deze bepaling (de EG-verordening)
voor een ieder eenvoudig kenbaar is. Vandaar dat een dergelijke ovememing
niet is toegelaten. Bij verwijzing naar die bepaling in de EG-verordening
is de herkomst daarentegen steeds wel goed kenbaar.

136 Het EG-recht bepaalt niets over de wijze waarop die verwijzing
moet plaatsvinden. Illustratief is de zaak Kennes. 6 Aan de orde was een
Belgische regeling die straf stelde op overtreding van een bepaalde precies
aangeduide verordening. Deze verordening werd ingetrokken en vervangen
door een nieuwe. Hoewel de nationale uitvoeringsregeling op het punt van
de verwijzing nog niet was aangepast, werd Kennes niettemin geverbaliseerd
wegens overtreding van de nieuwe verordening. Het Belgische openbaar
ministerie meende namelijk dat de verwijzing in de Belgische regeling naar
de oude verordening automatisch was gewijzigd in een verwijzing naar de
nieuwe verordening. De nieuwe verordening bepaalde namelijk:

verwijzingen naar de ... ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar
deze verordening. 7

6 H.v.J. 2oktober 1991, C-8/90, Jur. 1991,1-4391.
7 Yo. (EEG) 3820/85vandeRaad van 20 december 1985, Pb. 1985 L370/1, art. 18, tweede

lid.
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Het Hof bepaalde echter dat deze bepaling slechts betrekking had op
verwijzingen in andere EG-regels (niet in nationale regels!) naar de
ingetrokken verordening. Aanpassing van de verwijzing in de Belgische
regeling was dus noodzakelijk om de nieuwe verordening te kunnen
handhaven. Het Hof liet zich er niet over uit, hoe dat zou moeten geschie-
den.

3 Niet-uitputtende voorschriften: nationale verplichting of
bevoegdbeid tot bet stellen van regels

3.1 Verplichting of bevoegdheid van de lidstaten blijkende uit bepalingen
van verordening of Verdrag

137 Verordeningenkunnen verplichten tothet stellen van uitvoeringsre-
gels. Zo bepaalt een verordening betreffende communautair douanevervoer:

Het kantoor van uitgifte aanvaardt de aangifte T1 en maakt haar geldig, stelt
de termijn vast waarbinnen de goederen aan het kantoor van bestemming moeten
worden aangebracht en treft de identificatiemaatregelen die het nodig acht. 8

En een verordening inzake maatregelen om te voorkomen dat bepaalde
stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van drugs zegt:

De Lid-Staten bepalen de procedures voor de afgifte van vergunningen, inciusief
de eventuele oplegging van specifieke voorwaarden zoals de vasts telling van
een geldigheidsduur en de inning van een voor de afgifte van de vergunning
verschuldigde vergoeding. 9

138 Verordeningen kunnen ook uitdrukkelijk een bevoegdheid tot het
vaststellen van uitvoeringsregels verlenen. Zo bevatten verordeningen vaak
'kan' -bepalingen. Dan zijn de lidstaten bevoegd om uitvoeringsvoorschriften
te stellen. Artike14, tweede en derde lid, van de tweede voorbeeldverorde-
ning (superheffing) zegt bijvoorbeeld:

In geval van verkoop, verhuur of overdracht door vererving van een bedrijf
wordt de referentiehoeveelheid volgens nog vast te stellen bepalingen geheel
of gedeeltelijk aan de koper, de huurder of de erfgenaam overgedragen. De

8 Vo. (EEG) 2726/90 van de Raad van 17 september 1990, Pb. 1990 L 26211, art. 13, eerste
lid.

9 Vo. (EEG) 900/72 van de Raad van 31 maart 1992, Pb. 1992 L 9611, art. 2bis, derde lid.
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Lid-Staten kunnen bepalen dat een gedeelte van de hoeveelheden wordt toege-
voegd aan een nationale reserve." [rnijn curs.]

En een verordening inzake het onderhouden van luchtvrachtdiensten in de
lidstaten:

Wanneer niet aan de in lid 1 bedoelde voorwaarden wordt voldaan, lean een
Lid-Staat, zonder te discrimineren op grond van nationaliteit, voorwaarden
verbinden aan het uitoefenen van deze vervoerrechten of deze beperken of
weigeren." [mijn curs.]

Een derde voorbeeld is te vinden in de verordening over de verbetering
van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur. Een der slotbepalingen
luidt:

De Lid-Staten kunnen bijkomende voorwaarden stellen voor de uitvoering van
de in deze verordening bedoelde steunmaatregelen." [mijn curs.]

139 Ook uit het Verdrag kan voortvloeien dat de lidstaten bevoegd zijn
om materiele voorschriften te stellen op het door een verordening bestreken
terrein. Zo bepaalt artikel lOOA E(E)G- Verdrag dat de lidstaten steeds
bevoegd zijn een van de verordening afwijkende maatregel te treffen als
de verordening is gebaseerd op artikel lOOAE(E)G-Verdrag en de nationale
maatregel voldoetaandevoorwaarden vanartikellOOA, vierde lid, E(E)G-
Verdrag."

10 Deze bepaling is geent op de artt. 6 en 7 van de werkelijk bestaande cfk-verordening Vo.
(EEG) 594/91 van de Raad van 4 maart 1991, Pb. 1991 L 67/1.

II Vo. (EEG) 294/91 van de Raad van 4 februari 1991, Pb. 1991 L 36/1, art. 8.
12 Vo. (EEG) 2328/91 van de Raad van 15 juli 1991, Pb. 1991 L 218/1, art. 34.
13 Andere voorbeelden van dergelijke bepalingen zijn art. 118A, derde lid, (arbeidsornstandighe-

den) en art. 130T E(E)G-Verdrag (rnilieubescherming). Zie voor scherpe kritiek, juist
vanwege de mogelijkheid die wordt geboden om de eenheid van het communautaire recht
te doorbreken, KapteynlVerLoren van Themaat 1987, p. 310. Met het Verdrag van Maastricht
zijn echter nog meervan dit soort bepalingen in het EG-Verdrag gemtroduceerd, bijvoorbeeld
inzake consumentenbescherming (art. 129A, derde lid, EG-Verdrag) en in de Overeenkornst
tussen de lllidstaten inzake de sociale politiek (art. 2, vijfde lid, van deze Overeenkornst).
Zie hierover CurtinlMortelmans 1994, § 3.
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3.2 Eigen initiatief'van de lidstaten als de verordening zwijgt - aanvul-
ling en uitwerking

3.2.1 Inleiding

140 Om te bezien of de lidstaten verplicht zijn om regels op een door
een verordening bestreken terrein te stellen te stellen als de verordening
terzake geen expliciete bepalingen bevat, is het zinvol om enkele rechtszaken
te bespreken. Dat zal in § 3.2.2 met de zaken Scheer en C-182/89,
Commissie v. Frankrijk gebeuren." In § 3.2.3 zal de bevoegdheid van
de lidstaten worden behandeld: dan krijgen de zaken Galli en Tasca
bijzondere aandacht." § 3.2.4 tenslotte bevat een conc1usie en een
uitwerking van die conc1usie.

3.2.2 Regelingsplicht

De zaak Scheer
141 De zaak Scheer betrof een importeur die op grond van een verorde-
ning recht op een invoervergunning had. Deze verordening bepaalde niets
over het storten van een waarborgsom. Een waarborgsom dient tot zekerheid
voor het geval dat achteraf blijkt dat de vergunning op onjuiste gronden
is afgegeven; dan kan de waarborgsom verbeurd worden. Een Duits
voorschrift vulde de verordening op dit punt aan door het storten van een
waarborgsom te eisen. Het was de vraag of dit een geoorloofd voorschrift
was.

142 Hoewel het Duitse voorschrift de uniforme toepassing van de
verordening kon verstoren (andere lidstaten vereisten een andere waarborg-
som of in het geheel geen waarborgsom), meende het HoJ toch dat het
bestreden voorschrift geoorloofd was. Immers, als geen verhaal mogelijk
was op een importeur die achteraf bezien ten onterechte een invoervergun-
ning had verkregen, dan betekende dat ook, dat de in eerste instantie
verkeerde toepassing van de verordening niet meer kon worden gecorri-
geerd. Het Hof leidde uit doel en strekking van de verordening en uit het
beginsel van gemeenschapstrouw af dat een nationale bepaling op dit punt

14 H.v.I. 17 december 1970, 30170, Scheer, Jur. 1970, 1197 en H.v.I. 29 november 1990,
C-182/89, Cornmissie v. Frankrijk, Jur. 1990,1-4337.

15 H.v.I. 23 januari 1975,31174, Galli, Jur. 1975,47 en H.v.J. 26 februari 1976,65175, Tasca,
Jur. 1976, 291 (zie ook van dezelfde datum zaak 88-90175, SADAM, Jur. 1976, 323).
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zelfs verplicht was. Met wat voor soort regeling deze verplichting precies
werd ingevuld, dienden de lidstaten te bepalen. Ret betrokken Duitse
voorschrift kon in ieder geval door de beugel.

De zaak C-J82/89, Commissie v. Frankrijk
143 Ook hier ging het om het douanerecht. Een Frans voorschrift stelde
het verlenen van een invoervergunning afhankelijk van het positief advies
van Franse autoriteiten. De verordening zweeg op dit punt. In tegenstelling
tot de zaak Scheer was het nationale voorschrift echter niet toegestaan.
Immers, met het advies van de Franse autoriteiten was geen enkel doel
binnen de sfeer van de correcte toepassing van de verordening gediend.
Ret voorschrift kon zelfs de correcte toepassing van de verordening
belemmeren, namelijk als toestemrning werd geweigerd, terwijl de aanvrager
op grond van de verordening wel recht had op een vergunning.

Conclusie
144 Doel en strekking van de verordening kunnen meebrengen dat de
lidstaten verplicht zijn voorschriften ten aanzien van het materiele recht
vast te stellen. Dat is het geval als deze voorschriften noodzakelijk zijn
voor de volledige toepassing van de verordening."

145 De lidstaten zullen relatief vaak verplicht zijn tot het vaststellen
van uitvoeringsvoorschriften op het gebied van het materiele recht.
Aangezien de lidstaten in de regel verantwoordelijk zijn voor de toepassing
van verordeningen, zijn zij het die ook het eerst worden geconfronteerd
met leemtes in de regelgeving. Dergelijke leemtes vallen meestal pas op
als de regeling wordt toegepast. Invulling van die leemtes is noodzakelijk
om de regeling te kunnen toepassen en dat zal vaak door voorschriften
moeten gebeuren." Gelijke gevallen moeten imrners gelijk worden
behandeld. Schermers en Waelbroeck stellen dat normaal gesproken de
belangrijkste leemtes door de wetgever worden opgevuld, maar in de EG

the legislature functions so imperfectly that it hardly fills any gaps in the law
at all.18

16 Onder meer H.v.J. 11 februari 1971, 39170, Fleischkontor, JUT. 1971,49 en H.v.J. 30
november 1972, 32172, Wasaknacke, JUT. 1972, 1181.

17 Boest 1984, p. 256, over de vraag ofhier wei van een leemte kan worden gesproken.
18 SchermersIWaelbroeck 1992, p. 22.
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3.2.3 Regelingsbevoegdheid

De zaak Galli
146 Galli werd in Italie vervolgd wegens overtreding van een Italiaans
wetsdecreet, dat in het kader van inflatiebestrijding maximumprijzen voor
onder meer granen vaststelde. Galli betoogde dat het decreet buiten
toepassing gelaten moest worden, aangezien het, hoewel niet in strijd met
de letter van de verordeningen inzake de gemeenschappelijke graanmarkt,
weI in strijd was met doel en strekking van die ordening. De ordening moest
worden geacht de prijsvorrning van landbouwprodukten op de gemeenschap-
pelijke markt uitputtend te regelen.

147 Advocaat -Generaal Warner ging ervan uit dat de lidstaten bevoegd
waren nationale materiele voorschriften te stellen op het terrein van de
verordening: de gemeenschappelijke marktordening werkte naar zijn mening
niet uitputtend. Deze voorschriften mochten inhoudelijk niet met het EG-
recht strijden. Volgens hem zouden de nationale voorschriften pas strijden
met EG-recht als het niveau van de nationale maximumprijzen onder dat
van de communautaire interventieprijzen zou liggen. De interventieprijs
is de prijs waartegen de interventiebureaus verplicht zijn aangeboden
landbouwprodukten te kopen. Ligt de nationale maximumprijs onder de
interventieprijs, dan zal niemand in de lidstaat zijn produkten tegen de
interventieprijs mogen aanbieden. Kort gezegd betoogde de A-G dus, dat
de lidstaten bevoegd waren uitvoeringsvoorschriften ten aanzien van het
materiele recht te stellen, tenzij die voorschriften het praktisch onmogelijk
zouden maken om de verordening uit te voeren.

148 Ook de Commissie meende dat de gemeenschappelijke marktorde-
ning in de graansector niet uitputtend werkte: niet ieder nationaal voorschrift
was zonder meer verboden. De toets die aan de nationale voorschriften
werd aangelegd door de A-G was echter vrij marginaal, terwijl de
Commissie een voor de lidstaten meer beperkende toets leek voor te staan.
Nationale voorschriften zouden namelijk ongeoorloofd zijn als zij het
optreden van de EG in gevaar brachten, belemmerden of bemoeilijkten.

149 Ret Hof stelde doel en strekking van de gemeenschappelijke
marktordening voorop. Doel was onder meer om gelijke kansen voor aIle
marktdeelnemers in de graansector in de EG te scheppen. De Italiaanse
regeling kon prijsvervalsend werken. In andere lidstaten zou het prijspeil
immers bovenhet ltaliaanse, kunstmatig laag gehouden peil kunnen liggen.
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Dan zou de Italiaanse produktie worden bevoordeeld, aangezien de export
naar dat land stil zou komen te liggen; de import uit Italie zou echter
navenant toenemen. Het Hof sprak in rechtsoverweging 7 dan ook uit dat:

[a]lle nationale bepalingen waardoor verstoringen worden veroorzaakt in de
prijsvorrning zoals deze tot stand komt in bet kader van de toepasselijke Gemeen-
scbapsbepalingen onverenigbaar [zijn] met de verordening.

Doel en strekking van de verordeningen, geinterpreteerd in het licht van
hun context, brachten dus mee dat ten aanzien van de prijsvorming van
granen de verordeningen uitputtend werkten.

De zaak Tasca
150 Het ging in het arrest Galli onder meer om de graanmarkt. Dat
de vorm van de marktordening van belang is, blijkt uit de zaak Tasca. Deze
zaak had betrekking op de suikersector. Omdat er inde Gemeenschap slechts
een betrekkelijk kleine groep suikerproducenten actief is (ongeveer 200),
is gekozen voor een marktordening die uitsluitend betrekking heeft op de
suikerproducenten. 19 In principe worden de marktactiviteiten van groothan-
delaars, detaillisten, en dergelijke, dan ook niet door de marktordening
bestreken. Dat betekent dat een nationale regeling die maximumprijzen aan
die Iaatste groepen marktdeelnemers oplegt, veel minder snel zal strijden
met het gemeenschapsrecht, dan een regeling die maximumprijzen oplegt
aan de weI onder de ordening vallende producenten. In prejudiciele vragen
over een Italiaanse regeling die maximumprijzen voor suiker vaststelde,
werd echter geen onderscheid gemaakt naar de verschillende groepen
marktdeelnemers. Vandaar dat het Hof een wat vaag antwoord gaf: de
betrokken ItaIiaanse regeling was in strijd met het EG-recht, zodra de
doelstellingen en de werking van de marktordening in gevaar werden
gebracht. Het oordeel of dat in casu zo was, werd aan de Italiaanse rechter
overgelaten. Doel en strekking van de verordeningen brachten dus niet
zonder meer mee dat de verordening ten aanzien van de prijsvorming van
suiker uitputtend was.

Conclusie
151 Mijns inziens is het uitgangspunt van de bevoegdheidsverdeling
tussen EG en lidstaten door de Commissie verwoord in de zaak Galli:20

19 Zie over de suikennarktordening het Verslag van de Rekenkamer over 1988, Pb. 1989 C
312, nrs. 6.108-6.157.

20 JUT. 1975, p. 52.
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[elen optreden van de Lid-Staten is in strijd met het Verdrag, indien het de goede
werking van de marktordening in gevaar brengt, belemmert of bemoeilijkt.
Indien dit niet het geval is, is het optreden rechtmatig.

Wat precies de goede werking in gevaar brengt, belemmert of bemoeilijkt,
hangt af van de concrete voorliggende verordening. Daarbij gaat het met
name om doel en strekking van de verordening." In ieder geval valr
daaronder nationaal optreden dat uitvoering van verordeningen (op een
bepaald punt) in feite onmogelijk maakt (A-G Warner in Galli).

3.2.4 Verplichting of bevoegdheid van de lidstaten tot regelstelling:
conclusie en uitwerking van die conclusie

152 Overzien we de bevindingen, dan blijken de lidstaten steeds zorg
te moeten dragen voor de volledige en effectieve toepassing van de EG-
verordening. Het doel van de verordening moet worden bereikt en de
strekking ervan moet worden verwezenlijkt. Doel en strekking van de
verordening kunnen dus:

meebrengen dat voorschriften van verordening uitputtend zijn;
tot nationale voorschriften ten aanzien van het materiele recht verplich-
ten. Die voorschriften mogen de goede werking van de verordening
niet in gevaar brengen, belemmeren of bemoeilijken;
nationale voorschriften op het terrein van het materiele recht toestaan
(de verordening is op dat punt niet uitputtend). Die nationale voorschrif-
ten mogen de goede werking van de verordening niet in gevaar brengen,
noch belemmeren of bemoeilijken.

De grondslag van de nationale regelingsbevoegdheid, dat wil zeggen: een
bepaling in de verordening ofVerdrag ofhet eigen initiatief van de lidstaten
(vergelijk nrs. 63-64), is dus van beperkt belang. Belangrijker is wat uit
doel en strekking van de verordening voortvloeit.

153 Bij de bepaling van doel en strekking van een verordening behoren
volgens het Hof in aanmerking te worden genomen de considerans van de
verordening," het nuttig effect" en de context ervan, bestaande uit

21 Vgl. H.v.1. 24 maart 1988,104/86, Commissie v . Italie, Jur. 1988, 1799.
22 H.v.J.17 december 1970, 34170, ONIC, Jur. 1970, 1233; H.v.1. 30 oktober 1974,190173,

Van Haaster, Jur. 1974, 1123; H.v.l. 23 januari 1975,51174, Van der Hulst, Jur. 1975,
79. Vgl. Lenaerts 1990, pp. 226-228, die na een vergelijking tussen het recht van de VS
en van de EG in feite tot dezelfde conelusie komt. Hij concludeert, dat de 'de wil van de
wetgever' allesbepalend is, maar aangezien deze wil door de reehter wordt geobjectiveerd,
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primair EG-recht,24 verwante regelingen van secundair gemeenschapsrecht
en internationale verdragen waartoe de EG is toegetreden en die bindend
zijn voor de lidstaten." Al met al is het in een concreet geval vaak
bijzonder moeilijk om vast te stellen wat de lidstaten nu precies moeten
of mogen.

154 Ret non-discriminatiebeginsel kan in dat geval hulp bieden. Volgens
dit beginsel zijn de lidstaten bevoegd, gelijkwaardige procedures voor de
toepassing van EG- en van nationaal recht vast te stellen, 26tenzij daarmee
de goede werking van de verordening in gevaar wordt gebracht, wordt
belemmerd of bemoeilijkt. 27 Zo stond in de zaak Bussone ter discussie
de bevoegdheid van de ltaliaanse overheid om een vergoeding te eisen voor
afgifte van etiketten voor eierverpakkingen." Een EG-verordening
verplichtte tot afgifte van die etiketten, maar zweeg over de vraag of
daarvoor een vergoeding mocht worden gevraagd. Voor de volledige en
effectieve doorwerking van de verordening was deze vergoeding niet
noodzakelijk. Volgens het Hof waren de lidstaten nietternin bevoegd om
een vergoeding te eisen, mits de vergoeding slechts kostendekkend was.
De 'mits' kan worden verklaard uit het verbod de goede werking van de
verordening in gevaar te brengen, te belemmeren of te bemoeilijken. Als
de vergoeding meer dan kostendekkend zou zijn, zouden er concurrentiever-
storingen tussen de lidstaten kunnen ontstaan en daarmee zou de goede
werking van de marktordening kunnen worden bemoeilijkt. 29

155 Bij de beoordeling van de geoorloofdheid van (het nalaten van) het
vaststellen van nationale uitvoeringsvoorschriften op het gebied van het
materiele recht staat dus steeds het bereiken van het doel van het gemeen-

komt men toch uit bij doel en strekking van de regeling.
23 H.v.J. 18 december 1986, 93/85, Commissie v. VK, JUT. 1986,4011; H.v.I. 20oktober

1981, 137/80, Commissie v. Belgie, JUT. 1981, 2393.
24 H.v.J. 12 december 1990, C-302/88, Hennen Olie, Jur. 1990, 1-4625, pp. 408-416, ook

H.v.J. 21 maart 1972, 82171, SAIL, JUT. 1972, 119.
25 H.v.J. 19oktober 1989,142/88, Hoesch, JUT. 1989,3413.
26 H.v.J. 12juni 1980, 130179, Express Dairy Foods, JUT. 1980,1887.
27 H.v.J. 24 maar! 1988, 104/86, Commissie v. Italie, JUT. 1988, 1799, over nationaJe

bewijsregels inzake terugbetaling van in strijd met EO-recht geheven nationaJe heffingen.
28 H.v.I. 30 november 1978, 31178, JUT. 1978,2429.
29 Vgl. de rechtspraak: over de vergoeding die mag worden gevraagd voor verleende diensten

bij grensoverschrijding van goederen. Zie bijv. H.v.J. 1 juJi 1969, 24/68, Commissie v.
Italie, JUT. 1969, 199. Voor een overzicht van de rechtspraak KapteynNerLoren van Themaat
1987, p. 250.
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schapsrecht voorop. Wat dat nu in een concreet geval betekent, is echter
vaak moeilijk te bepalen. Immers, noch de verordeningen zelf, noch de
Verdragen, geven veel houvast. In zijn toetsing van nationale regels
onderscheidt het Hof niet zichtbaar tussen uitwerking of concretisering van
de verordening en aanvulling ervan." In de praktijk zal de mate waarin
de nationale maatregel verband houdt met de harde kern van het gemeen-
schapsrecht, zoals het vrij verkeer van goederen en gelijke kansen van
marktdeelnemers, van belang zijn. Op dit soort terreinen is uniforrne
toepassing van het gemeenschapsrecht van groot belang." Op andere
terreinen, zoals bij subsidieregelingen in de landbouw, is het belang van
uniforrne toepassing van de verordening wat minder groot.

3.3 EG-rechtelijke eisen aan de inhoud van de nationale uitvoeringsre-
gels

3.3.1 Nationale uitvoeringsvoorschriften mogen de verordening niet
doorkruisen

156 Nationale regels mogen het verwezenlijken van doel en strekking
van de verordening niet in gevaar brengen, belemmeren of bemoeilijken.
Deze eis van het EG-recht zal ik hierna het doorkruisingsverbod noemen. 32
Wat dit doorkruisingsverbod meebrengt, is in paragraaf 3.2 al voldoende
behandeld.

3.3.2 Nationale uitvoeringsvoorschriften moeten verenigbaar zijn met
uitdrukkelijke bepalingen van primair en secundair EG-recht

157 Het behoeft nauwelijks betoog dat nationale regels in overeenstem-
ming moeten zijn met het primaire en secundaire EG-recht.33 Het was
dus onjuist van een Nederlandse rechter, te stellen dat, nu de Nederlandse
regeling in het kader van de EG-zuivelmarktordening was vastgesteld, deze

30 H.v.l. 4 april 1974, gev. zaken 178, 179 en 180173, Mertens, Jur. 1974,383.
31 Vgl. Barents 1986, p. 713.
32 De term 'doorkruising' komt voor in het Nederlandse decentralisatierecht. Er wordt mee

bedoeld dat door decentrale overheden gestelde regels niet met hogere regels mogen strijden.
Zie bijvoorbeeld Van der Pot/Donner 1989, pp. 650-657. Daarnaast gebruikt men de term
ook als het gaat om de vraag of de overheid gebruik mag maken van het privaatrecht: dat
mag Diet als daarrnee het publiekrecht wordt doorkruist. Zie bijvoorbeeld Kobussen 1991,
pp. 71-76.

33 H.v.l. 27 september 1979,230178, Eridania Ill, Jur. 1979,2749.
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niet meer aan de artikelen 30 en verder van het EEG- Verdrag kon worden
getoetst. 34 Zowel nationale voorschriften die zelf van de verordening
afwijken," ais nationale voorschriften die de bevoegdheid verlenen om
van de verordening af te wijken," zijn slechts toegestaan als zij berusten
op een bepaling in het primaire of secundaire EG-recht (bijvoorbeeld op
artikel100A, vierde lid, E(E)G- Verdrag). Zo zijn nationale hardheidsclau-
sules die ruimer zijn dan de verordening en het Verdrag toestaan, niet
verenigbaar met het gemeenschapsrecht, ongeacht de feitelijke toepassing
ervan."

158 Illustratief is de rechtszaak uit 1979 waarin Duitsland betoogde dat
het nationale systeem van controlemaatregelen inzake steunverlening voor
de produktie van magere-melkpoeder, hoewel in strijd met de letter van
de verordening, de strekking van de verordening beter zou dienen dan het
door de verordening voorgeschreven controlesysteem. 38 Het Hofwas kort.

Zo gezien, behoeft niet te worden onderzocht of de stelling van de Duitse
regering; dat het in de Bondsrepubliek ingevoerde controlesysteem doeltreffender
is dan dat van artikel 3 van verordening nr. 990/72, juist is. De bepalingen
van de gemeenschapsverordeningen moeten immers in aile Lid-Staten eenvormig
worden toegepast en, in de mate van het mogelijke, in het gehele gebied van
de Gemeenschap dezelfde werking hebben. Dit geldt ook wanneer een verorde-
ning specifieke controlernaatregelen stelt, doch het aan de Lid-Staten overlaat
de nodige administratieve maatregelen te treffen om de naleving ervan te
verzekeren [r.o. 10].

Duitsland moest zich dus aan de letter van de verordening houden.

159 Het arrest Balkan-Import-Export IIlbrengt in de jurisprudentie geen
verandering, ofschoon dat op het eerste gezicht weI zo lijkt." Geoordeeld
werd namelijk dat een hardheidsclausule in de Duitse wet die ruimer was

34 Cbb 20 juni 1991, SEW 1992, pp. 657-662, m.nt. B.M.J. van der Meulen.
35 H.v.I. 26 februari 1976, resp. 65/75, Tasca, fur. 1976,291 en van dezelfde datum gev.

zaken 88-90/75, SAOAM, fur. 1976, 323.
36 H.v.l. 2 februari 1977, 50/76, Amsterdam Bulb, fur. 1977,137; H.v.l. 7 februari 1979,

128/78 Commissie v. V.K., fur. 1979,419. Vgl. de Dassonville-formule (H.v.l. 11 juli
1974,8/74, fur. 1974,851): 'iedere handelsregelingder Lid-Statendie de intracommunautaire
handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren'.

37 H.v.l. 2 februari 1977, 50/76, Amsterdam Bulb, fur. 1977, 137; ook (bier betrofhet een
richtlijn) H.v.l. 30 mei 1991, gev. zaken C-19/90 en C-20/90, Karella, fur. 1991,1-2691.

38 H.v.I. 14 januari 1981, 819/79, Commissie v. BRO, fur. 1981, 21.
39 H.v.l. 28juni 1977,118/76, fur. 1977,1177.
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danhet EG-douanerecht toestond, op zichzelf met het comrnunautaire recht
verenigbaar was, maar dat de clausule niet mocht worden toegepast op een
wijze die het materiele communautaire recht op fundamentele punten
wijzigde. Ten tijde van de uitspraak lag er echter een voorstel van de
Commissie om op communautair niveau een vergelijkbare billijkheidscor-
rectie te regelen. Bovendien was de nationale douane nog bevoegd om te
bepalen binnen welke termijn een aanvraag voor een ontheffmg moest
worden ingediend. De Duitse hardheidsclausule strekte zich zowel uit over
ontoelaatbaar 'harde' heffingen (geen bevoegdheid meer) als over termijnen
(nog weI bevoegd)." Gelet op het bijzondere feit dat de Commissie in
dit geval met een verwant voorstel was gekomen, kan uit deze uitspraak
mijns inziens niet worden afgeleid dat de in de nrs. 157 en 158 weergegeven
lijn door het Hof is verlaten."

3.3.3 Nationale uitvoeringsvoorschriften moeten verenigbaar zijn met de
communautaire algemene rechtsbeginselen en de grondrechten

160 Nationale uitvoeringsvoorschriften moeten verenigbaar zijn met
communautaire algemene rechtsbeginselen en met de grondrechten. Met
communautaire algemene rechtsbeginselen bedoel ik zowel de beginselen
die eigen zijn aan het EG-recht (bijvoorbeeld dat van de uniforme toepassing
van de verordening) als de beginselen, die zowel in de EG als in de lidstaten
voorkomen (bijvoorbeeld het rechtszekerheidsbeginsel). 42 Het gaat het
kader van dit onderzoek te buiten om uitgebreid in te gaan op de inhoud
van de rechtsbeginselen en grondrechten in EG-verband, maar iets kan er
weI over worden gezegd.? Het EVRM wordt geacht te behoren tot zowel
de communautaire als de nationale rechtsorde. Op hoofdpunten komen de
algemene rechtsbeginselen overeen met de Nederlandse beginselen van
behoorlijk bestuur en beginselen van behoorlijke regelgeving. Interpretatie
en toepassing ervan kunnen echter verschillen." Zo bepaalt het EG-recht

40 Zie voor de weergave van de ingewikkelde Duitse regeling Jur. 1977, pp. 1181-1183.
41 Daarbij moet worden aangetekend dat een vergelijkbare conclusie a1shet Hof uitsprak in

Balkan-Impart-Export III door A-G Jacobs is genomen in een zaak waar het gaat am inning
van de op grond van de superheffingsverordeningen verschuldigde heffing: C-290/91, J.
PeterlHZA Regensburg, conclusie van 17 februari 1993 (Act 6/93, pp. 18-19).

42 Over het begrip communautaire algemene rechtsbeginselen ('allgemeine Rechtsgrundsiitze'),
Schwarze 1988, Band I, pp. 62-73.

43 Bijvoorbeeld het 1409bladzijden tellende boek van Schwarze uit 1988. Recent gaan Clapham
1991 en Burkens/Kummeling (red.) 1993 uitgebreid in op de grondrechten in EG-verband.

44 Prechal/Heukels 1986, p. 302 e.v.; De Moor-van Vugt 1987, pp. 140-175. Over het
gelijkbeidsbeginsel Verkleij 1989, pp. 222-248.
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dat de zwaarte van de verplichting die de burgers wordt opgelegd evenredig
moet zijn aan het doel dat daarmee wordt nagestreefd, 45 en dat de verschil-
lende marktdeelnemers niet ongerechtvaardigd ongelijk behandeld mogen
worden." Ret Nederlandse recht kent het evenredigheids- en het gelijk-
heidsbeginsel op zichzelf wel, maar geeft ze meestal een wat andere
toepassing dan het EG- recht doet. Ret communautaire motiveringsbeginsel
brengt mee dat besluiten waarin de verordening op een individueel geval
wordt toegepast, voldoende gemotiveerd moeten zijn. De geadresseerde
moet namelijk in redelijkheid kunnen weten of het zin heeft om in beroep
te gaan." Er is echter geen communautair algemeen rechtsbeginsel dat
meebrengt dat als toepassing van een verordening tot een apert onbillijk
resultaat leidt, de betreffende bepaling buiten toepassing moet worden
gelaten."

161 Van de wijze waarop nationale uitvoeringsregels aan de communau-
taire algemene rechtsbeginselen en aan de grondrechten getoetst moeten
worden, biedt de zaak Wachauf een mooi voorbeeld." De heer Wachauf
beschikte als pachter over een melkquotum. Na afloop van het pachtcontract
wilde hij schadevergoeding wegens het staken van de melkproduktie, zoals
geregeld door de verordening superheffmg. 50 De Duitse uitvoeringsregeling
stelde als vereiste voor schadevergoeding dat de verpachter moest hebben
toegestemd in de produktiestop, iets waar de verordening niet over repte.
De verpachter weigerde toestemming, maar weigerde eveneens om het
pachtcontract te verlengen. Wachauf betoogde dat dit tot een schending
van zijn grondrechten (eigendomsrecht) zou leiden, daar hem zonder schade-
vergoeding de vruchten van zijn arbeid zouden worden ontnomen." In
de uitspraak stelde het Hof, dat het tot zijn taak behoorde de grondrechten

45 De Moor-van Vugt 1993C, pp. 100-102.
46 Vgl. H.v.J. 12juli 1990, C-16/89, Spronk, Jur. 1990,1-3185.
47 H.v.J. IS olctober 1987, 222/86, Heylens, Jur. 1987,4097; hierover nr. 367.
48 H.v.J. 28 juni 1977, 118n6, Balkan-Import-Export ill, Jur. 1977, 1177, zie laatstelijkH.v.J.

30 mei 1991, gev. zaken C-19/9O en C-20/90, KareUa, Jur. 1991, 1-2691. Over de
verschillende toepassing van de billijkheid bij de interpretatie van het gemeenschapsrecht,
het vullen van leemtes in het gemeenschapsrecht en de contra legem toepassing van de
billijkheid Mortelmans 1988-1989, met name pp. 10-13.

49 H.v.J. 13 juli 1989, 5/88, Jur. 1989,2609, besproken in Van der VeldelWaida 1990 en
AB 1992, 14, m.nt. 1. Sewandono.

50 Art. 4 van Yo. (EEG) 857/84 van de Raad van 31 maart 1984, Pb. 1984 L 90/13.
51 Art. 14, derde lid, Grundgesetz en artilcel I van het Eerste Protocol bij het Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (welk protocol ook
voor Duitsland in werking is getreden).
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te besehermen. De grondreehten konden eehter beperkt worden, in het
bijzonder in het kader van een gemeensehappelijke marktordening, zoals
in casu, mits de beperkingen daadwerkelijk het doe1van de Gemeensehap
dienden en niet onevenredig tot dat doel waren. De beperkingen zouden
de grondreehten niet in hun essentie mogen aantasten. Na deze algemene
besehouwing werd de uitvoeringsregeling getoetst op de volgende wijze.
1. Zou de Duitse regeling, indien het een EG-besluit was geweest, met

de bovengenoemde beperkingseriteria onverenigbaar zijn? Zo ja:
2. a. Is de regeling een keuze van de nationale instanties, dan moet deze

regeling door de nationale reehter aan zowel het gemeensehapsreeht,
inclusief grondreehten zoals uitgelegd door het Hof, als aan het
nationale reeht worden getoetst. Bij strijd met het EG-reeht moet
de regeling worden aangepast (nr. 98).

b. Ais de regeling wordt opgelegd door het EG-recht zal het Hof, mits
daarom op basis van artikell77b E(E)G-Verdrag is gevraagd, de
verordening (deeIs) onverbindend verklaren. Voor dat deel kan ook
de nationale regeling niet meer worden toegepast. In afwachting
van de prejudiciele uitspraak moet de nationale reehter toepassing
van de nationale regeling kunnen schorsen.?

In de zaak Wachauf bepaalde het Hof dat de Duitse regeling, als het een
EG-besluit zou zijn geweest, een onaanvaardbare beperking van de
cornmunautaire grondreehten zou zijn geweest (stap 1.). De bestreden Duitse
bepaling was niet voorgesehreven door de verordening. Het was aan de
nationale reehter, te bepalen wat dit voor de geldigheid van de uitvoe-
ringsregeling moest betekenen (stap 2a.).53

3.4 Sommige nationale uitvoeringsvoorschriften moeten algemeen
verbindende voorschriften zijn

162 Hoewel het Hof zich hierover bij mijn weten nog nooit heeft
uitgelaten, kan uit de eis van volledige en effectieve toepassing van de
verordening worden afgeleid, dat het van haar tekst, doel en strekking
afhangt of een nationale uitvoeringsregeling algemeen verbindend moet
zijn." Een voorbeeld kan dit inzichtelijk maken. Verordening (EEG)

52 H.v.J. 21 februari 1991, gev. zaken C-143/88 enC-92/89, ZuckerfabrikSiiderdithmarschen,
Jur. 1991,1-415.

53 Vgl. de redenering van annotator B.M.J. van der Meulen onder Cbb 8januari 1992, Marinus,
SEW 1993, pp. 491-501 en van het Cbb zelfin Cbb 18 september 1992, Loonstra, Agrarisch
Recht 1993,4604 en ebb 5 juni 1992, Neutgens, Agrarisch Recht 1993,4605.

54 Zuleeg 1969, p. 225.
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797/85 bepaalt dat de lidstaten steun kunnen verlenen aan voldoende
vakbekwame jonge agrariers-" Het is aan de lidstaten om te bepalen
wanneer iemand 'voldoende vakbekwaam' in de zin van de verordening
is. Voor degene die aanspraak op steun wenst te maken, is het uiteraard
van groot belang om te weten wat de lidstaat precies onder 'voldoende
vakbekwaam' verstaat. Bovendien is het van groot belang dat de voorwaar-
den voor voldoende vakbekwaamheid een zekere bestendigheid hebben.
Immers, als iemand aan een opleiding begint met het vooruitzicht dat het
voltooien van deze opleiding voldoende vakbekwaamheid, en daarmee reeht
op steun, zal versehaffen, dan moet er toeh in zekere mate op kunnen
worden vertrouwd dat deze opleiding inderdaad tot het gewenste resultaat
kan leiden. Vandaar dat valt te verdedigen dat de nationale uitvoeringsregels,
waarin de voorwaarden voor 'voldoende vakbekwaamheid' worden
uitgewerkt, zijn bekendgemaakt en een zekere bestendigheid hebben: dat
het, met andere woorden, algemeen verbindende voorschriften zijn."

163 Naarmate verordeningen meer ruimte aan de lidstaten laten en
invulling van die ruimte voor partieulieren belangrijker is, wordt het
belangrijker dat de ruimte wordt gevuld door nationale algemeen verbin-
dende voorsehriften. Immers, met het groter en belangrijker worden van
de ruimte, worden ook de kenbaarheid en de bestendigheid van de nationale
uitvoeringsregels van groter belang. De reehtstreekse toepasselijkheid van
de verordening doet hieraan niet af. Daarrnee wordt niet zonder meer
verzekerd dat is voldaan aan de eisen van kenbaarheid en reehtszekerheid.
De mogelijkheid voor burgers om zich voor de reehter op een verordening
te beroepen is dus een minimumwaarborg."

55 Vo. (EEG) van de Raad van 12 maan 1985, Pb. 1985 L 93/1, art. 7.
56 Vgl. de redenering op p. 264 in mijn noot onder ARRS 25 mei 1992, Compen, SEW 1993,

pp. 257·266. In deze zaak kwam de Afdeling Rechtspraak ook tot het oordeel dat de
Nederlandse uitvoeringsregels de vorm van algemeen verbindende voorschriften moesten
hebben, maar lijkt dat te doen door de rechtspraak over de eisen aan verbindende kracht
van regels ter implementatie van richtlijnen zonder meer op de uitvoering van verordeningen
toe te passen. Waarom ik dat Diet ovenuigend acht, wordt in de noot behandeld.

57 H.v.J. 20 maart 1986,72/85, Commissie v. Nederland, Jur. 1987,1219, r.o. 20. Dezelfde
redenering wordt gevolgd bij de implementatie van richtlijnen: zie Bekkers e.a. 1992, p.
602.
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3.5 Nationale interpretatievoorschrijten mogen niet algemeen verbindend
zijn

164 Wellicht wordt nu gedacht, dat ik bepleit, het begrip 'arbeid in
loondienst' in artikel 1, eerste lid, van de eerste voorbeeldverordening
(verordening 1612/68, inzake het vrij verkeer van werknemers) ook door
middel van nationale algemeen verbindende voorschriften in te vullen. Het
is voor particulieren immers van groot belang dat zij de invulling van dat
begrip kunnen kennen en op die invulling kunnen vertrouwen. Toch is in
dit geval invulling door nationale algemeen verbindende voorschriften niet
vereist en zelfs niet toegestaan. Dat komt, doordat in dit geval aan de
lidstaten slechts interpretatieruimte wordt gelaten: het begrip 'arbeid in
loondienst' heeft, zoals het Hof het formuleert, een communautaire
inhoud," Hieronder zal dit probleem worden toegelicht.

165 Elke wettelijke regeling, dus ook elke verordening, moet bij haar
toepassing worden geinterpreteerd, Er kan een per lidstaat uiteenlopende
interpretatie en dus een per lidstaat uiteenlopende toepassing van de verorde-
ning ontstaan. Alleen al de reikwijdte van de verordening is afhankelijk
van de interpretatie van cruciale begrippen uit die verordening. Zo heeft
iemand geen recht om arbeid te verrichten op het grondgebied van een
lidstaat waarvan hij geen onderdaan is, als dat geen 'arbeid in loondienst'
is in de zin van artikel 1 van de eerste voorbeeldverordening. Evenmin
hoeft degene die geen 'producent' van 'koemelk' in de zin van artikel 2
van de tweede voorbeeldverordening is, superheffmg op basis van die
verordening te betalen. Vanuit het perspectief van de burgers is het
begrijpelijk dat de grenzen van deze begrippen voortdurend worden gezocht.
De lidstaten pogen soms, deze begrippen zo eng mogelijk interpreteren:
daarmee kunnen de eigen arbeidsmarkt en de eigen melkproduktie relatief
worden ontzien.

166 In de bestuurspraktijk wordt de verordening op meer of minder
gezaghebbende wijze geinterpreteerd,
1. De nationale uitvoeringsinstanties leggen de verordening zelf uit. Dit

is het normale gevaI: ieder bestuursorgaan dat een regeling toepast,

58 H.v.I. 3 juli 1986, 66/85, Lawrie-B1um,lur. 1986,2121, bevestigd in H.v.I. 31 mei 1989,
344/87, Bettray, Jur. 1989, 1621.
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zal allereerst zelf de regeling uitleggen." De uitleg kan in een rege/
worden vastgelegd.

2. De nationale uitvoeringsinstanties gaan te rade bij een hoger bestuurs-
orgaan binnen de lidstaat, bijvoorbeeld een minister of staatssecretaris.
Eventueel leggen dezen een bindende interpretatie op. 60

3. De nationale uitvoeringsinstanties vragen een communautair bestuurs-
orgaan, in de praktijk de Europese Commissie, om de verordening uit
te leggen. Dit gebeurt vooral als communautair recht en nationaal recht
al lang en innig verstrengeld zijn, zoals op douane- en landbouwge-
bied." Volgens Louis raadplegen sommige nationale overheidsdiensten
de Commissie zelfs dagelijks omtrent de uitleg van EG-regeIs.62

Betrokkenheid van de Commissie heeft het voordeel, dat problemen
met de uitvoering van verordeningen direct naar EG-niveau worden
teruggekoppeld. Dat kan de kwaliteit van latere verordeningen ten goede
komen.f

167 De rechtspraak betreffende de interpretatie van verordeningen is
in het bijzonder ontwikkeld in het kader van de uitleg van het gemeen-
schappelijk douanetarief (GDT)64 en van de uitleg in het kader van het
EG-mededingingsrecht. 65 Deze rechtspraak is echter van aigemene
betekenis." Ik zal mij daarom hier concentreren op het GDT, dat bij
Raadsverordening is vastgesteld." De nomenclatuur van het GDT is
gebaseerd op het Nomenclatuurverdrag van 1950, gesloten in het kader
van de Internationale Douaneraad. Op basis van dit verdrag heeft het Comite

59 Van der Hoeven 1989, p. 13.
60 Zuleeg 1969, pp. 218-219.
61 Schwarze 1988, Band I, p. 34; Bleckmann 1988, pp. 963-967.
62 Louis 1983, pp. 129-130.
63 Haagsma 1980, p. 31; zie ookde Conclusies van de Raad van 21 december 1992 betreffende

de daadwerkeJijke tenuitvoerlegging en toepassing van de communautaire wetgeving op sociaal
gebied, Pb. 1993 C 49/6, sub 6,7,9 en 13.

64 Rengeling 1977, pp. 20-21. Zie over het huidige GDT in algemene zin Lasok 1990, met
name pp. 193-216.

65 Am. 85 en 86 E(E)G-Verdrag en Yo. (EEG) 17/62 van de Raad van 6 februari 1962, Pb.
1962, p. 204. Zie voor een uitstekende bespreking van de verhouding tussen (nationale)
rechter en Europese Commissie bij de interpretatie en toepassing van het EG-mededingings-
recht Van der Woude 1993, pp. 587-589.

66 Zie H.v.l. 17 december 1970, 34170, ONIC, fur. 1970, 1233 (gemeenschappelijke
graanmarkt); H.v.I. 31 januari 1978,94177, Zerbone, fur. 1978,99 (monetair compenserende
bedragen), en ten aanzien van de interpretatie van richtlijnen H.v.I. 23 februari 1988,429/85,
Commissie v. ltalie, fur. 1988, 843.

67 Yo. (EEG) 950/68 van de Raad van 28 juni 1968, Pb. 1968 L 172/1.
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voor de nomenclatuur toelichtingen en indelingsadviezen opgesteld. Deze
toelichtingen zijn later als adviezen door de Commissie overgenomen. Sinds
1987 zijn deze toelichtingen een integraal onderdeel van de verordening."
maar de in dit kader relevante rechtspraak betreft de peri ode v66r 1987,
toen de toelichtingen nog de status van advies hadden.

Ad 2 Bindende interpretatie door een hoger nationaal bestuursorgaan
168 De zaak Bollmann van 1970 betrof Duitse uitlegregels die bindend
waren voor de toepassingsinstanties." Het Hof onderstreepte, dat bij de
uitleg van het gemeenschapsrecht de communautaire bevoegdheden moesten
worden gerespecteerd. Daarmee werd gedoeld op 's Hofs uitlegmonopolie
(artikeI164 E(E)G-Verdrag). Bovendien was voor een goede gemeenschap-
pelijke ordening van de landbouwmarkten (het ging om kalkoenstaarten),
de uniforme toepassing van de betreffende voorschriften een essentiele
voorwaarde. Het Hof leidde daaruit af, dat de nationale autoriteiten Diet
bevoegd waren om ten aanzien van de betrokken bepalingen bindende
interpretatieregels vast te stellen. A-G Roemer concludeerde dat op nationaal
niveau weI een niet-bindende toelichting zou mogen worden vastgesteld,
tenzij daarmee de verordening werd doorkruist.

Ad 3 Bindende interpretatie door de Europese Commissie
169 In de zaak Krohn stelde de Commissie onder verwijzing naar de
zaak Bollmann, dat bindende nationale uitlegregels Dietgeoorloofd waren,
aangezien verordeningen op EG-niveau geinterpreteerd moesten worden. 70

Een cornmunautaire interpretatie was beschikbaar in de toelichtingen die
waren opgesteld door het Comite voor de nomenclatuur; de Commissie
had de lidstaten geadviseerd deze toelichtingen te volgen. Volgens het Hof
waren de lidstaten echter Diet verplicht het advies van de Commissie te
volgen. Het Hof bepaalde:

dat een officieuze uitlegging ener verordening bij een informeeI besluit der
Commissie geen authentieke gemeenschapsrechtelijke interpretatie oplevert;
( ... ) dat de uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht slechts door formele
besluiten in het raam van het Verdrag kan worden verzekerd.

68 Yo. (EEG) 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987, Pb. 1987 L 256/1; deze verordening
heeft Yo. (EEG) 950/68 van de Raad van 28 juni 1968, Pb. 1968 L 172/1 ingetrokken.

69 H.Y.I. 18 februari 1970,40/69, JUT. 1970,69.
70 H.Y.I. 18 juni 1970, 74/69, JUT. 1970,451.
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Vervolgens werd in de zaak Siemers bepaald, dat bij gebrek aan desbetref-
fende EG-bepalingen de adviezen van de Commissie 'waardevolle hulpmid-
delen bij de uitleg van het gemeensehapsreeht' waren. 71

Conclusie
170 De reehtspraak kan als voIgt worden samengevat. Nationale
instanties zijn bevoegd de verordening uit te leggen, maar deze uitleg mag
niet bindend voor reehter of bestuur zijn. Er mag op nationaal niveau wel
een niet-bindende toeliehting worden gegeven, tenzij daannee de verordening
wordt doorkruist. Een rechterlijke interpretatie moet worden gevolgd,
evenals een bindende uitleg van een daartoe bevoegde EG- instelling. 72

Een uitleg door de Commissie van een door de Raad vastgestelde
verordening levert geen authentieke, bindende interpretatie op (tenzij de
Raad de bevoegdheid daartoe explieiet aan de Commissie heeft gedelegeerd),
maar heeft wel de status van waardevol hulpmiddel bij de interpretatie van
het gemeensehapsrecht. Er zal wel in zekere mate op kunnen worden
vertrouwd. Allereerst zal, als de uitleg wordt gevolgd, de lidstaat in de
praktijk niet worden vervolgd wegens inbreuk op het gemeensehapsrecht.
Verder za1 er via het vertrouwensbeginsel een zekere binding aan de gegeven
uitleg bestaan."

4 Samenvattendeconclusies

171 In dit hoofdstuk is onderseheid gemaakt tussen uitputtende en niet-
uitputtende voorschriften van verordeningen. Uitputtende voorschriften laten
per definitie geen enkele uitwerking of aanvulling in nationale regels toe;
niet-uitputtende voorsehriften wel. De vraag of een voorsehrift van een
verordening uitputtend of niet-uitputtend is, is een kwestie van uitleg van
die verordening: daarbij spelen tekst, doel en strekking van de verordening
en het Verdragsartikel waar de verordening op is gebaseerd, een belangrijke

71 H.v.J. 24 november 1971, 30171, JUT. 1971,919.
72 Inhet douanerecht zal vanaf 1januari 1994 het 'communautaire douanewetboek' van kracht

zijn (Vo. (EEG) 2913/92 van de Raad van 19 oktober 1992, Pb. 1992 L 302/1) dat aan
het Comite douanewetboek de bevoegdheid geeft interpretatierege1s met betrekking tot de
tariefindeling op te stellen. Deze regels zijn bindend voor de nationale douane-instanties,
tenzij (onder meer) het Hof van Justitie een andere interpretatie heeft vastgesteld (art. 12
van de verordening).

73 Bleckrnann 1988, pp. 963-967, zie ook Wellens/Borchardt 1989, p. 295, onder verwijzing
naar een uitspraak van dezelfde Bleckmann.
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rol. WeI moet steeds in het oog worden gehouden dat, ongeacht al dan niet
uitputtende voorschriften, de lidstaten alle maatregelen moeten treffen die
noodzakelijk zijn voor de volledige en effectieve toepassing van de
verordening en alles nalaten wat die toepassing kan hinderen (vergelijk het
beginsel van gemeenschapstrouw, nrs. 55-58). Zij moeten dus al hun
bevoegdheden, ongeacht de grondslag van die bevoegdheden, aanwenden
op een manier die de volledige doorwerking van de verordening garan-
deert."

172 De lidstaten zijn ten aanzien van uitputtende voorschriften van
verordeningen dus niet bevoegd om nationale uitvoeringsvoorschriften op
het terrein van het materiele recht te stellen (wel kunnen de lidstaten
verplicht zijn om bijvoorbeeld handhavingsvoorschriften vast te stellen,
zoals in hoofdstuk XIII zal blijken). Zij mogen de bepalingen van de
verordening ook niet in nationale regels ovememen. Dat betekent dat uitput-
tende voorschriften in een verordening slechts met nationale uitvoerings-
regels (die bijvoorbeeld de handhavingsbepalingen bevatten) kunnen worden
verbonden door in die nationale regel naar de verordening te verwijzen.

173 Ten aanzien van niet-uitputtende voorschriften (voorschriften die
uitwerking of aanvulling in nationaal recht toelaten) zijn de lidstaten
verplicht om uitvoeringsregels te stellen

als de tekst van de verordening dat bepaalt, of
als dat noodzakelijk is voor de toepassing van de verordening.

De lidstaten zijn bevoegd om uitvoeringsvoorschriften vast te stellen
als de tekst van de verordening of het Verdrag dat bepaalt, of
als het verwezenlijken van doel en strekking van de verordening niet
door de nationale voorschriften in gevaar wordt gebracht, of wordt
belemmerd of bemoeilijkt (doorkruisingsverbod).

Inhoudelijk moeten de nationale uitvoeringsregels voldoen aan de volgende
eisen:

zij mogen de verordening niet doorkruisen, en
zij moeten verenigbaar zijn met uitdrukkelijke bepalingen van primair
en secundair EG-recht, en
zij moeten verenigbaar zijn met de communautaire algemene rechtsbe-
ginselen en met de grondrechten.

Verder geldt ten aanzien van de verbindende kracht van de nationale
uitvoeringsregels dat:

74 H.v.J. 21 september 1983, gev. zaken20S-21S/82, Deutsche Milchkontor,lur. 1983,2633.
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nationale uitvoeringsregels in sommige gevallen algemeen verbindende
voorschriften moeten zijn (namelijk indien de verordening de lidstaten
relatief veel keuzeruimte laat en vulling van die ruimte van belang is
voor particulieren), maar
nationale interpretatievoorschriften mogen geen algemeen verbindende
voorschriften zijn.

174 Als de lidstaten de verordening uitvoeren en op concrete gevallen
toepassen, zijn zij het ook die in eerste instantie verplicht zijn tot het vullen
van door de verordening gelaten keuzeruimte en tot het vullen van leemtes
in de verordening. Gevoegd bij de constatering dat de meeste verordeningen
gedeeltelijk uitputtend en gedeeltelijk niet-uitputtend zijn (nrs. 81-85), is
de conclusie dat de nationale wetgever bij uitvoering van verordeningen
een omvangrijke bevoegdheid en een omvangrijke plicht tot regelstelling
kan hebben.

175 De nationale wetgever heeft bij uitvoering van verordeningen vooral
ook een moeilijke taak. Het hangt immers steeds af van een ingewikkeld
geheel van tekst, doel en strekking van de verordening, rechtspraak en
algemene rechtsbeginselen, welke ruimte de verordening in concreto laat.
Vandaar ook dat de keuzeruimte die een verordening laat, per beleidsterrein
nauwelijks valt te voorspellen.
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Uitvoeringsvoorschriften op het gebied van het
materiele recht - schiet Nederland tekort?

1 Inleiding

176 Ret voorgaande hoofdstuk betrof de eisen die het EG-recht stelt
aan nationale uitvoeringsvoorschriften op het terrein van het materiele recht.
In dit hoofdstuk wordt besproken of Nederland op hoofdlijnen tekortschiet,
gezien de eisen die het EG-recht stelt. Eerst wordt het uitgangspunt
besproken, namelijk het verbod om bepalingen uit verordeningen over te
nemen in nationale regels (§ 2). Vervolgens komt aan de orde de uitvoering
van uitputtende en van niet-uitputtende voorschriften van de verordening
(respectievelijk § 3 en § 4). § 5 bevat enige conclusies.

2 Overname van (bepalingen nit) verordeningen

177 In de Nederlandse regelgevingspraktijk komt het regelmatig voor
dat voorschriften uit verordeningen worden overgenomen. 1 Deze praktijk
wordt begrijpelijk door eens een geval onder de loep te nemen. Ret betreft
een verordening die beoogt sancties aan Libie op te leggen.' De verordening
verplicht de lidstaten het luchtverkeer met Libie op en over hun grondgebied
te verbieden. Daamaast bepaalt de verordening dat:

de activiteiten en de werking van alle kantoren van de Libyan Arab Airlines
verboden [zijn}.'

Uitvoering van Yo. (EEG) 653/92 van de Commissie van 16 maar! 1992, Pb. 1992 L 70/6,
art. 1 door In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981, Stcrt. 1992, 108; Yo. 3882/91
van de Raad van 18 december 1991 Pb. 1991 L 36711, art. 5, uitgevoerd door Wijziging
Beschikking rege1ingvangstbeperking 1992, Stcrt. 102, art. D; uitvoering van Yo. (EEG)
1200/90 van de Raad van 7 mei 1990, Pb. 1990 L 119/63 en Yo. (EEG) 2604/90 van de
Commissie van 7 september 1990, Pb. 1990 L 245/23 door Uitvoeringsregeling EEG-
rooipremie appelbomen 1990, Stcrt. 1990, 225.

2 Yo. (EEG) 945/92 van de Raad van 14 april 1992, Pb. 1992 L 101153.
3 Yo. (EEG) 945/92 van de Raad van 14 april 1992, Pb. 1992 L 101/53, art. 1, derde lid,.
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De geciteerde bepaling is letterlijk in de Nederlandse uitvoeringsregel
overgenomen." Waarscbijnlijk is dat gedaan om de kenbaarheid van het
recht te vergroten. Immers, inhoudelijkhangen het verbod van Iuchtverkeer
met Libie (verbod is in de Nederlandse regeling opgenomen) en het verbod
van activiteiten van de kantoren van de Libische Iuchtvaartmaatschappij
(verbod is in de verordening opgenomen) nauw samen. Bovendien moeten
de lidstaten sancties stellen op overtreding van het bepaalde in de verorde-
ning, inclusief het verbod aan de Libische Iuchtvaartmaatschappij om
activiteiten te ontplooien (nrs. 298-305). Zou nu de bepaling uit de
verordening waarin de kantoren van de luchtvaartmaatschappij wordt
verboden activiteiten te ontplooien, niet zijn overgenomen, dan zou de
Nederiandse regeling weI de sanctie hebben bevat, maar niet de materiele
normstelling. Deze zou in de verordening zijn te vinden. Het is waar-
scbijnlijk dat de Nederlandse wetgever die deze uitvoeringsregel heeft
vastgesteId, er daarom voor heeft gekozen om alle relevante gedragsnormen
in een regeling op te nemen, ook al betekende dat, dat een bepaling uit
de verordening moest worden overgenomen.

178 De bovengeschetste wetgevingspraktijk is weliswaar begrijpelijk,
maar niet legitiem. Daarmee is nog niet gezegd dat ook het Nederlandse
wetgevingsbeleid tekort schiet. De Aanwijzingen voor de regelgeving beogen
deze praktijk namelijk te beperken. Aanwijzing 340 zegt:

Bepalingen van een EG-verordenmg worden niet in nationale regelingen
overgenomen, tenzij daarvoor een bijzondere reden bestaat.

De 'tenzij' -clausule uit deze aanwijzing is opmerkelijk, aangezien het Hof
elke overname van (bepalingen uit) EG-verordeningen in nationale regels
verbiedt. Voor de Commissie is de 'tenzij'-clausule mogelijk wel acceptabel
(nrs. 60-61). Helaas zorgt een passage uit de toelichting bij deze aanwijzing
voor de nodige verwarring. Deze passage is bieronder gecursiveerd
weergegeven.

Een bijzondere reden aJs in deze aanwijzing bedoeld kan gelegen zijn in de
ornstandigheid dat de verordening een uitdrukkelijke opdracht tot het treffen
van uitvoeringsmaatregelen bevat of dat anders in ernstige mate afbreuk wordt
gedaan aan de begrijpelijkheid van een nationaJe regeling. [rnijn curs.]

4 Sanctiebeschikking luchtvaart en wapens Libie 1992, Stcrt, 75, art. 4.
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Het gecursiveerde is niet aIleen onjuist, maar bovendien is niet verzekerd
dat aan de belangrijke eis van kenbaarheid van de herkomst van de
overgenomen bepaling is voldaan. Het gecursiveerde deel van de passage
is onjuist omdat niet valt in te zien waarom een opdracht tot regelgeving
zou rechtvaardigen dat de bepalingen in de verordening worden overgeno-
men. Volgens de Europese Commissie is slechts de eenvoudige kenbaarheid
van het recht van belang (vergelijk het niet-gecursiveerde deel van het
citaat). De toelichting is onvolledig aangezien geen melding wordt gemaakt
van de belangrijke verplichting, de herkomst van de bepaling uit de
verordening aan de justitiabelen kenbaar te maken.

179 Naar mijn mening schiet Nederland hier tekort, niet aIleen in de
wetgevingspraktijk, maar ook in het wetgevingsbeleid. Het zou niet al te
moeilijk zijn om althans het wetgevingsbeleid aan de communautaire eisen
aan te passen. Daartoe late men de 'tenzij' -clausule uit aanwijzing 340
vervallen en passe men de toelichting aan. Daarmee is echter weinig
gewonnen als in de wetgevingspraktijk wordt voortgegaan met het
ovememen van bepalingen van verordeningen. Vandaar dat ik wil
benadrukken, dat uitvoerende instanties zowel naar EG-recht, als naar
Nederlands recht bevoegd zijn om mededeling te doen van de (bepalingen
uit) verordeningen, bijvoorbeeld in de Staatscourant, mits duidelijk is dat
hier EG-recht wordt medegedeeld. Een voorbeeld van de manier waarop
dat kan gebeuren, laat het douanerecht zien. Op dat terrein verschijnen
regelmatig mededelingen in de Staatscourant met een aanhef die ongeveer
als volgt luidt:

[d]e Staatssecretaris van Financien brengt ter kennis van belanghebbenden dat
de Raad van de Europese Gemeenschappen bij Verordening (EEG) nr ... (PbEG
L ... ) met ingang van ... heeft gewijzigd. ( ... ) Ten gevolge van deze wijziging
worden de goederencodes .... vervangen door:

(··V

Op deze wijze worden verordeningen als de derde voorbeeldverordening
bekendgemaakt. Wordt zo een mededeling gedaan en wordt in de Nederland-
se uitvoeringsregel naar de uit te voeren verordening verwezen, dan is het
niet nodig om, omwille van de kenbaarheid van het recht, de bepalingen
uit de verordening over te nemen. Mijns inziens verdient deze inforrnatieve

5 Bijvoorbeeld Tariefcontingentea, Stert. 1992, 76; Wijziging gemeenschappelijk douanetarief,
Stert. 1991, 180; Wijziging gemeenschappelijk douanetariefbetreffende post 04.04, Stcrt.
1992,8.
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publikatie, in bijvoorbeeld de Staatscourant, de voorkeur boven andere
manieren waarop bekendheid aan de verordening kan worden gegeven. Zo
is het niet erg handig om (bepalingen uit) de verordening in de toelichting
bij een Nederlandse uitvoeringsregel te publiceren:" dan is wijziging
achteraf in principe onmogelijk, terwijl bij de door mij voorgestane
publikatie een wijziging in de verordening op snelle en eenvoudige wijze
kan worden bekendgemaakt. WeI hebben dergelijke mededelingen in
Nederlandse publikatiebladen enkele potentiele nadelen. Ret communautaire
karakter van de weergegeven regel lOU onduidelijk kunnen zijn, evenals
het tijdstip van inwerkingtreding ervan. Daarnaast kan voor de burgers
verwarring optreden als de verordening later nog eens wordt aangepast en
van die aanpassing niet opnieuw mededeling wordt gedaan. Daarom zou
naar mijn mening slechts een spaarzaam gebruik van deze mededelingen
dienen te worden gemaakt.

180 De transparantie van de Nederlandse uitvoeringsregelgeving zou
worden vergroot (en daardoor wordt de wenselijkheid van overname van
bepalingen uit verordeningen verkleind) als, analoog aan hetgeen nu al voor
EG-richtlijnen gebeurt, een systematisch register van verordeningen en
uitvoeringsregels zou worden bijgehouden.?

181 Benadrukt zij echter dat, hoewel het beginsel van kenbaarheid van
het recht een belangrijk beginsel van gemeenschapsrecht is (nr. 111), het
Europese recht de lidstaten niet verplicht om in hun nationale publikatiebla-
den voorlichting over EG-verordeningen te geven."

6 Zo is de EESV -verordening als bijlage bij de memorie van toelichting bij de EESV -wet 1989
opgenomen (TK 1988-1989, 20 651, nrs, 3-4); zo ook een Raads- en een Commissie-
verordening inzake de sanering van de binnenvaart bij de memorie van toelichting op de
Wet structurele sanering binnenvaart (TK 1988-1989, 21 276, ill. 3).

7 Van Haersolte 1993; op CD-ROM 'Register Officiele Publikaties' uitgebracht door Sdu
Elektronisch Uitgeven onder de titel 'Register Uitvoeringsregelingen Nederland'. De CD-ROM
uitgave wordt ieder half jaar bijgewerkt.

8 Antwoord van de Europese Commissie op vraag (EP) 2733/91 van A. Pollack van 21
november 1991, Pb. 1992 C 34512.
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3 Uitputtende bepalingen van EG-verordeningen: verwijzing in
nationale uitvoeringsregels

182 De eoige manier om uitputtende voorschriften in een verordening
te koppelen aan de Nederlandse uitvoeringsregel is door in die Nederlandse
regel naar de (bepalingen van de) verordening te verwijzen (or. 135).
Daartoe worden verschillende technieken gebruikt. Hier worden ze apart
behandeld, maar in de praktijk kunnen meer technieken in een regeling
voorkomen."

3.1 Globale verwijzing: aileen als aan ten minste drie eisen is voldaan

183 Een enkele keer wordt verwezen naar een complex EG-verordenin-
gen, zonder dat deze worden geindividualiseerd. Zo defmieert de Wet tarief
van invoerrechten 1985 in artikell het tarief van invoerrechten als het tarief
volgens:

( ... ) in al hun onderdelen verbindende besluiten van ( ... ) volkenrechtelijke
organisaties vastgestelde:
a. algemene tariefregelingen, omvattende regelingen houdende een naamIijst

van goederen met aanwijzing van het bedrag en de maatstaf van het
invoerrecht ( ... ).

Artikel 2 van de wet bepaalt dat bij invoer van goederen een invoerrecht
wordt geheven op voet van het tarief van invoerrechten. Op deze manier
werken EG-verordeningen die het tarief vaststellen of wijzigen, zonder
nadere regelgeving door in het Nederlandse recht. De Wet tarief invoerrech-
ten 1985 verleent slechts een grondslag aan de heffmg aan de Nederlandse
grens; de hoogte van de heffmg en de goederen waarop de heffmg wordt
geheven, worden uitsluitend bepaald door het communautaire recht. Vandaar
dat de derde voorbeeldverordening geen aparte uitvoeringsregel behoeft.

184 Van deze verwijzingstechniek kan aIleen gebruik worden gemaakt
als aan ten minste drie eisen is voldaan. Ten eerste moet uiteraard volstrekt
duidelijk zijn waarop de verwijzing betrekking heeft. Aanwijzing voor de

9 Zo verwijst de In- en uitvoerbescbikking Jandbouwgoederen 1981 (Stcrt. 1981,54) dynamisch
naar de 'basisverordeningen' . Dezen worden in een bijJage van de Beschikking geindividuali-
seerd. Naar de 'uitvoeringsbepalingen' van die basisverordeningen wordt globaal verwezen,
aangezien art. I, eerste lid, sub k van de Bescbikking 'uitvoeringsbepalingen' aJdus definieert:
'de door de Raad of de Commissie voor de toepassing van de basisverordeningen vastgestelde
in het Publikatieblad van de Gemeenschap bekendgemaakte verordeningen ofbeschikkingen' .
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regelgeving 10verplicht immers tot heldere norms telling . Ten tweede moet
tevoren duidelijk zijn dat de EG-verordeningen waamaar is verwezen, geen
nadere inhoudelijke uitwerking of aanvulling in nationale regels behoeven.
AIs het de lidstaten zijn die de verordeningen uitvoeren, zal aan deze eis
zelden zijn voldaan (nr. 174). Ten derde moeten de EG-voorschriften
waarnaar wordt verwezen, zodanig met elkaar samenhangen, dat de Neder-
landse regeling op al die voorschriften van toepassing kan zijn. Zo moet
bijvoorbeeld de inhoud van de nationale sanctiebepalingen onder meer
afbangen van de inhoud van de verordening (nrs. 301-305,326-327). Willen
deze sanctiebepalingen op meer verordeningen betrekking hebben, dan zal
de inhoud van die verordeningen Diet te zeer mogen verschillen. AI met
al is het heel begrijpelijk dat deze techniek in de praktijk Diet vaak wordt
gebruikt: het is meestal Diet wenselijk en/of Diet mogelijk om er gebruik
van te maken.

3.2 Dynamische verwijzing

185 Bij dynamische verwijzing wordt verwezen naar (bepalingen van)
concreet aangeduide EG-verordeningen zoals die met inbegrip van toekom-
stige wijzigingen daarvan zullen luiden (Aanwijzing voor de regelgeving
342). Toekomstige wijzigingen in de verordening werken dus, zodra zij
van toepassing zijn, automatisch door in de Nederlandse uitvoeringsregel.
EG-verordeningendie de verordening waarnaar is verwezen, nietwijzigen,
maar bijvoorbeeld aanvullen, werken echter Diet automatisch door. 10 De
wetgever verwijst dynamisch als in de Nederlandse regeling de betrokken
(bepalingen van de) verordeningen concreet worden aangeduid. Clausules
als 'zoals deze nader is of zal worden gewijzigd' zijn overbodig (toelichting
op aanwijzing 342).

186 Van deze verwijzingstechniek kan alleen gebruik worden gemaakt
als de verordening waarnaar is verwezen, op het betreffende punt geen
nadere uitwerking in nationale regels behoeft. Dat is bijvoorbeeld niet het
geval met EG-verordeningen die bepalen, op welk visquotum de lidstaten
recht hebben. Deze verordeningen leggen de quota namelijk weliswaar heel
nauwkeurig vast, maar de lidstaten zijn bevoegd onderling quota te ruilen

10 He! is twijfelachtig of verordeningen die de verordening waarnaar is verwezen, intrekken
en vervangen door een nieuwe, door middel van dynamische verwijzing automatisch
doorwerken. Aanwijzing 342 Lijktdit uit te sluiten; als echter de volgorde der artikelen niet
wordt gewijzigd, is er weinig tegen om dit wei onder dynamische verwijzing te vatten.
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en dat doen ze in de praktijk dan ook. Het werkelijke quotum kan dus
afwijken van het in de verordeningen toegewezen quotum. Verwijzing is
iller niet mogelijk; er moeten Nederlandse regels worden gesteld."

187 Een voorbeeld van dynamische verwijzing is te vinden in de
Regeling Rijnvaartverklaring en bewijs van toelating."

Ais geeigend document van de bevoegde instantie van een andere Lid-Staat van
de Europese Gemeenschappen dan Nederland als bedoeld in artikel 9, eerste
lid, onderdeel b, onder 2° van de Wet vervoer binnenvaart gelden de attesten,
bedoeld in artikel 2, derde lid, van Verordening (EEG) nr. 3921/91 van de
Raad van 16 december 1991 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder
vervoersondernemers worden toegelaten tot binnenlands goederen- en personen-
vervoer over de binnenwateren in een Lid-Staat waar zij niet gevestigd zijn
(PbEG L 373), aangewezen in de bij deze regeling behorende bijlage A.

Wordt de tekst van de verordening gewijzigd, dan werkt dat automatisch
door in deze regeling. Nieuwe Nederlandse uitvoeringsregels zijn niet nodig,
tenzij zich een bijzondere situatie voordoet.

188 Een bijzondere situatie kan erin bestaan dat de bepalingen die
gewijzigd worden, zich niet lenen voor automatische doorwerking. Zo zal,
als naar specifieke bepalingen van de verordening is verwezen, en de
verordening bij een wijzigingsverordening hernurnmerd wordt, veelal toch
ook de verwijzing expliciet moeten worden aangepast. Het kan ook wenselijk
zijn om bijvoorbeeld overgangsregels vast te stellen (toelichting op
aanwijzing 342).

3.3 Statische verwijzing:niet efficient

189 Bij statische verwijzing wordt verwezen naar de bepalingen van
een communautair besluit zoals die op een gegeven moment luiden. Wil
de regelgever statisch verwijzen, dan dient dat duidelijk te worden
aangegeven (Aanwijzing voor de regelgeving 341). Wordt de verordening
gewijzigd, dan zal de verwijzing expliciet dienen te worden aangepast. De

11 Vgl. Wijziging beschikking regeling vangstbeperking, Stert. 1991, 174, vastgesteld ter
uitvoering van Vo. (EEG) 2328/91 van de Raad van 29 juli 1991, Pb. 1991 L 233.

12 Stert. 1992,92, p. 10, art. 4. Anderevoorbeelden zijnde Uitvoeringswet kartelverordening-
EEG (Nr. 17) 1968; de Wet vervoer over zee 1982, artt. 19a-19c (ingevoegd bij wet van
9 september 1992, Stb. 534). Voor wat betreft de hoogte van het bedrag van de superheffing:
Beschikking superheffing 1988, art. 2, tweede lid.

113



Hoofdstuk X

wijziging werkt immers juist niet automatisch door in het Nederlandse recht.
De verwijzing naar de 'oude' verordening zal dan vaak strijden met het
nieuwe EG-recht. De Nederlandse regeling moet dus worden aangepast
(nr. 98). En gebeurt dat niet tijdig, dan wordt inbreuk op het gemeen-
schapsrecht gemaakt (nr. 101).

190 Statische verwijzing heeft dus het grote nadeel dat ieder keer ais
de verordening wordt gewijzigd, ook de Nederlandse uitvoeringsregel moet
worden gewijzigd. Deze verwijzingstechniek verdient slechts de voorkeur
ais het belang van kenbaarheid van het recht bijzonder zwaar weegt. Dat
is bijvoorbeeid het geval ais door de verwijzing een onrechtmatige gedraging
wordt omschreven. Ik roep de zaak Kennes in herinnering (nr. 136).13
Daarin stond centraal een Belgische regeling die een stratbepaling bevatte,
maar voor de delictsinhoud naar de verordening verwees. De verordening
werd ingetrokken en vervangen door een nieuwe, terwiji de verwijzing niet
werd aangepast. In zijn conciusie liet A-G Lenz de mogeIijkbeid open dat,
op grond van het beginsel van gemeenschapstrouw, het Belgische recht
gelezen zou moeten worden ais zijnde conform de nieuwe verordening.
Daarmee zou de nieuwe verordening automatisch doorwerken in de
Belgische stratbepalingen. Naar mijn mening zullen zich hier al gauw de
communautaire aigemene rechtsbeginselen en de grondrechten tegen
verzetten. Ook naar EG-recht kan immers geen feit stratbaar zijn dan uit
kracht van een tevoren gepubliceerde strafbepaling." Maar hoe dit ook
zij, het is duideIijk dat in dit soort gevallen de zorgvuldigheid van
regeigeving een kenbare regel vereist. Zijn op overtreding van de
verordening min of meer zware sancties gesteId, dan verdient het steisel
van statische verwijzing de voorkeur, tenzij de EG-regeling weI zeer
frequent wordt gewijzigd.

3.4 Welke techniek van verwijzing verdient de voorkeur?

191 Het antwoord op de vraag welk steisel in een bepaaid geval het
meest wenselijk is, hangt af van het belang van eenvoudige kenbaarheid
van het recht in het concrete geval en van de frequentie van wijziging van
de verordening waamaar is verwezen.

13 H.Y.J. 2 oktober 1991, C-8/90, fur. 1991, 1-439l.
14 H.Y.J. 10 juli 1984,63/83, Kent Kirk, fur. 1984,2689; H.y.J. 8 oktober 1987, 80/86,

Kolpinghuis Nijmegen, fur. 1987, 3969.
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192 Uit oogpunt van terughoudendheid met Nederlandse regelgeving
zou globale verwijzing de voorkeur verdienen. Dit stelsel is in de praktijk
echter maar heel beperkt toepasbaar. Bovendien is het vanwege de
kenbaarheid van het reeht soms niet wenselijk om er gebruik van te maken.

193 Dynamische verwijzing heeft het voordeel van een redelijke mate
van efficientie, gekoppeld aan een redelijke mate van kenbaarheid van het
recht. De efficientie is niet absoluut, want ook bij dynamische verwijzing
zal de nationale wetgever bij een wijzigingsverordening sorns in aetie moeten
komen. En ook de kenbaarheid van het recht is niet absoluut, aangezien
het in de praktijk soms moeilijk is te achterhalen naar welke gedragsnorm
nu precies wordt verwezen."

194 Statische verwijzing verdient de voorkeur als het belang van
kenbaarheid van het recht bijzonder zwaar moet wegen (bijvoorbeeld als
op overtreding van de verordening zware sancties gesteld) en de EG-
verordening waarnaar is verwezen, niet zeer frequent wordt gewijzigd.

195 Ook in het kader van de verwijzing moet overigens worden
benadrukt dat de transparantie van de Nederlandse uitvoeringsregelgeving
zou worden vergroot als een register van verordeningen en uitvoeringsregels
werd bijgehouden (nr. 180).

4 Niet-uitputtendevoorschriften

4.1 Inleiding

196 Hieronder worden voorbeelden gegeven van gevallen waarin de
rechtmatigheid van de Nederlandse wetgeving twijfelachtig is. Het blijft
bij voorbeelden, aangezien nauwelijks valt te onderzoeken of de Nederlandse
wetgeving veelvuldig met het EG-recht strijdt. Zo is bij gebrek aan een
register van verordeningen en Nederlandse uitvoeringsregels niet bekend
aan welke verordeningen in Nederland geen uitvoering wordt gegeven. Het
EG-recht stelt echter niet zodanig bijzondere eisen dat het waarschijnlijk
is dat de Nederlandse wetgeving in zijn algemeenheid tekort zou schieten.
De onderstaande gevallen zijn naar mijn mening dan ook incidenten.

15 Gobel 1982, p. 64.
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4.2 Voorbeeld I: de Nederlandse wetgever voldoet niet aan zijn
verplichting tot regelstelling

197 In 1989liet de Nederlandse wetgever na om een regeling te treffen,
terwiji dat voor volledige toepassing van de superheffmgsverordeningen
wel nodig was. Deze leemte is toen door de Nederlandse rechter opge-
vuld."

4.3 Voorbeeld II: de Nederlandse wetgeving is in strijd met uitdrukkelij-
ke bepalingen van primair of secundair EG-recht

198 Verordening 2328/91 bepaalt dat de lidstaten steun kunnen toekennen
aan Iandbouwers die hun grond bebossen." De verordening bepaalt:

De Lid-Staten stellen het bedrag en de !ooptijd van de jaarlijkse premie vast
op basis van de inkomensderving en de voor bebossing gebruikte boomsoorten
of typen van bomen.

In de Nederlandse uitvoeringsregeling worden echter geheel andere criteria
voor de jaarlijkse premie genoemd, zoals opens telling van het bos voor
publiek en de door de boseigenaar verrichte samenwerking met andere
boseigenaren (de criteria van de EG-verordening worden in de Nederlandse
uitvoeringsregeling niet genoemdl)." Hier is duideJijk sprake van strijd
met uitdrukkelijke bepalingen van secundair EG-recht (nr. 173, zesde
liggende streepje). De Nederlandse regeling is dus in strijd met het EG-
recht.

16 De superheffmgsverordeningen bepalen niet of de pachter of de verpachter het melkquotum
mogen vervreemden. In de zaak: Wachauf bleek, dat voor deze situatie op nationaal niveau
een regeling getroffen moest worden. In Nederland is de 'regeling' door de rechter getroffen:
o.a. Pachtkamer Hof Arnhem 17 april 1989, Agrarisch recht 1991,4444; Pachtkamer Hof
Arnhem 4 september 1989, Agrarisch recht 1990,4353. En bierop voortbouwend Pachtkamer
Hof Arnhem 22januari 1990, Agrarisch recht 1990,4363; Pachtkamer Hof Arnhem 2 april
1990, Agrarisch recht 1990,4378; Pachtkamer Hof Arnhem, 20 augustus 1990, Agrarisch
recht 1991, 4441.

17 Vo. (EEG) 2328/91 van de Raad van 15 juli 1991, Pb. 1991 L 21811, art. 26, derde lid.
Oorspronkelijk betrof het Yo. (EEG) 1609/89 van de Raad van 29 mei 1989, Pb. 1989 L
165/1. Deze verordening is gemcorporeerd de eerstgenoemde verordening; de oude
verordening is ingetrokken.

18 Regeling bijdragen bos- en landschapsbouw 1991, Stcrt. 1991,226.

116



Het materiele recht - schiet Nederland tekort?

4.4 Voorbeelden III en IV: doorkruist de Nederlandse wetgeving de
verordening?

199 Vaak is echter met duidelijk of de Nederlandse regeling nu wel
of met is toegestaan. Zo bepaalden de superheffingsverordeningen dat de
lidstaten objectieve criteria konden vaststellen omtrent de omvang van het
melkquotum dat overging bij overdracht van (de huur van) het landbouwbe-
drijfwaarop het quotum betrekking had. 19 De Nederlandse uitvoeringsrege-
ling bepaalde, dat de omvang van het over te dragen melkquotum door de
betrokken partijen kon worden bepaald." Het Hof besliste dat dit geen
objectief criterium in de zin van de verordening was. Op zichzelf was een
uitvoeringsregeling weI geoorloofd, aangezien het aan de lidstaten uitdrukke-
lijk was toegestaan om objectieve criteria vast te stellen, maar de in
Nederland aan die criteria gegeven invulling was dat niet."

200 Een nog met door de rechter beslist twijfelgeval betreft de EG-
verordeningen die het mogelijk maken voor het braak Iaten liggen van
landbouwgrond, steun toe te kennen aan 'iedere natuurlijke persoon of
rechtspersoon die bouwIand exploiteert' .22 De Nederlandse uitvoerings-
regeling beperkt de kring van personen aan wie steun kan worden toegekend
tot natuurlijke personen en rechtspersonen 'die bIijkens de statuten de
exploitatie van een Iandbouwbedrijf ten doel hebben' .23 Door deze bepaling
komen rechtspersonen die weliswaar Iandbouwgrond feiteIijk exploiteren,
maar dat met als doe Istelling in hun statu ten hebben staan, weI op grond
van de communautaire verordening in aanmerking voor steun, maar niet
op grond van de Nederlandse uitvoeringsregeling. Wordt hiermee de
verordening doorkruist? Het is niet duidelijk.

19 Vo. (EEG) 1546/88 van de Commissie van 3 juni 1988, Ph. 1988 L 13911, art. 7, eerste
en tweede lid.

20 Beschikking superheffmg 1988, Stert. 64, art. 16.
21 H.v.J. 6 december 1991, C-121/90, Posthumus,Jur. 1991,1-5833. Zie over de Nederlandse

reactie op deze uitspraak Stert. 1992, 34, pp. 8-9.
22 Vo. (EEG) 1703/91 van de Raad van 13juni 1991, Ph. 1991 L 162/1 en Vo. (EEG) 2069/91

van de Commissie van 11 juli 1991, Ph. 1991 L 191/19.
23 Beschikking ter zake van tijdelijk uit produktie nemen van bouwland, Stert. 1991,203.
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4.5 Voorbeeld V: voorschriften ter interpretatie van de verordening
mogen niet algemeen verbindend zijn

201 Nederlandse regels bevatten nauwelijks voorschriften waarin be-
grippen uit EG-verordeningen worden gei'nterpreteerd. Een geval waarin
dat wel is gebeurd is de omschrijving van het begrip 'begunstigde EEG-
onderdaan' in het Vreemdelingenbesluit 1966, artikelen 91 en 91a. Vanwege
een zich ontwikkelende rechtspraak en communautaire regelgeving moest
de omschrijving van het begrip keer op keer worden gewijzigd." WeI
worden uit de verordening afkomstige begrippen een enkele keer gedefi-
nieerd als

overeenkomstig art ..... Vo ..... wordt verstaan onder ... 25

We zien hier dus een combinatie van een interpretatievoorschrift en een
verwijzingsbepaling. Hiertegen bestaat geen bezwaar."

202 Soms worden EG-verordeningen toegelicht in de toelichting bij de
Nederlandse uitvoeringsregeling. In dat geval zal de verhouding tussen deze
toelichting, de eventuele uitleg van de Europese Commissie, de uitleg die
in andere lidstaten aan de verordening wordt gegeven en tenslotte de uitleg
door het Hof, niet altijd even helder zijn. Zo meldt de memorie van
toelichting bij het wetsvoorstel voor de Wet structurele sanering binnenvaart
dat de EG-verordening geldt voor schepen die een capaciteitsvergroting
ondergaan als gevolg van verlenging van die schepen. 27 Volgens de toelich-
ting van de Europese Commissie kan echter alleen van verlenging in de

24 Strikt genomen wordt niet het begrip uit de EG-regelgeving geinterpreteerd, maar wordt
slechts de reikwijdte van de Nederlandse regeling bepaald (art. 91, eerste lid). In feite is
het wei interpretatie van het EG-recht, aangezien rechten die deels zijn gegrond op de
communautaire regelgeving en deels op de Nederlandse uitvoeringsregels, in Nederland
slechts kunnen worden geldend gemaakt als is voldaan aan de Nederlandse omscbrijving
van 'begunstigd EEG-onderdaan'.

25 Beschikkingen superheffing 1984, 1985 en 1988 (telkens art. 1). Ook PBO-Verordening
landbouwzaaizaden 1989 (PBO-blad 9 februari 1990, Dr. 7) art. I, tweede lid: 'Voor de
toepassing van deze verordening worden voorts, voor zover van belang, de begripsom-
schrijvingen overgenomen van de EG-richtlijnen.' De betreffende EG-richtlijnen worden
in de regeling geindividualiseerd.

26 Naar niet in de verordening voorkomende termen kan uiteraard Dietworden verwezen. Oit
lijkt een open deur, maar toch werd dit in het wetsvoorstel (!) Wet structurele sanering
binnenvaart, TK 1988-1989, 21 276, art. I, sub c wei voorgesteld. Op advies van de Raad
van State is de verwijzing eruit gehaald.

27 TK 1988-1989, 21 276, Dr. 3, p. 16.
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zin van de verordening worden gesproken als de capaciteit van de hele vloot,
en niet alleen van het betrokken schip, wordt vergroot. 28 Stel nu dat een
schip wordt verlengd doordat er een deel van een voor dat doel uit de vaart
genomen schip 'aan wordt geplakt'. Dan zou het verlengde schip volgens
de Nederlandse uitleg wel onder de verordening vallen, maar niet volgens
die van de Europese Commissie. Vanwege de verwarring die uit een
dergelijk interpretatieverschil kan voortvloeien, behoren Nederlandse
uitvoeringsinstanties naar mijn mening terughoudend te zijn met de uitleg
van verordeningen. In exceptionele gevallen kan echter, omwille van de
duidelijkheid voor bestuur en burger, die tenslotte met de verordeningen
moeten werken, toch een Nederlandse uitleg van de verordening wenselijk
zijn. Deze uitleg zou eveneens bij wijze van informatieve publikatie in
bijvoorbeeld de Staats courant kunnen worden gepubliceerd, met de
vermelding dat deze uitleg noch de rechter, noch het bestuur kan binden.

5 Samenvattende conclusies

203 Nederland schiet ten aanzien van het verbod van overname van
(bepalingen uit) verordeningen tekort. Zowel de wetgevingspraktijk als het
wetgevingsbeleid zouden moeten worden aangepast. Om het recht voldoende
kenbaar te laten zijn, zouden Nederlandse uitvoeringsinstanties er vaker
toe kunnen overgaan om mededeling te doen van (relevante bepalingen uit)
de betrokken verordening in een officieel publikatieblad, bijvoorbeeld in
de Staatscourant. Daar zou in bijzondere gevallen ook een toelichting op
de verordening aan kunnen worden toegevoegd; onder vermelding dat die
toelichting de rechter niet kan binden.

204 Nederland schiet niet tekort op het punt van de in sommige gevallen
(zie ill. 172) door het EG-recht vereiste verwijzing naar de verordening.
In het Nederlandse recht worden drie verwijzingstechnieken gehanteerd.
Het EG-recht stelt geen eisen aan de keuze tussen deze technieken: het is
echter verstandig de keuze tussen deze technieken af te laten hangen van
het belang van kenbaarheid van het recht in het concrete geval en de
frequentie van wijziging van de verordening(en) waarnaar is verwezen.

205 Uit enkele voorbeelden van gevallen waarin het op z'n minst de
vraag is of de Nederlandse uitvoeringsregels aan de EG-rechtelijke eisen

28 Stert. 1992, 83, p. 14, laatste kolom.
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voldoen, kan worden afgeleid dat het vaak onduidelijk is wat een EG-
verordening in concreto aan nationale uitvoeringsregels vergt en wat die
verordening aan nationale uitvoeringsregels toestaat.

206 De transparantie van de Nederlandse uitvoeringsregelgeving zou
worden bevorderd als op enigerlei wijze systematisch werd bijgehouden
welke Nederlandse regels ter uitvoering van verordeningen worden
vastgesteld. Een dergelijk register is tevens een voorwaarde om te kunnen
controleren of de Nederlandse wetgever weI aan zijn uitvoeringsverplichtin-
gen voldoet. Dat is mede van be lang voor de rechtsgenoten die de uit de
verordening voortvloeiende rechten volledig moeten kunnen verwerkelijken.
Het is zonder register irnmers heel moeilijk om te achterhalen of een
verordening niet wordt uitgevoerd.
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HOOFDSTUK XI

De inrichting van het nationale toepassingsstelsel
EG-rechtelijke eisen

1 Inleiding

207 In dit hoofdstuk staat centraal de vraag welke eisen het EG-recht
stelt ten aanzien van instanties die met de toepassing van een verordening
belast kunnen zijn ('toepassingsinstanties') (over de term 'toepassing' nr.
16). Het gaat om de eisen die het EG-recht stelt ten aanzien van:

degene die verplicht of bevoegd is een instantie met de toepassing van
een verordening te belasten;
welke instantie met toepassing van de verordening be last kan of moet
worden;
de vormen van bestuurlijk toezicht die op die instantie (moeten) worden
uitgeoefend.

208 Het belang van deze vraag wordt duidelijker door een bepaling uit
de tweede voorbeeldverordening (hoofdstuk VI, § 8) voor ogen te nemen.

De superheffingsverordening, samengesteld uit diverse verordeningen:

Artikel6
1. De bevoegde instantie van de Lid-Staat kan melkproducenten rnachtigen om hun referentiehoe-
veelheid te overschrijden, mits het totaal van die Lid-Staat niet wordt overschreden.
2. De bevoegde instantie van de betrokken Lid-Staat stelt de Commissie tevoren van een dergelijke
machtiging op de hoogte.

209 Stel dat in Nederland wordt nagelaten om expliciet een bevoegde
instantie in de zin van het boven weergegeven artikel 6 van de tweede
voorbeeldverordening aan te wijzen. Zou dan een bestuursorgaan dat
regulering van de zuivelsector tot zijn normale werkterrein rekent, uit
zichzelf kunnen (of misschien zelfs wel moe ten) besluiten om artikel 6 toe
te passen? Stel vervolgens dat de Nederlandse overheid, in verband met
het streven naar zoveel mogelijk zelfregulering, als bevoegde instantie het
bestuur van een privaatrechtelijke stichting wil aanwijzen. Dit bestuur bestaat
uit vertegenwoordigers van representatieve organisaties van werkgevers
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en werknemers in de agrarische sector. 1 Mag dit bestuur uit EG-rechtelijk
oogpunt wei als toepassingsinstantie worden aangewezen?

210 Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst zal worden uiteengezet,
wie bevoegd is de toepassingsinstantie aan te wijzen (§ 2). Dat kunnen zowel
EG-instanties (§2.1) als nationale instanties (§ 2.2) zijn. Vervolgens wordt
bezien welke instantie kan worden aangewezen (§ 3). Het gaat dan
uitsluitend om nationale instanties: welke EG-instanties kunnen worden
aangewezen, is voor de vraag naar de manier waarop verordeningen door
de nationale wetgever moeten worden uitgevoerd, niet van belang. Daarna
wordt het door nationale instanties uit te oefenen bestuurlijk toezicht op
die instantie behandeld (§ 4). In § 5 komt het door EG-instanties uit te
oefenen bestuurlijk toezicht aan de orde. Dan gaat het met name om
'notificatieverplichtingen': verplichtingen om nationale (uitvoerings- )regels
v66r of na inwerkingtreding aan de Europese Commissie voor te leggen.
§ 6 bevat enkele conclusies.

2 Wie is bevoegd de toepassingsinstantie aan te wijzen?

2.1 EG-instellingen belasten een instantie met toepassing van de
verordening

211 De EG-instellingen zijn bevoegd om de Europese Commissie als
toepassingsinstantie aan te merken (artikelen 145 en 155 E(E)G- Verdrag,
8 en 26 EGKS-Verdrag en 115, 124 en 126 Euratom-Verdrag). Artikel
145 E(E)G-Verdrag is onderdeel van de afdeling van het E(E)G-Verdrag
getiteld 'De Raad'. Het artikel bepaalt dat de Raad

in de besluiten die hij neemt, de Commissie de bevoegdheden [verleent] ter
uitvoering van de regels die hij stelt.

Met deze bepaling correspondeert artikel 155 E(E)G- Verdrag, onderdeel
van de afdeling getiteld 'De Commissie', dat zegt:

Dit komt, behalve in de landbouw, ook in het vervoer voor. Zo worden door het bestuur
van de Stichting Nationale en Intemationale Wegvervoer Organisatie, samengesteld uit
vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers,
communautaire vergunningen afgegeven (Wet goederenvervoer over de weg 1992, artt. 32
en 33).
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ten einde de werking en de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt te
verzekeren
(...)

oefent de Commissie de bevoegdheden uit welke de Raad haar verleent
ter uitvoering van de regels die hij stelt.

212 Het is niet duidelijk of de Raad de Europese Commissie altijd als
toepassingsinstantie zou mogen aanwijzen. Betoogd kan worden dat het
subsidiariteitsbeginsel (zie de nrs. 45-47) zich daar SOllS tegen zal verzetten.
Over de praktijk van de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel op dit
punt valt echter nog niets te zeggen.

213 De boven weergegeven artikelen 145en 155E(E)G-Verdrag brengen
niet mee dat de Raad de Europese Commissie altijd als toepassingsinstantie
moet aanwijzen en al helemaal niet dat zij de enige toepassingsinstantie
lOU moeten zijn. Inherent aan de structuur van de EG is namelijk dat
nationale instanties een belangrijke rol spelen bij de toepassing van het
EG-recht. Bij de totstandkoming en ontwikkeling van de communautaire
rechtsorde is steeds gestreefd naar een meer 'federaal' dan een 'gecentrali-
seerd' model. Van meet af aan is dan ook een belangrijke plaats ingeruimd
voor nationale instanties, als het gaat om de toepassing van het EG-recht. 2

Het gemeenschapsrecht bevat echter geen duidelijke bepalingen omtrent
de vraag in welke gevallen nationale instanties met de toepassing van EG-
recht dienen te worden belast. Uit de afwezigheid van een duidelijke
Verdragsstructuur wordt afgeleid dat:

it has rather been left to to the legislative process itself to organise the executive
process in each case and to leave to that effect the necessary authority to the
Member States or to transfer such authority to the Commission.'

In nr. 51 is gesteld dat het 'legislative process' waar het in dit citaat over
gaat, tot gevolg heeft dat bepalingen in verordeningen slechts tot stand
komen als deze, naar het oordeel van (het grootste deel van) de lidstaten
geschikt en noodzakelijk zijn om het doel van de EG te bereiken en
daarnaast niet onevenredig zijn tot andere te dienen belangen, waaronder
nationale belangen.

2 Louis 1969, pp. 313-317.
3 Lenaerts 1993, p. 25.
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214 Aanwijzing van de Europese Commissie als toepassingsinstantie
is dus mogelijk, en komt ook veel voor, maar is niet verplicht. Ret is in
ieder geval vaak niet verstandig om uitsluitend de Commissie met toepassing
van een verordening te belasten. Zo zullen nationale instanties in de regel
dichter bij de burger staan en over meer personele en financiele middelen
beschikken." Bovendien is het meestal niet noodzakelijk om uitsluitend
de Commissie een toepassingstaak te geven: verordeningen kunnen vaak
tevens door nationale instanties worden toegepast. 5 Veelal kiest de EG-
regelgever dan ook voor een stelsel waarin de Commissie de belangrijkste
nadere regels voor uitwerking van de verordening stelt, de lidstaten met
toepassing van de verordening worden belast en de Commissie op die
toepassing toeziet. Zo bepaalt de basisverordening 17/62 (kartelrecht) dat
de Commissie en de bevoegde nationale instanties in allerlei opzichten
samenwerken; zolang de Commissie nog niet heeft gehandeld zijn bovendien
de nationale instanties zelfstandig tot handelen bevoegd (artikel 9).6

215 Ook als niet in de Verdragen genoemde EG-instanties als toepas-
singsinstantie worden aangewezen, hebben zij meestal geen exclusieve
bevoegdheid tot toepassing van de verordening. De boven weergegeven
argumenten tegen een exclusieve bevoegdheid van de Europese Commissie
gelden immers ook hier.

216 AI met al is het een belangrijk kenmerk van de opbouw van de
Europese Gemeenschappen dat verordeningen, als zij toepassing door
bestuurlijke instanties behoeven, meestal door zowel de Europese als de
nationale instanties worden toegepast. De Europese en de nationale instanties
hebben dan wel een verschillende rol: de nationale instanties hebben meestal
direct contact met particulieren, terwijl de Europese Commissie een
coordinerende taak vervult en toezicht houdt op de nationale toepassingsin-
stanties. De Europese Commissie heeft dus meer contact met nationale
overheden dan met particulieren (belangrijke uitzonderingen zijn echter
het kartelrecht en het EGKS-recht).

4 Rengeling 1977, pp. 27-28. Vgl. memorie van antwoord bij de Goedkeuringswet Verdrag
van Maastricht, TK 1992-1993, 22647 (R 1437), Dr. 13, pp. 31-32.

5 Guldenmund 1992, p. 11noemt als reden voor het niet-toedelen van handhavingsbevoegdhe-
den aan de Comrnissie vergelijkbare argumenten. Hij voegt daar nog aan toe dat, aangezien
Europese ambtenaren duur zijn, handhaving door de lidstaten relatief goedkoop is.

6 Yo. (EEG) 17/62 van de Raad van 6 februari 1962, Pb. 1962 p. 204.
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217 De vraag is dan wie de bevoegde nationale instantie aanwijst.
Aangezien iedere Verdragsbepaling terzake ontbreekt, moet wederom
worden bezien of de (meeste) lidstaten het gesehikt en noodzakelijk en niet
buiten verhouding tot andere te dienen belangen (nr. 51) zullen aehten als
op EG-niveau wordt bepaald, welke nationale instanties met toepassing van
de verordening worden belast. 7

218 AIleen al gezien de grote versehillen tussen de lidstaten wat betreft
hun bestuurlijke organisatie, zal dit vaak niet mogelijk zijn." Zo is het
eigenlijk niet goed mogelijk om de term 'deelstaat' in een verordening te
hanteren, als het gaat om aanwijzing van de toepassingsinstantie: dat is
wel mogelijk voor Duitsland en Belgie, maar niet voor Nederland.
Bovendien zal het zelden noodzakelijk zijn om op EG-niveau aan te geven,
welke nationale instanties belast worden met toepassing van de verordening.
Meestal zijn de lidstaten immers heel goed in staat om zelf een toepassings-
instantie aan te wijzen. Met een rninder ingrijpende maatregel, bijvoorbeeld
een bepaling in de verordening waarin randvoorwaarden aan de nationale
instantie worden gesteld, zal in voorkomende gevaUen kunnen worden
volstaan,

219 Vele verordeningen, waaronder de drie voorbeeldverordeningen
van de nrs. 95-96, vergen toepassing door met overheidsgezag beklede
toepassingsinstanties. Verordeningen hebben immers meestal een bestuurs-
reehtelijk of, vanuit een wat andere optiek, eeonomiseh publiekreehtelijk
karakter.? Trouwens, ook een privaatreehtelijke verordening als de EESV-
verordening kent toepassingsinstanties, waaronder een bevoegde autoriteit
die voor de reehter moet kunnen vorderen dat de EESV wordt ontbonden. 10

Boven is gezien dat bij toepassing van de verordening meestal in ieder geval
ook nationale instanties zijn betrokken. Nu verordeningen niet zelf de
nationale toepassingsinstantie aanwijzen, moeten de lidstaten dat doen. Dat
geldt ook als de verordening daartoe niet expliciet opdraeht geeft: de
lidstaten zijn immers verplieht aUevoor de voUedige en effeetieve toepassing
van de verordening noodzakelijke maatregelen te treffen (nrs. 141-145).
Deze relatieve vrijheid van de lidstaten noemen we het beginsel van de
institutionele autonomie: het is aan de lidstaten om de eigen bestuurlijke

7 Zie reeds Holch 1967, pp. 224-225.
8 Over die verschillen: Toonen 1990, pp. 37-66.
9 Van WijkIKonijnenbelt 1990, pp. 179-190, HellingmanlMorteirnans 1989, p. 210.
10 Vo. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985, Ph. 1985 L 19911, art. 32.
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organisatie te regelen, ook als bet gaat om uitvoering en toepassing van
EG-recbt. IJ De volgende vraag is, wie binnen de lidstaat bevoegd is de
toepassingsinstantie aan te wijzen.

2.2 Wie binnen de lidstaat is bevoegd oJverplicht de toepassingsinstaniie
aan te wijzen?

220 Het nationale constitutionele recbt bepaalt, wie binnen de lidstaat
bevoegd is om (andere) instanties met toepassing van de verordening te
belasten." Het is dus ook bet nationale constitutionele recht dat bepaalt,
of een nationale instantie, ook al is deze niet expliciet belast met toepassing
van de verordening, tocb de verordening moet toepassen (vergelijk bet geval
dat wordt nagelaten om een nationale instantie aan te wijzen die artikel 6
van de voorbeeldverordening moet toepassen). Wat bet Nederlandse
constitutionele recht hie rover bepaalt, komt inde nrs. 248-255 aan de orde.

3 Welke nationale instantie mag worden aangewezen?

221 De vrijheid van de lidstaten om zelf te bepalen welke instantie zij
met toepassing van de verordening belasten, is op verschillende manieren
ingeperkt.

222 Ten eerste mogen de lidstaten slecbts toepassingsinstanties kiezen
die in staat en geschikt zijn om de verordening volledig en effectief toe te
passen. Soms wordt deze eis expliciet vastgelegd c.q. uitgewerkt." maar
dat is voor het bestaan van de verplichting van de lidstaten niet nodig. Ook
zonder dat de verordening dat expliciet bepaalt, zijn de lidstaten immers

II H.v.]. 15 december 1972, gev. zaken 51-54171, International Fruit II, Jur. 1971,1107.
Zie ook Hiv.J. 14 januari 1985, gev. zaken 227 tIm 230/85, Commissie v. Belgie, Jur.
1988, 1: 'iedere Lid-Staat [heeft] de vrijheid de bevoegdheden intern naar eigen goeddunken
te verdelen.' (LO. 9).

12 In H.v.]. 17 januari 1989,128/87, Commissie v. Griekenland, Jur. 1989, 1, werd echter
uitgesproken dat Griekenland niet het publiek- of privaatrechtelijk karakter van een organisatie
mocht hanteren als zelfstandig criterium bij de beoordeling of deze a1s toepassingsinstantie
kon worden aangewezen. Aangezien deze uitspraak mijns inziens nauw is verweven met
de concrete feiten, wi! ik er geen a1gemene conclusies uit trekken.

13 Vo. (EEG) 967/91 van de Commissie van 19 april 1991, Pb. 1991 L 100/19, art 6, tweede
lid: 'De Lid-Staat verleent het bureau de nodige bevoegdheden om de in lid 1 bedoelde taken
te vervullen. Het aantal en de opleiding van de beambten die deel uitmaken van het bureau
moeten zijn aangepast aan de taken die het bureau moet vervullen. '
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verplicht om de voor volledige en effectieve toepassing van de verordening
noodzakelijke maatregelen te treffen (nrs. 141-145).

223 Ten tweede moet de lidstaat zodanige maatregelen treffen dat is
gewaarborgd dat ook binnen iedere lidstaat het EG-recht zoveel mogelijk
uniform worden toegepast. Wordt de verordening toegepast door nationale
instanties, die ieder op een deel van het grondgebied van de lidstaat bevoegd
zijn, dan moet het handelen van die instanties worden gecoordineerd."
Deze eis is uitvloeisel van het beginsel van uniforme toepassing van het
gemeenschapsrecht: dat beginsel geldt niet aIleen tussen de lidstaten, maar
ook binnen de lidstaten.

224 Ten derde moeten bij de aanwijzing van de toepassingsinstantie
en de inrichting van haar werkwijze, specifieke eisen in acht worden
genomen die de EG-verordening daaromtrent stelt. Zo worden in verordenin-
gen de douane-autoriteiten" en de nationale interventiebureaus in de
landbouwsector" met enige regelmaat genoemd. De EESV -verordening
eist een nationaal register waar de gegevens van het EESV moeten worden
gedeponeerd." Deze aanduidingen verhinderen niet dat de lidstaten zelf
moeten bepalen wie zij als douane-autoriteit, interventiebureau of register
in de zin van de betreffende verordening aanmerken. Soms echter is de
tekst van verordeningen preciezer. Zo bepaalt een verordening inzake het
keuren van olijfolie dat de lidstaten 'panels van proevers' moeten opzet-
ten. 18 De verordening bepaalt tevens hoe de lidstaten deze proevers moeten
selecteren en trainen. Heel ver gaat de verordening betreffende de
overdracht van schepen tussen verschillende nationale scheepsregisters,
die het volgende bepaalt.

Indien de certificaten [ter goedkeuring van inschrijving in een register, JMB]
worden afgegeven door een instantie narnens de Lid-Staat, moet deze Lid-Staat
erop toezien dat de betreffende instantie beschikt over de kwalificaties, de
technische ervaring en het personeel die haar in staat moeten stellen om ter
toepassing van de verdragen certificaten af te geven welke een hoog bescher-
mingsniveau garanderen. De instantie moet in staat zijn regels en voorschriften

14 H.v.J. 21 juni 1979,240178, Atalanta, Jur. 1979,2137.
15 yo. (EEG) 3626/82 van de Raad van 3 december 1982, Pb. 1982, L 38411, art. 5, derde

lid; Yo. (EEG) 3842/86 van de Raad van 1 december 1986, Pb. 1986 L 357/l.
16 Yo. (EEG) 75/91 van de Commissie van 11 januari 1991, Pb. 1991 L 9/15.
17 Yo. (EEG) 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985, Pb. 1985 L 199/1, art. 39.
18 Yo. (EEG) 2568/91 van de Commissie van 11ju1i 1991, Pb. 1991 L 24811, art. 4 en Bijlage

XII.
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op te stellen en bij te houden die de waarde van erkende technische normen
hebben, en moet werken met ervaren inspecteurs om de staat van schepen naar
behoren te kunnen vaststellen."

Er zijn zelfs verordeningen die de lidstaten nauwelijks enige keuzevrijheid
laten. Zo zijn er kortgeleden enkele verordeningen vastgesteld die bepalen
dat de lidstaten organisaties van producenten van bepaalde landbouwproduk-
ten erkennen die aan de in verordening voorgeschreven voorwaarden
voldoen." Aan die erkenning verbindt de verordening rechtsgevolgen:
in de sector tabak krijgt de erkende organisatie het recht om steun te vragen
aan de lidstaat en de steun onder de leden te verdelen;" in de visserijsector
kunnen door een erkende organisatie gestelde regels door de lidstaat
algemeen verbindend worden verklaard."

225 Binnen de inde nrs. 221-224 besproken grenzen zijn de lidstaten
vrij om de toepassingsinstantie aan te wijzen. Zo is de Nederlandse overheid
bevoegd het bestuur van een privaatrechtelijke stichting, bestaande uit
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de zuivelsector, te
belasten met toepassing van artikel6 van de tweede voorbeeldverordening,
tenzij:

het bestuur juridisch of feitelijk niet in staat moet worden geacht om
de verordening volledig en effectief toe te passen; of
dat zou strijden met uitdrukkelijke bepalingen van de verordening.

226 De relatieve vrijheid van de lidstaten in de keuze van de toepassings-
instantie heeft het nadeel dat het soms moeilijk is te achterhalen, welke
instantie bevoegd tot toepassing van een bepaalde EG-verordening is.
Vandaar dat de Commissie wellijsten met door de lidstaten aangewezen
toepassingsinstanties publiceert." Bovendien verplichten verordeningen
de Commissie vaak om de lidstaten over elkaars toepassingsmaatregelen
te informeren. Op die manier behoren in ieder geval de centrale overheden
in de lidstaten te weten, welke buitenlandse instanties als toepassingsorgaan
zijn aangewezen.

19 Yo. (EEG) 613/91 van de Raad van 4 maart 1991, Pb. 1991 L 68/1, art. 3, derde lid.
20 Zie voor het beleid inzake de rol van producentenorganisaties in het gemeenschappelijk

landbouwbeleid 90/SECI562.
21 Vo. (EEG) 84/93 van de Commissie van 19 januari 1993, Pb. 1993 L 12/5.
22 Yo. (EEG) 3759/92 van de Raad van 17 december 1992, Pb. 1992 L 388/1.
23 Bijvoorbeeld Yo. (EEG) 3626/82 van de Raad van 3 december 1982, Pb. 1982 L 384/1,

art. 7.
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4 Eisen van het EG-recht met betrekking tot bestuurlijk toezicht
door nationale instellingen op decentrale overheden

227 Uit de artikelen 5 en 169 E(E)G-Verdrag (artikelen 88 EGKS-
Verdrag en 141 Euratom- Verdrag) blijkt dat bij inbreuk op het gemeen-
schapsrecht 'de lidstaten' aansprakelijk zijn. Zij kunnen zich niet disculperen
met het argument dat het een lagere overheid was, die in strijd met het
gemeenschapsrecht heeft gehandeld." Voor het Hof worden de lidstaten
vertegenwoordigd door hun regeringen: deze moeten dan alle relevante
informatie kunnen verschaffen." Zo nodig moet het afgeven van door
de EG-rechter gevraagde informatie kunnen worden afgedwongen van
decentrale overheden." De lidstaten moeten zich daarvoor zelf de vereiste
middelen jegens de lagere overheden verschaffen.

228 Bestuurlijk toezicht behelst de bevoegdheid van een bestuursorgaan
om besluiten van een ander bestuursorgaan te toetsen aan juridische of
beleidsmatige maatstaven en bij geconstateerde strijd het effect aan die
besluiten te ontnemen of ze anderszins op rechtens relevante wijze te
beinvloeden." Het toezichthoudende bestuursorgaan kan bijvoorbeeld
bevoegd zijn de toepassing van een besluit dat is vastgesteld door een ander
orgaan, te schorsen, of dat besluit zelfs te vernietigen, of het andere orgaan
een opdracht tot het nemen van een ander besluit te geven. Verordeningen
stellen geen uitdrukkelijke eisen aan het bestuurlijk toezicht door nationale
instellingen. Vandaar dat ook de voorbeeldverordeningen er niets over
bepalen. De nationale centrale overheid is echter wel verplicht tot het
uitoefenen van enigerlei vorm van effectief bestuurlijk toezicht indien niet
op andere wijze kan worden bereikt dat de verordening volledig en effectief
wordt toegepast, of als niet op andere wijze kan worden bereikt dat het
optreden van per gebied bevoegde toepassingsinstanties wordt gecoordineerd
(dit volgt uit de nrs. 222-223).

24 H.v.J. 2 februari 1982,73/81, Commissie v. Belgie, Jur. 1982, 189. Dit is overigens in
het volkenrechtniets bijzonders: zie artikel6 van het ontwerp-verdrag inzake staatsaansprake-
lijkheid, zoals opgesteld door de International Law Commission, lLC Yearbook 1980, Vol.
II Part Two, pp. 30-34; lLC Yearbook 1985 Vol. II Part Two, pp. 24-25.

25 Art. 21 van het Protocol betreffende het Statum van het Hof van Justitie van de Europese
Economische Gemeenschap.

26 H.v.J. 22 september 1988, 272/86, Commissie v. Griekenland, Jur. 1988,4875.
27 Audretsch 1975, pp. 3-4.
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5 Bestuurlijk toezicht door de Europese Commissie: de betekenis
van notificatieverplichtingen

5.1 Inleiding

229 De Europese Commissie heeft van alle EG-instellingen de meest
algemene toezichthoudende taak (artikelen 155 E(E)G-Verdrag, 124
Euratom-Verdrag en 8 EGKS-Verdrag). De Verdragen kennen de Commissie
daartoe de bevoegdheid toe om, binnen de door de Raad vastgestelde
grenzen, alle informatie te verzamelen en elke controle" te verrichten
die nodig is voor het uitoefenen van dit toezicht (artikelen 213 E(E)G-
Verdrag en 187 Euratom-Verdrag, zie ook artikel 47 EGKS-Verdrag).
Omgekeerd zijn de lidstaten, op grond van het beginsel van gemeenschaps-
trouw, verplicht de uitoefening van de taak van de Commissie te vergemak-
kelijken door alle nodige infonnatie te verschaffen."

230 Het past bij de positie van de Commissie als belangrijkste toezicht-
houdende bestuurlijke instantie binnen de EG dat verordeningen vaak
bepalingen over toezicht door de Europese Commissie bevatten. Zo bevatten
verordeningen vaak notificatieverplichtingen (bepalingen die verplichten
tot voorlegging van nationale (uitvoerings) maatregelen aan de Commissie
v66r- of nadat ze in werking treden)." Soms is niet duidelijk wat het
rechtsgevolg is als een lidstaat nalaat om een nationale (ontwerp) maatregel
aan de Cornmissie voor te leggen, of een negatief oordeel van de Commissie
over de nationale (ontwerp) maatregel negeert. Daarover gaat paragraaf
5. Eerst zal worden behandeld wat het effect van het niet naleven van de
verplichting tot notificatie van ontwe1pmaatregelen is (§ 5.2) en dan wat
het effect is van het niet naleven van de verplichting tot notificatie van in
werking getreden maatregelen (§ 5.3). In § 5.4 wordt een conclusie
getrokken en in § 5.5 wordt bezien hoe ver het EG-recht kan gaan in het
opleggen van notificatieverplichtingen.

28 Het gaat om controle op de lidstaten als volkenrechtelijke rechtspersonen. Zie voor toezicht
op particulieren nrs. 306-325.

29 H.v.J. 25 mei 1982, 96/81, Commissie v. Nederland, fur. 1982, 1803.
30 GrondmanlTromm 1980, pp. 107-108.
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5.2 Effect van het niet naleven van de verplichting tot notificatie van
nationale ontwerpmaatregelen

231 Een voorbeeld van een verplichting tot notificatie voordat de
nationale maatregel in werking treedt, is artikel6, tweede lid, van de tweede
voorbeeldverordening:

De bevoegde instantie van de betrokken Lid-Staat stelt de Commissie tevoren
van een dergelijke machtiging op de hoogte."

Een stap verder gaat een van de superhefflngsverordeningen." Deze
verordening zegt dat de lidstaten aan bepaalde producenten een extra
referentiehoeveelheid kunnen toekennen, maar:

De Lid-Staten doen de Commissie, ter voorafgaande goedkeuring, mededeling
van het ontwerp van hun nationale maatregelen voor de toepassing van de eerste
alinea. Bij het nemen van een beslissing over deze maatregelen houdt de
Commissie rekening met de in de eerste alinea genoemde criteria. [mijn curs.]

Als de Commissie geen positief oordeel geeft, zou dan de nationale
maatregel niet mogen worden toegepasr?" Of moeten we aannemen dat,
ongeacht de bewoordingen van de verordening, de boven weergegeven eisen
slechts van belang zijn binnen de institutionele relatie tussen EG en lidstaten,
zodat derden geen beroep kunnen doen op het niet tijdig voorleggen of het
ontbreken van de vereiste goedkeuring?" (Zie ook nr. 239.)

232 Uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat de tekst van de
verordening doorslaggevend is. In de gevoegde zaken Wood en Cowie stond
een verordening centraal die de volgende bepalingen bevatte."

31 Deze bepaling is geent op Yo. (EEG) 594/91 van de Raad van 4 maar! 1991 betreffende
stoffen die de ozonlaag afbreken, Pb. 1991 L 67/1, art. 10, zesde lid.

32 Yo. (EEG) 3880/89 van de Raad van 11 december 1989, Pb. 1989 L 378/3, art. I.
33 Positie van de Commissie in Pb. 1986 C 245.
34 Positievanhet Verenigd Koninkrijkin H.v.J. 7 mei 1992, gev. zaken C-251190enC-252/90,

Wood en Cowie, nog niet gepubliceerd. YgJ. ook ten aanzien van de notificatierichtlijn
(richtlijn 83/l89/EEG van de Raad van 28 maar! 1983, Pb. 1983 L 109/8), die een stelsel
van voorafgaande melding van nationale maatregelen introduceert, Teske 1992, p. 270.

35 H.v.l. 7 mei 1992, gev. zaken C-251 en C-252/90, Wood en Cowie, nog niet gepubliceerd.
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Artikel2
1. De in elk van de Lid-Staten geldende regeling voor de uitoefening van de
visserij in het gedeeJte der zee dat onder hun soevereiniteit of jurisdictie valt
mag niet leiden tot ( ... ).
2. Zij [i.e. de lidstaten, JMB] doen de andere Lid-Staten en de Commissie
mededeling van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op het in
de eerste alinea van lid 1 bedoelde gebied bestaan C ... ).

Artikel3
De Lid-Staten stellen de andere Lid-Staten en de Conunissie in kennis van de
wijzigingen die zij voornemens zijn aan te brengen in de ter toepassing van het
bepaalde in artikel 2 vastgestelde regeling voor de visserij." [mijn curs.]

Groot-Brittannie had regels vastgesteld die onder de werkingssfeer van
artikel 2 van de verordening vielen. Deze waren echter niet meegedeeld
op de wijze, als voorgeschreven door artikel 3 van de verordening, namelijk
v66r de vaststelling van de maatregelen. De in maart 1989 vastgestelde
maatregelen werden pas in december 1989 genotificeerd. De Commissie
verstuurde in februari 1990 een ontvangstbevestiging aan de Britse overheid;
daarin werden geen bezwaren geopperd tegen de toepassing van de Britse
regels sinds maart 1989. De vissers Wood en Cowie, die de Britse
wetgeving in maart en april 1989 overtraden, betoogden dat deze regels
buiten toepassing gelaten moesten worden, omdat ze ten tijde van de
beweerde overtreding nog niet op de juiste wijze waren aangemeld. Het
Hofstelde voorop dat de verordening geen sanctie stelde op niet-nakoming
van de notificatieverplichting. Dit in tegenstelling tot een andere verordening
op visserijgebied die de Commissie wei expliciet de bevoegdheid verleende,
de inwerkingtreding van bepaalde nationale voorschriften te vertragen of
te voorkomen. Het boven geciteerde artikel 3 kon dus slechts tot doel hebben
om de tijdige informatie van de Commissie te verzekeren. Voorafgaande
notificatie kon in het geval van Wood en Cowie geen noodzakelijke
voorwaarde voor inwerkingtreding van de Britse regels zijn."

233 De door het Hof bedoelde bepaling die dit constitutieve effect wel
had, was een verordening die technische maatregelen voor de instandhouding
van visbestanden betrof en als volgt luidde.

36 Yo. (EEG) 101176 van de Raad van 19 januari 1976, Pb. 1976 L 20/19.
37 Vergelijkbareargumentenspeeldeneenrol inH.v.I. 13juli 1987,380/87, Enichem, Jur.

1989, 2491 (bier betrof het evenwel een richtlijn),
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De Commissie wordt van ieder voornemen tot invoering of wijziging van
nationale technische maatregelen tijdig genoeg in kennis gesteld om haar
opmerkingen te kunnen maken.
lndien de Commissie binnen een maand na deze kennisgeving daarom verzoekt,
wordt de inwerkingtreding van de voorgenomen maatregelen door de betrokken
Lid-Staat opgeschort ( ... )
Wanneer de Commissie, in een besluit waarvan zij ook de andere Lid-Staten
in kennis stelt, constateert dat een voorgenomen maatregel niet in overeenstem-
ruing is met het bepaalde in lid 1 [waarin het doel wordt aangegeven waarvoor
de nationale maatregelen toegestaan zijn, 1MB], kan de betrokken Lid-Staat
de maatregel aileen in werking doen treden als hierin de nodige wijzigingen
worden aangebracht. ( .. ys

Het Hof meende, dat de bedoeling van deze bepaling was, de Commissie
in staat te stellen om maatregelen die zij niet wenselijk aehtte, tegen te
houden." Het past bij deze strekking om aan te nemen dat het ontbreken
van een negatief oordeel van de Commissie over de voorgenomen nationale
maatregeien een eonstitutief vereiste voor de inwerkingtreding van die
maatregelen moet zijn.

234 In de zaak Wood en Cowie had de Sehotse reehter tevens gevraagd
of de notifieatie terugwerkende kraeht kon hebben, zodat het gebrek in de
aanmelding geaeht moest worden nooit te hebben bestaan. Het Hof hoefde
hierop niet in te gaan omdat het al had uitgemaakt dat de beslissing van
de Commissie niet eonstitutief was.

235 Naar mijn mening zal een constitutieve notificatie inderdaad
terugwerkende kraeht kunnen hebben, namelijk in het geval dat de nationale
maatregelen noodzakelijk waren voor de doorwerking van de verordening
en de Commissie de nationale maatregelen niet betwist. Het effect van een
andere opvatting zou zijn dat de nationale maatregel, in ieder geval voor
de tijd waarin deze niet was aangemeld, ongeidig was. Als de Comrnissie
de nationale maatregelen niet betwist is dat echter geen wenselijke situatie.
Als achteraf zou blijken dat de nationale maatregelen nooit hebben gegolden,
dan zouden reeds genomen (inhoudeJijk eorrecte!) toepassingsbesluiten
moeten worden teruggedraaid, tenzij deze besluiten inmiddels formele

38 Vo. (EEG) 3094/86 van de Raad van 7 oktober 1986, Pb. 1986 L 288/1, art. 14, tweede
lid.

39 R.o. 29. Vergelijk over een vergelijkbare bepaling in richtlijn 801778/EEG van de Raad
van 15juli 1980, Pb. 1980 L229/11 (art. 10, derde lid) H.v.I. 24 november 1992, C-237/90,
Commissie v. BRD, nog niet gepubliceerd, Neue Zeitschrift fUr Verwaltungsrecht 1993, pp.
257-258.
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rechtskracht hebben verkregen. Dat leidt tot een ongerijmd resultaat:
bepaalde nationale besluiten moeten worden teruggedraaid, hoewel dat
terugdraaien inhoudelijk in strijd is met de verordening.

236 Als de nationale maatregelen niet noodzakelijk voor de doorwerking
van de verordening waren (denk aan aanvullende nationale regels), dan
is het moeilijker te oordelen over de mogelijk terugwerkende kracht van
constitutieve notificatie. Enerzijds is er, mits de Comrnissie de nationale
maatregelen niet betwist, weinig tegen om aan te nemen dat deze maatrege-
len, bij notificatie achteraf geacht moeten worden steeds rechtsgeldig te
zijn geweest: inhoudelijk is er blijkbaar weinig op de nationale maatregelen
aan te merken (anders had de Commissie ze wel betwist). Anderzijds
betekent het eventueel terugdraaien van reeds genomen toepassingsbesluiten
niet dat daarmee de volledige toepassing van de verordening wordt
belemmerd, hetgeen in het vorige nummer wel het geval was. Vandaar
dat in dit geval moeilijk valt te voorspellen hoe de afweging zal uitvallen
tussen het belang van de Europese Commissie en van de andere lidstaten
dat de betrokken lidstaat zich ook aan procedurele bepalingen in verordenin-
gen houdt en het belang dat de lidstaat (en particulieren) bij instandhouding
van de nationale maatregelen heeft. Wellicht zal het van de concrete in
geding zijnde belangen afhangen: is bijvoorbeeld het belang van particulieren
bij instandhouding van de betrokkennationale regeling in het concrete geval
erg groot, dan zal de afweging naar mijn mening anders kunnen uitvallen
dan in het geval dat de belangen van particulieren bij instandhouding van
de betrokken regeling klein zijn. Inhet laatste geval zal het belang dat de
Europese Cornmissie en de andere lidstaten hebben bij naleving van de
notificatieverplichtingen immers zwaarder kunnen wegen dan het be lang
dat de betrokken lidstaat en particulieren hebben bij instandhouding van
de regeling.

5.3 Effect van het niet naleven van de verplichting tot notificatie van
in werking getreden nationale maatregelen

237 Een verordening over luchtvrachtdiensten bepaalt dat het uitoefenen
van vervoerrechten door particulieren is onderworpen aan veiligheids- en
milieuvoorschriften (artikel 8, eerste lid)." De lidstaten kunnen de in de

40 Yo. (EEG) 294/91 van de Raad van 4 februari 1991, Pb. 1991 L 36/1, art. 8. Andere
belangrijke verordeningen kennen vergelijkbare bepalingen, zoals Yo. (EEG) 613/91 van
de Raad van 4 maart 1991, betreffende overdracht van scbepen tussen nationale registers
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verordening genoemde vervoerreehten beperken of zelfs weigeren toe te
kennen, als partieulieren niet aan de nationale veiligheids- of milieuvoor-
sehriften voldoen. Voordat de lidstaten van deze bevoegdheid gebruik
maken, stellen zij de Europese Commissie van hun voomemen in kennis
(artikel 8, tweede lid). Het derde lid bepaalt:

Op verzoek van een Lid-Staat onderzoekt de Commissie de toepassing van lid
2 in elk concreet geval en besluit binnen een maand of de Lid-Staat de maatregeI
mag blijven toepassen. [mijn curs.]

De lidstaten zijn in afwaehting van het 'besluit' van de Commissie blijkbaar
bevoegd om de nationale maatregel toe te passen." Als de Commissie
een besluit heeft genomen, zijn de lidstaten uiteraard gehouden aan dat
besluit te voldoen. Het is eehter afhankelijk van de formulering van het
besluit, of de nationale reehter de nationale maatregel ook buiten toepassing
moet laten. 42 Daarvoor gelden de normale voorrangsregels van het gemeen-
sehapsreeht.

5.4 Conclusie inzake het effect van het niet naleven van notificatiever-
plichtingen

238 EG-verordeningen kunnen eisendat nationale uitvoeringsmaatregelen
aan de Europese Commissie worden voorgelegd (notifieatieverpliehtingen).
Geeist kan worden dat nationale ontwerpmaatregelen worden voorgelegd
v66rdat ze in werking treden (' notifieatie vooraf). Verordeningen kunnen
ook tot notifieatie aehteraf verpliehten: dan moeten de nationale uitvoerings-
maatregelen worden voorgelegd nadat ze in werking zijn getreden.

239 Bij notificatie vooraf dient uit de bewoordingen van de voorliggende
verordening te worden afgeleid wat precies het reehtseffeet is als, in strijd
met de verordening, een nationale ontwerpmaatregel niet tijdig wordt
gemeld. Er zijn twee mogelijke effeeten: ofwel het moet worden aangeno-
men dat de nationale maatregel, aehterafbezien, nooit in werking is getreden

binnen de Gemeenschap, Pb. 1991 L 68/1 en Yo. (EEG) 2328/91 van de Raad van 15 juli
1991, betreffende de doeltreffendheid van de landbouwstructuur, Pb. 1991 L 218/1.

41 Met de term 'besluit' is geen formele categorie aangeduid: een 'besluit' als hier bedoeld
za1 formeel vee1a1een beschikking zijn. Een voorbeeld is de Beschikking van de Comrnissie
van 7 februari 1990, Pb. 1990 L 41125. Deze beschikking is gebaseerd op een vergelijkbare
bepaling als hier is geciteerd.

42 Indit opzicht is een beschikking die is gericht tot een Iidstaat vergelijkbaar met een richtlijn.
Als eerste arrest: H.v.]. 6 oktober 1970, 9170, Grad, Jur. XVI, 825.
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omdat niet aan de toezichtseisen in de verordening is voldaan (constiiutieve
notificatiei, ofwel het moet worden aangenomen dat de notificatie slechts
informaiief is, zodat niet aangemelde nationale maatregelen niettemin moeten
worden toegepast. Hieruit vloeien voor wat betreft de notificatie vooraf
drie gevolgen voort.

Het belang van een duidelijke formulering van de EG-verordening is
op dit punt erg groot. Een onduidelijke formulering kan immers een
grote rechtsonzekerheid met zich brengen. De in nr. 231 weergegeven
bepalingen vormen daarvan een illustratief voorbeeld: het is aannemelijk
dat de in nr. 231 als eerste weergegeven bepaling een informatieve
notificatie beoogt en de daar als tweede weergegeven bepaling een
consitituueve notificatie, maar in beide gevallen hadden de betrokken
bepalingen (veel) duidelijker geformuleerd dienen te worden.
De nationale instantie die de nationale uitvoeringsmaatregel vaststelt,
moet zich in het bijzonder rekenschap geven van de vraag of de
verordening tot notificatie verplicht. Zo ja, dan dient te worden
uitgemaakt of er sprake is van constitutieve of van informatieve
notificatie.
Vanwege de rechtszekerheid behoren verordeningen die eisen dat
nationale ontwerpmaatregelen door de Commissie worden goedgekeurd,
een duidelijke termijn te stellen waarbinnen het oordeel van de
Commissie moet worden gegeven. Zolang het oordeel van de Commissie
niet is gegeven, is er sprake van een standstill-situatie.

240 Ook als notificatie geen constitutief vereiste is, zoals soms bij
notificatie vooraf en altijd bij notificatie achteraf het geval is, is het
noodzakelijk en van belang om aan de notificatieverplichtingen in
verordeningen te voldoen. Ten eerste maakt de lidstaat, die niet voldoet
aan de verplichting om de (ontwerp) maatregel voor te leggen, inbreuk op
het gemeenschapsrecht. 43 Ten tweede loopt de lidstaat het risico om ook
inhoudelijk in strijd met het gemeenschapsrecht te handelen. Ten derde
kan er een grote feitelijke dwang zijn om aan de voorlegverplichting te
voldoen, namelijk als de Commissie dat als voorwaarde stelt voor door
haar te verlenen financiele steun. Niet voldoen aan die voorwaarde kan
dan leiden tot opschorting of niet-uitkering van de steun." Het handelen

43 A-G Tesauro in gev. zaken C-251190 en C-252/90, Wood en Cowie, nog niet gepubliceerd.
44 Vgl. Yo. (EEG) 4028/86 van de Raad van 31 december 1986, Ph. 1986 L 37617. In

Beschikking van de Commissie van 29 april!992, betreffende een door Nederland ingediend
overgangsprogramma voor de vissersvloot (sanering), Ph. 1992 L 193/10, wordt het
Nederlandse programma voor een groot dee! goedgekeurd, Houdt Nederland zich niet aan
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van de Commissie moet dan weI de evenredigheidstoets kunnen door-
staan."

5.5 Hoe ver kan het gemeenschapsrecht gaan bij het instellen van
notijicatieverplichtingen?

241 In 1971 hield Zuleeg zich bezig met het effect van bepaalde door
de Commissie te nemen besluiten of beschikkingen (in bet Duits kunnen
beide 'Entscheidung' heten). De Commissie kon deze Entscheidungen
vaststellen om te oordelen over het gebruik door de lidstaten van vrijwa-
ringsclausules" in landbouwverordeningen. Zijn conclusie was dat een
positieve Entscheidung van de Commissie nooit constitutief voor de
inwerkingtreding van de nationale maatregel kon zijn, ongeacht de tekst
van de verordening, aangezien

den Gemeinschaftsorganen dazu die Dispositionsbefugnis feWt.47

Geconstateerd dient te worden dat daar inmiddels genuanceerder over moet
worden gedacbt. Ret antwoord op de vraag naar het rechtseffect van het
door de Europese Commissie uit te oefenen toezicbt hangt immers af van
deformulering van de verordening (nrs. 232-233); het EG-recht lijkt hier
nauwelijks principiele grenzen aan te leggen.

242 Hoewel het in de praktijk zo'n vaart niet zallopen, omdat ook hier
geldt dat de betrokken bepalingen in verordeningen naar het oordeel van
de lidstaten geschikt en noodzakelijk moeten zijn om het doel van de
Verdragen te bereiken en niet buiten proportie tot andere (waaronder
nationale) belangen moeten staan, zou het toch wenselijk zijn als hierover
op EG-niveau een standpunt werd ingenomen. Daarin zou moeten worden
ingegaan op de door de Commissie in acht te nemen termijnen en zo
mogelijk zouden er modelbepalingen moeten worden vastgesteld. Voor zowel
nationale wetgevers als de burgers is een duidelijke tekst hier van groot
belang.

de opmerkingen van de Commissie, dan is opschorting ofzelfs niet-uitkering van de prernie
mogelijk.

45 De Moor-van Vugt 1993, pp. 31-33.
46 Een vrijwaringsciausule verleent de lidstaat de mogelijkheid om (altijd tijdelijk) ontheffing

vanhet bepaaJde in de regeling te krijgen. Een voorbeeld uitde Verdragen is art. 115 E(E)G-
Verdrag.

47 Zuleeg 1971, p. 39.
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6 Samenvattende conclusies

243 Als verordeningen toepassing door bestuurlijke instanties behoeven,
dan zullen daarbij meestal zowel communautaire als nationale instanties
zijn betrokken. De EG-instellingen bepalen welke communautaire instelling
als toepassingsinstantie wordt aangewezen. De lidstaten wijzen de nationale
instantie aan binnen de door het EG-recht gestelde grenzen (institutionele
autonomie). Aanwijzing van de bevoegde instantie is dus een vaak
voorkomend element in nationale uitvoeringsregels. Daarbij dienen de
lidstaten ervoor zorg te dragen dat er voldoende waarborgen zijn, dat de
nationale toepassingsinstanties de verordening volledig en effectieftoepassen,
en de verordening binnen de lidstaat zoveel mogelijk uniform toepassen,
en voldoen aan wat de verordening over die instanties bepaalt.

244 Niet alleen de expliciet aangewezen nationale toepassingsinstanties,
maar ook alle andere nationale instanties die een publieke taak hebben en
met overheidsgezag zijn belast, vallen onder de reikwijdte van het beginsel
van gemeenschapstrouw (nr. 57). Bij inbreuk op het EG-recht kunnen
toepassingsinstanties niet voor het Hof van Justitie van de EG worden
gedaagd: dat is alleen mogelijk ten aanzien van 'de lidstaat'. Nationale
instellingen moeten volgens het EG-recht bestuurlijk toezicht op lagere
overheden uitoefenen als niet op andere wijze de volledige, effectieve en
uniforme toepassing van de verordening kan worden bewerkstelligd.

245 Het is afuankelijk van de bewoordingen van de concrete voorliggen-
de verordening, of de lidstaten nationale (ontwerp) maatregelen aan de
Europese Commissie moeten voorleggen (notificatieverplichting), en zo
ja: of die notificatieverplichting constitutieve betekenis heeft of slechts van
belang is in verband met de informatievoorziening van de Europese
Commissie. Omdat verordeningen op dit punt soms onduidelijk zijn
geformuleerd, kunnen er interpretatieproblemen optreden. Aangezien niet-
naleving van een constitutieve notificatieverplichting belangrijke gevolgen
kan hebben, is het wenselijk, hierin op EG-niveau meer duidelijkheid te
scheppen.
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HOOFDSTUK XII

Het nationale toepassingsstelsel - schiet Nederland
tekort?

1 Inleiding

246 In hoofdstuk XI (zie nr. 243) is gebleken dat het EG-recht twee
belangrijke eisen aan de inrichting van het nationale toepassingsstelsel stelt.
Ten eerste moeten de lidstaten ervoor zorg dragen dat er voldoende
waarborgen zijn:

dat de nationale toepassingsinstanties in staat en geschikt zijn om de
verordening volledig en effectief toe te passen (nr. 222), en
dat de verordening binnen de lidstaat zoveel mogelijk uniform wordt
toegepast (nr. 223).

Bovendien dienen de lidstaten:
bij de aanwijzing van de toepassingsinstanties en de inrichting van hun
werkwijze, in acht te nemen de specifieke eisen die de verordening
daaromtrent stelt (nr. 224).

Het gaat hier om doeleinden die moeten worden bereikt: de wijze waarop
dat gebeurt wordt bepaaid door de lidstaten zelf (het beginsel van de
institutionele autonomie, nrs. 219 en 225).
Ten tweede bleek het EG-recht te eisen dat voldoende wordt gewaarborgd
dat notificatieverplichtingen worden nagekomen (nrs. 229-240).

247 In dit hoofdstuk wordt bezien of, gezien deze eisen, Nederland tekort
schiet. Daartoe zal eerst worden besproken wie in Nederland bevoegd is
de toepassingsinstantie aan te wijzen (§ 2). Vervolgens komt de eerste eis
(de juiste instantie) in de paragrafen 3, 4 en 5 aan de orde. § 3 gaat over
de vraag welke instantie mag worden aangewezen en § 4 gaat over het op
die instantie door nationale instellingen uit te oefenen bestuurlijk toezicht.
Met name de eis van volledige en effectieve toepassing van de verordening
zal problematisch blijken: daarop wordt in § 5 meer specifiek ingegaan.
In § 6 komt de tweede eis van het EG-recht (nakoming notificatieverplichtin-
gen) aan de orde. § 7 bevat enkele samenvattende conclusies.
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2 Wie binnen Nederland is bevoegd de toepassingsinstantie aan
te wijzen?

248 Het Nederlandse constitutionele recht bepaalt, wie binnen Nederland
bevoegd is om (andere) instanties met toepassing van de verordening te
belasten.

De wetgever in formele zin
249 Soms zal de wetgever in fonnele zin verplicht zijn om de toepas-
singsinstantie aan te wijzen, bijvoorbeeld als het antwoord op de vraag welke
toepassingsinstantie wordt aangewezen voor de burgers bijzonder belangrijk
is (denk aan het geval dat de EG-verordening en de Nederlandse uitvoe-
ringsregel veel keuzeruimte laten en de toepassingsinstantie de rechtspositie
van burgers mag bepalen) (het primaat van de wetgever, zie nr. 500, zie
ook Aanwijzing voor de regelgeving 24). Ook als de wetgever in formele
zin daartoe niet verplicht is, zal het sorns wenselijk zijn dat de toepassingsin-
stantie bij wet wordt aangewezen, bijvoorbeeld in verband met de
systematiek van de wetgeving.

250 Zo bepaalt een EG-verordening betreffende oneerlijke tariefpraktij-
ken in het vervoer over zee, dat er bij gebleken oneerlijke tariefpraktijken
een 'compenserend recht' jegens de betrokken rederij kan worden ingesteld
(basisverordening).' Dat compenserende recht wordt door de Raad van
de Europese Gemeenschappen bij verordening ingesteld (uitvoeringsverorde-
ning). Ter uitvoering van de basisverordening is een wet tot wijziging van
de Wet vervoer over zee 1982 vasrgesteld.? Deze wijzigingswet bepaalt
dat compenserende rechten namens Onze Minister (van Verkeer en
Waterstaat) door de belastingdienst worden ingesteld (artikel 19a). Mits
de betrokken verordening daartoe ruimte laat, kan de Minister van Verkeer
en Waterstaat ontheffing van verschuldigdheid van het recht verlenen (art.
19c). De wet wijst als toepassingsinstanties dus de Minister van Verkeer
en Waterstaat en de belastingdienst aan. De aanwijzing bij wet past in het
systeem van de Wet vervoer over zee.
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Bij of krachtens wet in formele zin
251 In andere gevallen zal weliswaar de wet in formele zin een basis
moeten bevatten voor de aanwijzing van de toepassingsinstantie, maar zal
die aanwijzing zelf bij algemene maatregel van bestuur of bij ministeriele
regeling kunnen geschieden. Dat is het geval als de keuze van de toepas-
singsinstantie niet zo ingrijpend is, dat deze keuze door de wetgever in
fonnele zin zelf moet worden gemaakt.

252 Zo bevat een verordening uit 1992 bepalingen inzake de kwaliteits-
controle van groente en fruit. 3 De keuze van de bevoegde instantie is voor
de producenten en de burgers relevant: is voldoende gegarandeerd dat de
keuring zorgvuldig verloopt?" De verordening bepaalt namelijk dat niet-
goedgekeurde produkten niet in de handel mogen worden gebracht. Naar
mijn mening behoort bier de keuze van de bevoegde instantie een wettelijke
basis te hebben; bovendien behoort de keuze van de bevoegde instantie
zorgvuldig te geschieden. De Nederlandse uitvoeringsregeling (een
ministeriele regeling) heeft inderdaad een wettelijke basis.!

Met op de wet gebaseerde regeling; convenant en zelfregulering
253 Is de keuze van de toepassingsinstantie niet of heel weinig ingrijpend
voor de rechten en plichten van de burger, dan zal de instantie bij zelfstandi-
ge algemene maatregel van bestuur of door de minister kunnen worden
aangewezen, zal er een convenant mee kunnen worden gesloten of zal zelfs
zelfregulering geoorloofd kunnen zijn (zie nrs. 506-507).6

Besturen van provincies en gemeenten
254 Ook de besturen van gemeenten en provincies kunnen bevoegd zijn
de (gemeentelijke respectievelijk provinciale) toepassingsinstantie aan te
wijzen. Dat kan zijn als deze besturen in medebewind zijn geroepen (artikel
124, tweede lid, Grondwet), of als een verordening betrekking heeft op
de 'huishouding' van provincies en gemeenten (artikel 124, eerste lid,
Grondwet). Onder de 'eigen huishouding' kunnen sommige regels inzake

3 Vo. (EEG) 2251192 van de Cornmissie van 29 juli 1992, Pb. 1992 L 219/9.
4 De verordening laat bier de keuze uitdrukkelijk open: eventueel aan te wijzen 'particuliere

lichamen' moeten wei aan bepaalde voorwaarden voldoen (art. 5 van Verordening 2251192).
5 Landbouwkwaliteitsregeling Controle groenten en fruit 1993, Stcrt. 60, gebaseerd op het

Landbouwkwaliteitsbesluit Groenten en Fruit.
6 Vgl. het convenant dat is afgesloten tussen de Staat en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie,

waarin de laatste op zich neemt om te fungeren a1s 'uitvoerende autoriteit' in de zin van
de verordeningen inzake bet Europees Sociaal Fonds, Stcrt. 1991, 192.
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het vrij verkeer van werknemers vallen (zie bijvoorbeeld verordening
1612/68, de eerste voorbeeldverordening van § 8 van hoofdstuk VI).

De praktijk
255 Inde praktijk worden toepassingsinstanties meestal in een algemene
regeling (bij of krachtens wet in formele zin) aangewezen, waarna zij
bevoegd zijn om verordeningen die op hun beleidsterrein betrekking hebben,
toe te passen. Van de formulering van die regeling hangt het af, of het
bestuur van de stichting, die in nr. 209 figureerde, uit eigen beweging mag
besluiten om de daar bedoelde verordening toe te passen.

3 Welke nationale instantie mag worden aangewezen?

3.1 Inleiding

256 De Staat der Nederlanden kan voor het Hofvan Justitie aansprakelijk
worden gesteld als de verordening niet correct wordt uitgevoerd of
toegepast. Op degene die de toepassingsinstantie aanwijst, rust dus een extra
verantwoordelijkheid rust om daarbij steeds zorgvuldig te werk te gaan.
Bovendien is, nu het Hof sinds 1 november 1993 (inwerkingtreding van
het Verdrag van Maastricht) krachtens artikel 171 EG-Verdrag de
bevoegdheid heeft om een boete op te leggen, het voork6men van die
aansprakelijkheid nog belangrijker dan onder het oude recht. 7 Voorts zal
de Staat der Nederlanden ook naar Nederlands recht (onrechtmatige
overheidsdaad) aansprakelijk kunnen worden gesteld als de verordening
niet correct wordt toegepast (hierover nrs. 375-379 en 403).

257 In het Nederlandse recht blijkt nergens dat bij de keuze van de
bevoegde toepassingsinstantie de aard van de te verrichten taak - toepassing
van EG-verordeningen - een belangrijke factor is. In verband met de
bijzondere eisen van het EG-recht aan de keuze van de toepassingsinstantie
(zie nrs. 221-224), dient naar mijnmening bij aanwijzing van eennationale
toepassingsinstantie steeds uitdrukkelijk te worden nagegaan of deze instantie
aan de eisen van het EG-recht zal voldoen.! Hieronder wordt behandeld

7 Over de draagplicht ingeval het een decentrale overheid is die de verordening verkeerd
toepast, zijn begin 1993 Kamervragen gesteld, waarop de minister antwoordde dat er nog
kabinetsberaad over moest plaatsvinden. Handelingen II, 3 maan 1993, p. 3789.

8 Vgl. De long 1993, p. 213.
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wat die eisen meebrengen. Het gaat om de eis dat de lidstaten waarborgen
dat de nationale toepassingsinstanties geschikt en in staat zijn om de
verordening volledig en effectief toe te passen (§ 3.2), de eis dat de lidstaten
waarborgen dat de verordening zoveel mogelijk uniform wordt toegepast
(§ 3.3) en de verplichting om te voldoen aan specifieke bepalingen van
de verordening ten aanzien van de toepassingsinstantie (§ 3.4). In § 3.5
wordt samenvattend bezien wat deze eisen voor de Nederlandse wetgever
meebrengen.

3.2 De eis dat de lidstaten waarborgen dat de toepassingsinstanties in
staat en geschikt zijn om de verordening volledig en effectief toe
te pass en

258 Toepassingsinstanties zullen soms niet altijd in staat zijn om te
voldoen aan de door het communautaire recht gestelde eis van volledige
en effectieve toepassing van de verordening. Zo zal de toepassingsinstantie
soms over een geringe kennis van het communautaire recht beschikken.
Daarnaast zal de instantie soms weinig worden geprikkeld om het commu-
nautaire recht correct toe te passen. De afstand tussen de toepassingsinstantie
en 'Brussel' zal namelijk als groter kunnen worden ervaren dan de afstand
tussen de toepassingsinstantie en 'Den Haag'.9 Verder zijn Nederlandse
bestuursorganen vaak niet erg slagvaardig en daardoor soms te traag om
aan de snel veranderende communautaire eisen te voldoen. 10 Het is echter
de vraag wat het EG-recht hier nu precies eist: moet iedere vergissing bij
de toepassing van het EG-recht worden voorkomen (maar dat is nauwelijks
uitvoerbaar), of dienen grate en frequente vergissingen te worden
voorkomen (zie verder § 5)?

3.3 De eis dat de lidstaten waarborgen dat de verordening binnen de
lidstaat zoveel moge/ijk uniform wordt toegepast

259 De eis van optimaal uniforme toepassing van de verordening brengt
in concreto mee dat als twee of meer toepassingsinstanties worden

9 Volgens Kooistra 1990 geldt dit met name voor gemeenten en provincies en veel minder
voor bijvoorbeeld bedrijf- en produktschappen . Wellicht wordt de afstand verkleind met
het door het Verdrag van Maastricht in de Verdragen geintroduceerde Comite van de Regio' s.
Dat (adviserend) Comite is samengesteld uit vertegenwoordigers van regionaJe en lokale
'lichamen' (art. 198A EG-Verdrag).

10 OelelMortelmanslBoonelRoest 1991, pp. 357-364; Donner 1991, pp. 49-52. Zie ook Kooistra
1990.
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aangewezen die ieder bevoegd zijn op een deel van het grondgebied van
die lidstaat, het handel en van die instanties moet worden gecoordineerd
(nr. 223). Er zijn in Nederland verschillende vormen van territoriale
spreiding van bevoegdheden en derhalve ook verschillende vormen van
coordinatie van de uitvoering en toepassing van verordeningen. De belang-
rijkste vormen passeren hieronder de revue.

Uniforme toepassing van de verordening bij territoriale decentralisatie
260 Er zijn weI EG-verordeningen die besturen van gemeenten en
provincies rechtstreeks verplichten tot toepassing van die verordeningen
(territoriale decentralisatie). Op grond van het EG-recht zal de toepassing
door de betrokken decentrale overheden moeten worden gecoordineerd,
Er bestaat echter geenformele coordinatiestructuur. Dat betekent niet dat
Nederland op dit punt tekortschiet: uit het oogpunt van het EG-recht volstaat
een informele coordinatiestructuur; bovendien is op gemeenten en provincies
altijd repressief toezicht mogelijk. Het gaat er immers om dat het doel van
het EG-recht (zoveel mogelijk uniforme toepassing van de verordening)
wordt bereikt, maar of de lidstaten dat doel via formele of informele
structuren bereiken, bepalen ze zelf (vergelijk nr. 246).

261 Zo moeten gemeenten en provincies de bepalingen van verordening
1612/68 inzake het vrij verkeer van werknemers (de eerste voorbeeld-
verordening), zonder meer toepassen; de manier waarop zij dat doen, wordt
niet expliciet gecoordineerd." Bij de toepassing van deze verordening
bestaat er echter nauwelijks keuzeruimte, zodat coordinatie ook niet nodig
is: de uniforme toepassing van deze verordening in Nederland wordt al
door de rechter gegarandeerd. Er zijn mij geen gevallen bekend van
verordeningen die in Nederland territoriaal gedecentraliseerd worden
toegepast en waarbij coordinatie op grond van het EG-recht verplicht zou
zijn.

Uniforme toepassing van de verordening bij territoriale deconcentratie
262 Bij territoriale deconcentratie wordt een dienst territoriaal gespreid
binnen een overheidsinstantie. De dienst blijft hierarchisch ondergeschikt
aan het gezag aan het hoofd van de instantie." De bevoegdheid tot

11 Uit onderzoek, waarin 3944 verordeningen op hun betekenis voor gemeenten werden
doorgelicht, bleek er niet een directe gevolgen voor de gemeenten te hebben (Van Marie
1991); waarschijn1ijk zouden verordeningen zoals 1612/68 onder volgens dat onderzoek
vallen onder de verordeningen die indirecte gevolgen hebben.

12 Kortmann 1990. p. 412.
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toepassing kan echter wel worden opgedragen aan de territoriaal gespreide
diensten.

263 Een voorbeeld is de territoriale spreiding van uitvoerende diensten
van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De districtsbu-
reauhouder van het district waar het landbouwbedrijf van de justitiabele
is gelegen, wordt in allerlei regelingen ter uitvoering van verordeningen
aangewezen als de bevoegde instantie in de zin van de betrokken verordenin-
gen. 13 De minister blijft, als ambtelijk bovengeschikte van de districtsbu-
reauhouder, bevoegd om algemene en bijzondere aanwijzingen te geven.

Soms territoriale bevoegdheidsverlening via mandaatverlening
264 Een enkele keer vindt een territoriale verdeling van bevoegdheden
plaats via mandaatverlening; bij mandaat aan anderen dan ondergeschikten
kan dat slechts geschieden met instemming van degene aan wie het mandaat
wordt verleend (artikellA.l.1.4 Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht).
Daarmee wordt beoogd te verzekeren dat de gemandateerde de aanwijzingen
van de mandaatgever zal opvolgen (artikellA.l.l.6 Voorontwerp Algemene
wet bestuursrecht) en ook tegenover derden komt dan vast te staan dat de
gemandateerde over de gemandateerde bevoegdheid beschikt."

265 Zo bepaalt de basisverordening inzake het Europees Sociaal Fonds
(ESF) dat structurele bijstand voor een bepaalde actie kan worden verleend
als deze actie tot stand komt:

door nauw overleg tussen de Commissie, de betrokken Lid-Staat en de door
de Lid-Staat aangewezen nationale, regionale, lokale of andere bevoegde
autoriteiten, waarbij elke partij handelt als partner die een gemeenschappelijk
doel nastreeft, IS

De Arbeidsvoorzieningsorganisatie, belast met de taak te fungeren als
partner in het bovengenoemde 'partnerschap', 16 heeft deze taak weer

13 Zie Beschikking ter zake van het tijdelijk uit produlctie nemen van bouwland, Stcn, 1991,
203, art. 10; Beschikking steunverlening producenten akkerbouwgewassen, Algemene
regeling, Stcrt, 1992, 164, art. 7; Uitvoeringsregeling EEG-rooipremie appelbomen 1990,
Stcrt. 1990, 225, art. 6, eerste lid.

14 Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, Voorontwerp Algemene wet
bestuursrecht, Derde tranche, Den Haag 1991, p. 32.

15 Yo. (EEG) 2052/88 van de Raad van 18 juni 1988, Pb. 1988 L 185/9, art. 4.
16 Oaartoe is door de Staat der Nederlanden een convenant met deze organisatie gesloten.

Hierover nrs. 253 en 506-507.
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gemandateerd aan de per regio bevoegde Regionale Besturen voor de
Arbeidsvoorziening.'? In het regionale beleid in het kader van het partner-
schap wordt op verschillende manieren eenheid gebracht. Ten eerste kan
de minister nog regels stellen ter uitvoering van verordeningen op het gebied
van het ESF, regels die door alle regiobesturen moeten worden toegepast. 18

Ten tweede heeft het Centrale Bestuur van de Arbeidsvoorziening een
uniformerende functie ten opzichte van het beleid van de regiobesturen. 19

3.4 De verplichting te voldoen aan bepalingen van de verordening ten
aanzien van de toepassingsinstantie

266 Sommige verordeningen bevatten bepalingen, die eisen steIlen aan
de aan te wijzen toepassingsinstantie (zie nr. 224). Mij zijn terzake geen
opvaUende tekortkomingen in de Nederlandse wetgeving bekend. Dat is
ook begrijpelijk: de bedoelde bepalingen in verordeningen komen niet
frequent voor, en als ze voorkomen zijn ze goed in de Nederlandse
uitvoeringsregels te verwerken (zie de voorbeelden in nr. 224).

3.5 Gevolgen voor het wetgevingsbeleid

267 Bij aanwijzing van de toepassingsinstantie dient steeds uitdrukkelijk
te worden nagegaan of de aan te wijzen instantie aan de eisen van het EG-
recht voldoet. Problematisch blijkt de eis dat de toepassingsinstantie in staat
en geschikt moet zijn om de EG-verordening volledig en effectief toe te
passen. Het is namelijk de vraag wat deze eis precies meebrengt: dient
iedere vergissing bij de toepassing van het EG-recht te worden voorkomen,
of dienen grote en frequent voorkomende vergissingen te worden voorko-
men?

268 Op dit punt zal in § 5 verder worden ingegaan. Eerst dient te
worden besproken of Nederland tekort schiet in verband met de door het
EG-recht gestelde eisen aan het bestuurlijk toezicht door de lidstaten.

17 Vgl. Regionale regeling Europees Sociaal Fonds Twente, Stcrt. 1992, 5; idem Zuid-Limburg,
Stcrt, 1992, 5.

18 Bijvoorbeeld Subsidiering communautaire Euroform-, Now- en Horizoninitiatieven, Stcrt.
1992, 12.

19 Zo moeten bezwaarschriften tegen besluiten van regiobesturen inhet kader van de ESF bij
het Centrale Bestuur worden ingediend (bijv. Regionale regeling Europees Sociaal Fonds
Twente, Stcrt. 1992, 5, art. 8), en heeft het Centrale Bestuur toezichtsbevoegdheden ten
opzichte van de regiobesturen (Arbeidsvoorzieningswet 1990, bijv. artt. 9 en 10).
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4 Eisen van het EG-recht met betrekking tot het bestuurlijk
toezicht door nationale instellingen op decentrale overheden

269 Het EG-recht verplicht de nationaIe instellingen tot het uitoefenen
van enigerlei vonn van effectiefbestuurIijk toezicht op decentrale overheden,
indien niet op andere wijze kan worden bereikt dat de verordening voIIedig
en effectief wordt toegepast, of aIs niet op andere wijze kan worden bereikt
dat het optreden van per gebied bevoegde toepassingsinstanties wordt
gecoordineerd (nr. 228).

270 Inde nrs. 259-265 is gebIeken dat het coordinatievereiste geen groot
probIeem vormt. Dat zou anders kunnen Iiggen bij de eis van voIIedige
en effectieve toepassing van de verordening. Net aIs in nr. 267 is het de
vraag wat deze eis in meer aIgemene zin meebrengt: dient er bijvoorbeeId
preventief toezicht door de minister op de toepassing van een verordening
door een decentraIe overheid te worden uitgeoefend (zie nrs. 271-274)?

5 De eis van volledig en effectieve toepassing en het beginsel van
institutionele autonomie

271 Bij de eis van voIIedige en effectieve toepassing van de verordening
gaat het om het concreet te bereiken resultaat. Bij het beginseI van de
instutioneIe autonomie gaat het om de vraag hoe dat resultaat te bereiken:
het antwoord op die vraag wordt uitsIuitend door de Iidstaten gegeven
(behoudens eventueIe bijzondere bepaIingen van verordeningen) (vergeIijk
ill. 224). Uit het EG-recht kunnen dus geen verplichtingen worden afgeIeid
om de bestuurIijke organisatie van de Iidstaten op een specifieke manier
in te richten (behoudens bijzondere bepalingen van verordeningen): geeist
wordt sIechts dat het resuItaat is dat de verordening voIIedig en effectief
wordt toegepast. Deze eis zaI naar redeIijkbeid moeten worden uitgelegd:
het is ondoenIijk om iedere potentiele vergissing bij de toepassing van het
EG-recht te voorkomen, maar weI zaI gegarandeerd moeten zijn dat de
toepassingsinstantie redelijkerwijs in staat zaI zijn grote en vaak voorkomen-
de vergissingen te voorkomen of te corrigeren.

272 Dat het resultaat de maatstaf van het EG-recht is, betekent mijns
inziens dat op grond van uitsIuitend het EG-recht geen uitspraken kunnen
worden gedaan over de wijze waarop de NederIandse bestuurlijke organisatie
moet worden ingericht. Het hangt immers van een veelheid van factoren
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af of de toepassingsinstantie de verordening al dan niet volledig en effectief
zal toepassen. Onder meer valt te denken valt aan factoren als:

de aard van de toe te passen verordening (eenvoudig of juist moeilijk
toepasbaar, heeft de instantie er belang bij om de verordening volledig
en effectief toe te passen of ontbreekt dit belang, worden de toe te
passen verordeningen vaak gewijzigd of is er sprake van een bestendige
regelgeving) ,
de aard en inrichting van de toepassingsinstantie (veel contact met
'Brussel' of juist geen contact, bestaat er veel kennis omtrent de uit
te voeren verordening of juist geen enkele kennis, is het een onafhan-
kelijke instantie of is de instantie samengesteld uit belangengroe-
peringen),
vormen van toezicht op de instantie (zijn er juridische vormen van
toezicht, financiele toezichtsvormen of bijvoorbeeld invloed van de
overheid in het bestuur van de instantie).

273 Het EG-recht brengt dus zeker niet principieel mee dat slechts de
centrale overheid binnen de lidstaten het geschikte niveau van toepassing
van verordeningen is. Het als uitgangspunt van het Nederlandse wetge-
vingsbeleid gehanteerde decentralisatiebeginsel ('taken en bevoegdheden
worden op decentraal niveau gelegd, tenzij het onderwerp van zorg niet
op doelmatige en doeltreffende wijze door decentrale organen kan worden
behartigd', aanwijzing 16), kan naar mijn mening zeker gehandhaafd blijven.
Zo kunnen in Nederland de produkt- en bedrijfschappen zeer geschikt zijn
am met name landbouw- en visserijverordeningen toe te passen, mits zij
over voldoende bevoegdheden beschikken en ook feitelijk in staat zijn om
de EG-verordeningen volledig en effectief toe te passen." En als zou
blijken dat deze schappen de verordeningen niet volledig en effectief
toepassen, betekent dat niet dat 'dus' de minister als toepassingsinstantie
moet worden aangewezen. Andere maatregelen zijn eveneens denkbaar,
zoals een betere scholing en meer informatieverschaffing (als het probleem
ligt in het gebrek aan kennis), een grotere betrokkenheid bij de totstandko-
ming van die verordeningen (als het probleem ligt in de onvoldoende
betrokkenheid bij de Brusselse regelgeving). 21 Daarnaast zou de rijksover-
heid de toepassing van de verordening ook beter kunnen controleren. De

20 Vergelijk DijkstraJDen Hoed/Van der Meer 1993, die op pp. 206-207 concluderen dat
publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (vaker) kunnen worden ingeschakeld bij uitvoering
van EG-beleid dan tot nu toe het geval is; zij signaleren tevens enkele mogelijke problemen.

21 Zie voor soortgelijke gedachten als hier zijn ontwikkeld OelelMortelmanslBoonelRoest 1991,
pp. 357-364 en De Jong 1993, pp. 213-214.
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rnogelijkheid tot decentralisatie wordt door het EG-recht dus niet principieel
beperkt; weI moet die decentralisatie met de nodige waarborgen omgeven
zijn."

274 Ret bovenstaande Iaat onverlet dat het op grond van Nederlands
recht wenselijk kan zijn om, vanwege de eis van volledige en effectieve
toepassing van het EG-recht, een algemeen beleid ten aanzien van de
aanwijzing van de toepassingsinstantie te voeren. Zo wijst de Toetsingscom-
missie op de taakverwaarlozingsregeling die geldt voor gemeenten en
provincies, als zij in medebewind tot uitvoering van Nederlandse regelingen
worden geroepen (onder andere de artikelen 124-125 Gemeentewet 1992,
151 gemeentewet 1851). Deze taakverwaarlozingsregeling geldt niet voor
het geval dat die decentrale overheden autonoom uitvoering geven aan EG-
verordeningen. De Toetsingscommissie acht dat onwenselijk en meent dat
de huidige taakverwaarIozingsregeIingen zouden moeten worden uitge-
breid." Op grond van Nederlands recht is hier wellicht weI iets voor te
zeggen, maar een verplichting hiertoe kan mijns inziens niet uit het EG-recht
worden afgeleid."

6 Nationaal bestuurlijk toezicht op de naleving van de notificatie-
verplichtingen die uit het EG-recht voortvloeien

275 Aanwijzing voor de regelgeving 345 luidt als voIgt.

Bij de voorbereiding en vaststelling van regelgeving beziet het eerstverantwoor-
delijke ministerie steeds of de communautaire verplichtingen ertoe noodzaken
de Commissie van de Europese Gemeenschappen van het ontwerp van de
regeling dan wei van de vastgestelde regeling in kennis te stell en.

22 In dit verband zijn de aanbevelingen van de Eerste exteme commissie van de Bijzondere
Commissie vraagpunten in het rapport 'Steekhoudend ministerschap' (TK 1992-1993, 21
427, nrs. 40 en 41, met name pp. 51-53) van belang. Verwerkelijking van deze aanbevelingen
zouhet al 'veiliger' maken om decentrale instanties met toepassing van EG-recht te belasten.

23 Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten 1990, pp. 36-37.
24 Mij lijkt een taakverwaarlozingsregeling een wat te zwaar middel. Mij zijn geen gevallen

bekend waarin gemeenten en provincies inderdaad hun taak verwaarloosd hebben door niet
autonoom uitvoering aan EG-verorderungen te geven. Indien dat in de toekomst gebeuren
zou, dan kan de wetgever in formele zin altijd ingrijpen als het een geval van grove
verwaarlozing betreft (artikel 132, vijfde lid, Grondwet). Zie Verkruisen 1992, p. 1147.
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276 De procedure voor de notificatie van reeds vastgestelde implement a-
tiemaatregelen wordt in aanwijzing 346 uitgewerkt. Daarin wordt bepaald
dat de eerstverantwoordelijke minister de Minister van Buitenlandse Zaken
in kennis stelt van de implementatiemaatregel. Deze laatste zendt de
gegevens door aan de Commissie via de Nederlandse Permanente Vertegen-
woordiging.

277 Voor het voorleggen van ontwerpmaatregelen aan de Europese
Commissie is naast aanwijzing 345 ook aanwijzing 263 van belang. Deze
laatste aanwijzing bepaalt dat in spoedeisende gevallen een eventueel vereist
advies van de Europese Commissie over een voorstel niet behoeft te worden
afgewacht, voordat dat voorstel naar de Raad van State kan worden
gezonden. De aanwijzingen bepalen verder niets over de verdere procedure
als Nederlandse ontwerpmaatregelen aan de Europese Commissie moeten
worden voorgelegd. Waarschijnlijk is het echter zo dat de in aanwijzing
346 aangegeven procedure ook moet worden gevolgd als ontwerpmaatregelen
aan de Comrnissie moeten worden voorgelegd. Formele contacten met de
EG-instellingen behoren immers via de Nederlandse 'arnbassadeur' bij de
EG, dat wil zeggen de Permanente Vertegenwoordiger, en dus ook via het
Ministerie van Buitenlandse Zaken te verlopen.

278 Zowel aanwijzing 345 als aanwijzing 346 richt zich tot de
eerstverantwoordelijke minister. Als andere instanties uitvoeringsregelingen
vaststellen, dan zal die minister zich ervan moeten vergewissen dat hij de
notificatie ontvangt, zodat hij deze aan de Minister van Buitenlandse Zaken
kan doorsturen. Naar mijn mening is een aparte regeling of aanwijzing niet
nodig: de geciteerde aanwijzing 345 verplicht hier reeds toe.

279 Toch is het de vraag of de toepassingsinstanties zich weI voldoende
bewust zijn van de gevolgen die het niet tijdig notificeren van nationale
maatregelen kan hebben. Het zou naar mijn mening wenselijk zijn als deze
mogelijke gevolgen wat meer zouden worden benadrukt: zij kunnen immers
erg ingrijpend zijn (nrs. 231-240). Dat zou kunnen geschieden door
informatievoorziening op dit punt, bijvoorbeeld als een decentrale overheid
als toepassingsinstantie wordt aangewezen. Bovendien is het verstandig
om er steeds goed op toe te zien dat notificatie, die door een EG-regeling
is vereist, inderdaad plaatsvindt. Hiervoor verantwoordelijk is de eerstver-
antwoordelijke minister voor uitvoering van de verordening (aanwijzing
345). Daarnaast zou bijvoorbeeld de Raad van State het uitbrengen van
advies kunnen opschorten, als de ontwerpmaatregel in strijd met het EG-
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recht nog niet aan de Cornrnissie is voorgelegd (een uitzondering zou moeten
worden gemaakt voor spoedgevallen) (hierover verder Deel E). 25

7 Samenvattende conclusies

280 Ret Nederlandse constitutionele recht bepaalt, wie binnen Nederland
bevoegd is om (andere) instanties met toepassing van de verordening te
belasten. De wetgever in formele zin is daartoe soms verplicht; uiteraard
is hij daartoe altijd bevoegd. In andere gevallen kan de toepassingsinstantie
krachtens de wet worden aangewezen. Is de keuze van de toepassingsin-
stantie niet of heel weinig ingrijpend voor de rechten en plichten van de
burger, dan zal de instantie op een andere wijze kunnen worden aangewezen
(bijvoorbeeld door er een convenant mee te sluiten). Ook de besturen van
gemeenten en provincies kunnen bevoegd zijn de (gemeentelijke respectie-
velijk provinciale) toepassingsinstantie aan te wijzen. In de praktijk worden
toepassingsinstanties meestal in een algemene regeling (bij of krachtens
wet in formele zin) aangewezen, waarna zij bevoegd zijn om verordeningen
die op hun beleidsterrein betrekking hebben, toe te passen.

281 Ret EG- recht stelt drie eisen aan de nationale toepassingsinstanties.
De lidstaten moe ten ervoor zorg dragen dat er voldoende waarborgen zijn
dat de nationale toepassingsinstanties in staat en geschikt zijn om de
verordening volledig en effectief toe te passen en dat de verordening binnen
de lidstaat zoveel mogelijk uniform wordt toegepast. Bovendien dienen de
lidstaten bij de aanwijzing van de toepassingsinstanties en de inrichting van
hun werkwijze, in acht te nemen de specifieke eisen die de verordening
daaromtrent stelt. Ret gaat steeds om het te bereiken resultaat: de wijze
waarop dat resultaat wordt bereikt, wordt door de lidstaten zelf bepaald
(het beginsel van de institutionele autonomie).

282 Nederland schiet niet opvallend tekort, waar het gaat om het voldoen
aan deze eisen. Bovendien kan bij de keuze van de toepassingsinstantie het
Nederlandse decentralisatiebeginsel van belang blijven. Dat beginsel bepaalt
dat taken en bevoegdheden op een zo laag mogelijk niveau moeten worden
uitgeoefend (Aanwijzing voor de regelgeving 16). WeI moet, gezien de
EG-rechtelijke eisen, steeds uitdrukkelijk worden nagegaan of gewaarborgd

25 De Franse Conseil d'Etat weigert in een dergelijk zelfs om een aanvraag voor advies in
behandeling te nemen. Zie Stirn 1993, p. 245.
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is dat de aan te wijzen toepassingsinstantie aan de verplichtingen uit het
EG-recht zal voldoen. Daarbij speelt onder meer de aard van de verorde-
ning, de aard en inrichting van de toepassingsinstantie en het op die instantie
uit te oefenen toezicht een rol.

283 Wordt echter geoordeeld dat de instantie die op grond van het
decentralisatiebeginsel in principe de voorkeur heeft, niet voldoende in staat
zal zijn om aan de eisen van het EG-recht te voldoen, dan betekent dat niet
dat 'dus' een centrale instantie de voorkeur heeft. Decentrale instanties
kunnen immers ook beter voor hun taak worden toegerust, bijvoorbeeld
door scholing of door betere informatieverschaffing.

284 Niet kan worden geconcludeerd dat Nederland tekort schiet ten
aanzien van de nakoming van notificatieverplichtingen. Niettemin is het
rnijns inziens wenselijk om de mogelijk ingrijpende gevolgen van het niet
nakomen van notificatieverplichtingen meer te benadrukken, bijvoorbeeld
door informatie daaromtrent te verstrekken als decentrale overheden als
toepassingsinstantie worden aangewezen. Bovendien is het verstandig om
er steeds goed op toe te zien dat notificatie, die door een EG-regeling is
vereist, inderdaad plaatsvindt. Hiervoor verantwoordelijk is de eerstverant-
woordelijke minister voor uitvoering van de verordening. De Nederlandse
Raad van State zou hier in sommige gevallen ook een rol in kunnen spelen,
bijvoorbeeld door het uitbrengen van advies omtrent ontwerpen van
uitvoeringsregels op te schorten, als dit ontwerp in strijd met het EG-recht
nog niet aan de Europese Comrnissie is voorgelegd (voor spoedgevallen
zou een uitzondering moeten worden gemaakt) (zie verder Deel E).
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Handhavingsvoorschriften - EG-rechtelijke eisen

1 Inleiding

285 In dit hoofdstuk wordt bezien hoe de handhavingsvoorschriften die
ter uitvoering van verordeningen worden vastgesteld, volgens het EG-recht
moeten luiden. Met 'handhaving' bedoel ik de ontwikkeling en toepassing
van juridische mechanismen die ten doel hebben de naleving door
particulieren van gedragsnormen te controleren en zo mogelijk te verzeke-
ren.' Het belang van dit onderwerp wordt duidelijker door enkele
bepalingen uit de tweede voorbeeldverordening (hoofdstuk VI, § 8) voor
ogen te nemen.

De superheffingsverordening, samengesteld uit diverse verordeningen:

Artikel7
Wanneer ambtenaren van de Commissie aan een door nationale ambtenaren verricht onderzoek
deelnemen, is de leiding van dat onderzoek permanent in handen van de ambtenaren van de Lid-
Staat; de ambtenaren van de Commissie kunnen niet op eigen initiatief de controlebevoegdheden
uitoefenen die aan de nationale ambtenaren zijn toegekend; wei hebben zij toegang tot dezelfde
lokalen en documenten als de laatstgenoemden.

Artikel8
De Lid-Staten nemen passende juridische of administratieve maatregelen in geval van inbreuk
op de bepalingen van deze verordening.

286 Wat zijn precies de 'juridische of administratieve maatregelen' die
de lidstaten bij inbreuk op de bepalingen van deze voorbeeldverordening
moeten nemen (art. 8) (nrs. 299-305, 326-327)? Vereist artikel7 van deze
voorbeeldverordening nationale uitvoeringsmaatregelen, en zoja: wat moeten
deze inhouden (nr. 322)?

Guldenmund 1992, p. 4. Vgl. ook Vervaele 1991, p. 2, nt. 4, waarin wordt verwezen naar
WRR 1988. Anders Mulder 1973, p. 349, die handhaving beperkt totpubliekrechtelijke
handhaving.
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287 Handhaving van EG-recht vindt met behulp van allerlei soorten
sancties plaats. Met 'sanctie' wordt bedoeld een reactie op onrechtmatig
gedrag, waardoor degene die onrechtmatig handelt in zijn belang wordt
getroffen. Sancties kunnen dus punitief (leedtoevoegend), of reparatoir (niet-
leedtoevoegend) zijn en, in een andere indeling, een straf-, bestuurs-, civiel-,
of tuchtrechtelijk karakter hebben.

288 VeeI verordeningen laten de lidstaten in grote mate vrij in de
vaststelling van handhavingsvoorschrifien. Het boven weergegeven artikel
8 van de tweede voorbeeldverordening is illustratief: de lidstaten bepalen
in beginsel zelf wat ze passende 'juridische of administratieve maatregelen'
achten. Onder die passende maatregelen vallen zowel juridische als feitelijke
maatregelen. Deze aan de lidstaten gelaten vrijheid is in het verleden weI
misbruikt: bepaalde lidstaten hebben onderdelen van het gemeenschapsrecht
slecht of zelfs helemaal niet gehandhaafd.? De aan de lidstaten gelaten
vrijheid kan ook problematisch zijn omdat de handhaving van het EG-recht
per lidstaat kan uiteenlopen. Dat kan weer gevolgen hebben voor de handel,
aangezien handelsstromen zich kunnen verleggen naar de lidstaat waar de
norm het minst wordt gehandhaafd.? Omdat de lasten van het EG-beleid
worden gedragen door aIle lidstaten gezamenlijk, kan door de niet
(uniforme) handhaving van het gemeenschapsrecht de onderlinge solidariteit
van de lidstaten worden ondergraven. Het Britse Hogerhuis ziet het zo:

[t]he huge sums which are being lost due to fraud and irregularity against the
Community are borne by all the taxpayers and traders of Europe. This strikes
at the roots of democratic societies, based as they are on the rule of law and
its enforcement, and is a public scandal."

Al met al is het begrijpelijk dat steeds vaker de vraag rijst Of, en zo ja:
hoe, het gemeenschapsrecht de nationale vrijheid bij de handhaving van
het gemeenschapsrecht kan beperken. Zouden de handhavingssystemen van

2 Dit was het geval met de superheffingsregeling: deze werd in Italie lange tijd in het geheel
niet gehandhaafd (Mortelmans 1992, p. 810). Vgl. ook EG-regelgeving ten aanzien van
hormonen in vlees (Europe 1993, 5966, p. II).

3 P. de Keersmaeker, Verslag namens de luridische Commissie van het Europees Parlement
van 2januari 1977, Doc. 531177, p. 15; Tiedemann 1990, Vervaele 1991, pp. 170-172.
Zie ook het argument van Hansen in de zaak H.v.J. 10juli 1990, C-326/88, Hansen, Jur.
1990, 1-2911 (r.o. 13-16).

45th Report, Select Committee on the European Communities, Fraud against the Community,
HL 1988-1989 27, para 205.
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de lidstaten niet, via het gemeensehapsreeht, (ten dele) kunnen worden
geharmoniseerd?'

289 Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst wordt de bevoegdheid
van de EG om handhavingsvoorsehriften aan de lidstaten op te leggen
behandeld (§ 2). Daarna komen de voor de lidstaten bij de vaststelling van
handhavingsvoorsehriften belangrijke beginselen aan de orde (§ 3).
Vervolgens wordt de eontrole op de naleving van de verordening besproken
(§ 4) en de in de uitvoeringsregeiing op te nemen sane ties (§ 5). De
samenvattende eonc1usies zijn in § 6 te vinden.

2 Wie stelt de handhavingsvoorschriften vast?

2.1 Inleiding

290 De handhaving van het EG-reeht kan op drie manieren verlopen."
Ten eerste kunnen sorns de EG-instellingen saneties vaststellen en opleggen.
Ten tweede kunnen soms de EG-instellingen de saneties vaststellen, terwijl
de lidstaten deze opleggen. Tenslotte kunnen soms de lidstaten sane ties
vaststellen en opleggen. Deze mogelijkheden worden ieder in een aparte
subparagraaf behandeld.

2.2 EG-instellingen stellen de sanctie vast en leggen deze op

291 De Verdragen verlenen de EG-instellingen soms expliciet de
bevoegdheid om EG-reeht te handhaven ten opziehte van particulieren. De
instellingen mogen dan saneties in hun regelingen opnemen, op de toepassing
van die regelingen toezien en bij overtreding bijvoorbeeld boetes of
dwangsommen opleggen. Het betreft onderwerpen als de prijzen van kolen
en staal, de prijzen en voorwaarden voor het vraehtvervoer, mededinging,
veiligheidseontroles bij kerneentrales en het verstrekken van onjuiste of
verdraaide gegevens in EGKS-verband (artikel 47 EGKS-Verdrag) en in
procedures voor het Hof van Justitie (artikel 24 Statuut van het Hof jo.
48 Reglement voor de proeesvoering). 7 Artikel 95 EGKS- Verdrag verleent
zelfs een heel ruime bevoegdheid om sane ties vast te stellen en eventueel

5 TK 1991-1992, 22 300 VI, nr. 39, p. 7.
6 Timmerrnans 1992, pp. 34-42; Bleeker 1993, p. 1010.
7 Guldenrnund 1992, p. 8; zie ook Van Acker 1987, pp. 15-16.
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op te leggen. (In hetmet artikel95 EGKS vergelijkbare 235 E(E)G- Verdrag
ontbreekt een dergelijke bepaling.)

292 Door de EG-instellingen wordt steeds benadrukt dat het in de EEG
steeds om niet-strafrechtelijke sancties gaat (op dit punt heeft het Verdrag
van Maastricht niets veranderd). 8 Met deze nadruk wordt waarschijn1ijk
beoogd om aan te geven dat de EEG zich niet op het terrein van het
strafrecht heeft begeven, zodat dat terrein in beginsel aan de lidstaten
voorbehouden blijft.? Dat is politiek gezien verstandig omdat, zoals een
ambtenaar van de Europese Commissie zei:

[t[he Member States are very jealous, and quite rightly in many ways, of their
prerogatives in the matter of penal law. 10

De EG-instellingen motiveren het niet-strafrechtelijke karakter van de
sancties, door erop te wijzen dat de instantie die ze oplegt een bestuurs-
orgaan is, namelijk de Europese Commissie. Dat laat onverlet dat de
procedure waarin een dergelijke sanctie wordt opgelegd soms waarschijn1ijk
weI als het instellen van vervolging (criminal charge) in de zin van artikel
6 EVRM valt aan te merken."

2.3 Etl-instellingen stellen de sanctie vast; lidstaten leggen deze op

293 Het wordt algemeen aanvaard dat de EG-instellingen ook zonder
een specifieke Verdragsgrondslag over een algemene bevoegdheid tot het
vaststellen van reparatoire sancties beschikken." Omstreden is echter of
de EG-instellingen ook over de bevoegdheid beschikken tot het vaststellen

8 VgJ. art. 15, vierde lid van Yo. (EEG) 17/62 vande Raad van 6 februari 1962, Ph. 1962,
p. 204 en art. 19 van Yo. (EEG) 11 van de Raad van 27 juni 1960, Ph. 1960, p. 1121,
waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat de boetebeschikkingen van de Europese Commissie
geen strafrechtelijk karakter hebben. In algemene zin Thomas 1991, p. 2234.

9 Tiedemann 1983, p. 2730; Werkgroep ad hoc 'communautair recht en strafrecht' Europese
Politieke Samenwerking. Rapport voor de Raad van Ministers van Justitie van de EG,
november 1991, weergegeven in: Panopticon 1992, pp. 560-567, p. 564; over de geschiedenis
van het EEG-Verdrag op dit punt Mulder 1989, pp. 460-462; over dehuidige ontwikkelingen
echter Sevenster 1992, pp. 39-53.

10 12th Report, Select Committee on the European Communities, Compliance with public
procurement directives, HL 1987-198872, Q 109. In dezelfde trant Zuleeg 1992, p. 1.

11 Bijvoorbeeld Rogier 1992, p. 1380.
12 Zie Werkgroep ad hoc 'communautair recht en strafrecht', Europese Politieke Samenwerking.

Rapport voor de Raad van Ministers van Justitie van de EG, november 1991, Panopticon
1992, pp. 560-567, p. 564; Vervaele 1993, p. 167 e.v.
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van punitieve (leedtoevoegende) sancties die door de lidstaten moeten
worden opgelegd.

294 Een algemene bevoegdheid van de Raad zou volgens sommige
schrijvers kunnen blijken uit artikel 172 E(E)G- Verdrag, dat luidt:

De door de Raad kraehtens de bepalingen van dit Verdrag vastgestelde
verordeningen kunnen aan het Hof van Justitie volledige reehtsmaeht verlenen
wat betreft de saneties welke in die verordeningen zijn opgenornen."

Artikel 172 heeft echter naar heersende mening niet de strekking om de
Raad de bevoegdheid tot het vaststellen van sancties toe te delen. De
bepaling staat namelijk in het gedeelte van het E(E)G-Verdrag dat over
het vernietigingsberoep gaat. Dit gedeelte van het Verdrag is gemspireerd
door het Franse recht. Het Franse recht kent een vernietigingsberoep waarin
het accent ligt op bescherming van de individuele rechtspositie van de
appellant, namelijk het recours de pleine juridiction en een vernietigings-
beroep waarin de handhaving van het objectieve recht centraal staat,
namelijk het recours pour exces de pouvoir. 14 Het E(E)G-Verdrag kent
een vergelijkbaar onderscheid in rechtsgangen. Daarbij regelt artikel 172
E(E)G- Verdrag het recours de pleine juridiction en artikel 173 E(E)G-
Verdrag het recours pour exces de pouvoir. 15 Artikel 172 E(E)G- Verdrag
heeft dus in ieder geval niet de strekking om de Raad regelgevende
bevoegdheden toe te delen. De communautaire wetgevingspraktijk is met
deze conclusie in overeenstemming."

13 Ipsen 1977, p. 533; Guldenmund 1992, pp. 8-11 en TK 1991-1992, 22 300 VI, nr. 39, p.
6. Artikell72 EEG-Verdrag is door het Verdrag van Maastricht weliswaar gewijzigd, maar
niet in voor <litstuk belangrijke zin: het geciteerde deel is ongewijzigd.

14 Banda 1989, pp. 27-32.
15 Art. 172 E(E)G-Verdrag stemt overeen met het recours de pleine juridiction met betrekking

tot de niet-limitatieve opsomming van de toetsingsgronden, de onbeperkte uitspraakbe-
voegdheden van de reehter en de mogelijkheid om bindende handelingen van Raad en van
de Commissie van reehterlijkecontrole uit te sluiten. Bij de oplegging van saneties zijn vooral
de onbeperkte uitspraakbevoegdheden van de reehter van belang: hij kan Diet sleehts
vernietigen (art. 173 E(E)G-Verdrag) of de toepassing van het bestreden besluit sehorsen
(art. 185 E(E)G-verdrag), maar zijn eigen oordeel in de plaats van het bestuur stellen. De
rechter kan de door het bestuur opgelegde saneties dus matigen en eventueel schadevergoeding
aan de getroffene toekennen.

16 Bestaande verordeningen die de EG-insteBingen de bevoegdheid verlenen saneties vast te
stellen, terwijl de lidstaten deze saneties moeten opleggen, zijn Diet gebaseerd op art. 172
E(E)G-Verdrag: zie o.a. Yo. (EEG) II van de Raad van 27 juni 1960, Pb. 1960, p. 1121
(gebaseerdop art. 79, derdelid, EEG-Verdrag); Yo. (EEG) 17/62 vande Raad van 6 februari
1962, Pb. 1962, p. 204 (gebaseerd op art. 87 EEG-Verdrag) en Yo. (EEG) 1017/68 van
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295 De recente zaak C-240/90 werpt meer licht op de bevoegdheid van
de EG-instellingen om sanctiebepalingen vast te stellen. 17 Enkele Commis-
sieverordeningen verplichten de lidstaten onder meer om, indien wordt
geconstateerd dat iemand onterecht een ooipremie heeft ontvangen, deze
persoon in het vervolg van het ontvangen van de premie uit te sluiten.
Duitsland stelde dat de Commissie niet bevoegd was dergelijke bepalingen
vast te stellen, aangezien hier sprake was van een strafrechtelijke sanctie
en strafrecht buiten de E(E)G-bevoegdheid valt. Het primaire EEG-recht
verleent de instellingen immers slechts de bevoegdheid om niet-strafrechtelij-
ke sancties vast te stellen (nr. 292). Het Hof stelde allereerst vast dat de
sanctiebepalingen waren gebaseerd op artikel40, derde lid, EEG-Verdrag
(niet gewijzigd bij Verdrag van Maastricht). Dit artikel luidt als volgt.

De gemeenschappelijke ordening [der landbouwmarkten, 1MB] in een der in
lid 2 vermelde vorrnen kan aile maatregelen meebrengen welke noodzakelijk
zijn om de in artikel39 omschreven doelstellingen te bereiken ... [mijn curs.].

Het Hof toetste de sanctiebepalingen in de verordening aan dit artikel en
oordeelde dat aan de voorwaarden van het artikel was voldaan (LO. 18).

Les exclusions satisfont a la seule condition que pose cette disposition pour
relever des pouvoirs de la Communaute, a savoir que les mesures envisagees
soient necessaires a la realisation des objectifs de la politique agricole commune.

Daarbij stelde het Hof dat zij de uitkomst van het communautaire besluit-
vormingsproces slechts marginaal mocht toetsen (LO. 20).

Il y a lieu d'ajouter par ailleurs qu'il appartient au seul legislateur communautaire
de determiner les solutions qui sont les plus adequates en vue de la realisation
des objectifs de la politique agricole communautaire.

Het Hof concludeerde dat de bepalingen in de verordening niet in strijd
waren met artikel 40, derde lid, EEG-verdrag.18 De sancties waren
toegestaan, zolang zij maar 'noodzakelijk' konden worden geacht om het
doel van de Verdragen te bereiken: het Hof maakte geen enkel onderscheid
tussen punitieve (leedtoevoegende) en reparatoire sancties.

de Raad van 19juli 1968, Pb. 1968 L 175 (gebaseerd op art. 79, derde lid, EEG-Verdrag).
17 H.v.I. 27 oktober 1992, BRD v. Commissie, nog niet gepubliceerd; zie Regelbdaai 1993,

pp. 38-47 m.nt. N.E. Bracke; uitvoerig ook Bleeker 1993, pp. 1009-1012.
18 Een min of meerdezelfde redenering geeft Mulder 1973, p. 353; Boest 1984, pp. 289-290.
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296 In dit gevalliet de tekst van de Verdragsbasis uitdrukkelijk slechts
toe om de noodzakelijke EG-maatregelen te treffen. Zou de verordening
echter een andere Verdragsbasis hebben, die niet expliciet de eis van
noodzakelijkheid stelt, dan zou het resultaat naar mijn mening hetzelfde
zijn. Als een Verdragsartikel de bevoegdheid verleent om regels ten aanzien
van een bepaald onderwerp te stellen, dan zullen die regels toch steeds de
noodzakelijke voorschriften kunnen bevatten, ook al zegt de Verdrags-
bepaling dat niet expliciet. 19 En of een bepaald voorschrift al dan niet
noodzakelijk is, zal door het Hof slechts marginaal getoetst worden.

297 Het Hof liet zich in zaak C-240/90 niet uit over de vraag of de
gemeenschapswetgever in strijd met het door de Duitse regering gestelde
verbod om strafrechtelijke handhavingsvoorschriften te stellen had
gehandeld. Het Hof stelde namelijk dat de uitsluiting geen strafrechtelijke
sanctie was (LO. 25). Naar mijn mening geldt ook hier dat, als de gemeen-
schapswetgever het noodzakelijk acht om in verordeningen strafrechtelijke
sancties op te nemen, zij dat ook kan doen; de EG-rechter zal deze noodzaak
slechts marginaal toetsen." Toch zullen in de huidige omstandigheden
dergelijke bepaJingen in verordeningen ontbreken. De lidstaten zijn namelijk
zeer verdeeld omtrent de noodzakelijkheid en wenselijkheid van EG-
bepalingen terzake." Vandaar dat de Nederlandse regering nog in maart
1992 conc1udeerde dat, waar harmonisatie van strafrecht al wenselijk zou
zijn, dat voorshands via intergouvemementele besluitvorming zou moe ten
gebeuren, bijvoorbeeld op basis van titel VI van het Verdrag van Maas-
tricht. 22

2.4 De lidstaten stellen de sanctie vast en leggen deze op

298 Als de verordening terzake weinig of niets bepaalt (vergelijk het
aan het begin van dit hoofdstuk weergegeven artike18 van de voorbeeldver-
ordening), dan moeten" de lidstaten zelf voorschriften ter handhaving
van de verordening vaststellen. In dat geval zijn de lidstaten gebonden aan
de algemene beginselen van gemeenschapsrecht en de grondrechten (nrs.

19 Vgl. Mulder 1973, pp. 353-354.
20 Ook Bleeker 1993, p. 1011.
21 Een overzicht van de standpunten van lidstaten geeft Vervaele 1992, pp. 569-570.
22 TK 1991-1992, 22300 VI, nr. 39, p. 7.
23 H.v.i. 21 september 1989,68/88, Commissie v. Griekenland, Jur. 1989,2965. In H.v.J.

2februari 1977,50176, Amsterdam Bulb, Jur. 1977, 137was al uitgesproken dat de Iidstaten
daartoe ook bevoegd zijn.
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160-161). De betekenis van deze beginselen voor de handhaving door de
lidstaten wordt hieronder uiteengezet.

3 De verplicbting van de lidstaten tot bet vaststellen van bandha-
vingsvoorschriften

299 Het beginsel van gemeenschapstrouw bepaalt dat de lidstaten aIle
maatregelen treffen die noodzakelijk zijn voor de volledige en effectieve
toepassing van de verordening en dat zij alles nalaten wat die toepassing
kan hinderen (nr. 58). De verordening kan expliciet verplichten tot het
vaststellen van handhavingsvoorschriften. Zo bevatten verordeningen vaak
bepalingen als:

'de Lid-Staten stellen passende sancties vast in geval van.. .', 'de Lid-Staten
nemen de nodige maatregelen om overtredingen en onregelmatigheden te
bestrijden endoeltreffend tebestraffen ... " 'de producerende Lid-Staten [passen]
specifieke sancties toe bij iedere overtreding ... ' en 'de Lid-Staten nemen de
nodige maatregelen om de communautaire bepalingen in de ... sector te doen
naleven'."

300 Oak als verordeningen geen bepalingen als deze bevatten, dan
kunnen doel en strekking ervan meebrengen dat op nationaal niveau
handhavingsvoorschriftenmoeten worden vastgesteld (nrs. 141-145). Dat
zal in ieder geval zo zijn als de verordening gedragsvoorschriften voor
particulieren bevat en die verordening zelf geen handhavingsvoorschriften
bevat."

4 De door de lidstaten bij bandbaving van bet EG-recbt in
aanmerking te nemen beginselen

301 Allereerst moeten nationale handhavingsvoorschriften, net als aile
voorschriften in uitvoeringsregels, (1) in overeenstemming zijn met de
communautaire algemene rechtsbeginselen en de grondrechten (nrs. 160-

24 Respectievelijk: Vo. (EEG) 474/90 van de Raad van 22 februari 1990, Pb. 1990 L 5111,
art. 1 en Vo. (EEG) 2726/90 van de Raad van 17 september 1990, Pb. 1990 L 26211, art.
34; Vo. (EEG) 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985, Pb. 1985 L 199/1, art. 39, derde
lid; Vo. (EEG) 2262/84 vande Raad van 17juli 1984, Pb. 1984 L 208/11 , art. 2; Vo. (EEG)
337179 van de Raad van 5 februari 1979, Pb. 1979 L 54/1, art. 64.

25 Vervaele 1991, pp. 6-10.
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161). Bovendien gelden nog enkele beginselen die in de rechtspraak zijn
ontwikkeld, bijvoorbeeld in de Griekse-maiszaak." Het Hof bepaalde in
deze zaak dat, nu de verordening niets zei omtrent de handhaving ervan,
de lidstaten verplicht waren om 'alle passende maatregelen te nemen om
de doeltreffende toepassing van het gemeenschapsrecht te verzekeren' (r .0.

23). Daarbij waren de lidstaten verplicht om (2) overtredingen van het EG-
recht onder 'gelijke materiele en forme Ie voorwaarden' te sanctioneren als
vergelijkbare overtredingen van nationaal recht, maar (3) de op te leggen
sancties moesten wel doeltreffend en afschrikkend zijn.

Ad 1 De communautaire algemene rechtsbeginselen en de grondrechten
302 De eis van verenigbaarheid met de grondrechten, waartoe ook de
door het EVRM beschermde rechten behoren, brengt onder meer mee dat
strafbepalingen geen terugwerkende kracht mogen hebben. 27 Voorts moet
de nationale rechter boetes, die door de Commissie voor hetzelfde feit zijn
opgelegd, betrekken in zijn sanctie-oplegging. 28 Verder moeten de lidstaten
op het procedurele vlak de rechten van de verdediging te respecteren."
Uit de eis van verenigbaarheid met de communautaire algemene rechtsbegin-
selen vloeit voort dat nationale sanctievoorschriften moeten voldoen aan
het evenredigheidsbeginsel: de ernst van het feit en de zwaarte van de sanctie
moeten evenredig zijn."

Ad 2 'Gelijke materiele en jormele voorwaarden' als vergelijkbaar
nationaal recht

303 Als het over handhaving gaat wordt dit beginsel weI het assimilatie-
beginsel genoemd; het houdt hetzelfde in als het al eerder genoemde non-
discriminatiebeginsel (nr. 154). Het assimilatie- ofnon-discrin'linatiebeginsel
is op enkele plaatsen in het prima ire EG-recht te vinden: het betreft dan
bepalingen met een beperkte reikwijdte. 31 Door het Verdrag van Maastricht

26 H.v.l. 21 september 1989,68/88, Commissiev. Griekenland,Jur. 1989,2965. Rechtspraak
is onder meer herhaald in H.v.J. 10 juli 1990, C-326/88, Hansen, Jur. 1990, 1-2921.

27 H.v.J. 10 juli 1984, 63/83, Kent Kirk, Jur. 1984,2689. Zie hierover Clapham 1991, pp.
45-55.

28 H.v.J. 13 februari 1969, 14/68, Walt Wilhelm, Jur. 1969, 1; H.v.J. 15juli 1970,45169,
Boehringer I, Jur. 1970, 769. Hierover Rogier 1992, pp. 1380-1384.

29 Biesbeuvel 1988, pp. 679-686.
30 Dit beginsel past bet Hoftoe in zijn beoordeling van de recbtmatigheid van nationale sancties

op niet-nakoming van bepaalde verplicbtingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om verplichtingen
die particulieren in het kader van de controle op de juiste toepassing van de EG-verordening
worden opgelegd. Hierover De Moor-van Vugt 1993, pp. 32-33.

31 Bijvoorbeeld artt. 194 Euratom-Verdrag, 27 van het Protocol betreffende bet Statuut van
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worden nieuwe artikelen met een veel grotere reikwijdte in de EG-Verdragen
ingevoegd (artikelen 209A EG- Verdrag, 78decies EGKS- Verdrag en 183A
Euratom-Verdrag), die als volgt luiden:

De Lid-Staten nemen ter bestrijding van fraude waardoor de financiele belangen
van de Gemeenschap worden geschaad, dezelfde maatregelen als die welke zij
treffen ter bestrijding van fraude waardoor hun eigen financiele belangen worden
geschaad. ( ... ).32

304 Bovendien is het, zoals gezegd, een jurisprudentiele eis dat
overtredingen van EG-recht minstens gelijkwaardig aan overtredingen van
vergelijkbaar nationaal recht worden behandeld, tenzij het nationale recht
niet voldoende effectief wordt gehandhaafd (zie het volgende nummer). 33

Ad 3 Doeltreffendlafschrikkend
305 Als de handhaving van vergelijkbaar nationaal recht niet voldoende
effectief is, dan moet het EG-recht strenger worden gehandhaafd: de
handhaving van de verordening moet eerst en vooral doeltreffend zijn. (Dat
geldt uiteraard ook als er geen vergelijkbaar nationaal recht is.) Sancties
zullen dus vaak een preventieve werking dienen te hebben."

5 Door wie moet er gecontroleerdworden?

5.1 Inleiding

306 Ik gebruik de term 'controle' als overkoepelende term voor
'toezichthouden', 'opsporen' en 'verificatie'. Toezichthouden betekent het
bij of krachtens wettelijk voorschrift toezicht houden op de naleving van
het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift (vergelijk artikel
5. 1. 1 van het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht). Opsporen is het
verrichten van werkzaamheden om vast te stellen of een strafbaar feit is

het Hofvan Justitie EEG, 28 van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie
van de EGKS. Uitvoerige uiteenzettingen over de aard van deze bepalingen en waartoe ze
verplichten geeft Johannes 1968, pp. 69-94.

32 Verder wordt inde 'Verklaring betreffende de tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsrecht'
die aan het Verdrag van Maastricht is gehecht, gesteld dat het 'van wezenlijk belang' is
dat nationale uitvoeringsmaatregelen 'even strikt en doeltreffend' worden toegepast als
nationaal recht.

33 H.v.I. 21 september 1989, 68/88, Commissie v. Griekenland, Jur. 1989,2965.
34 H.v.I. 10 april 1984, 14/83, Von Colson en Kamann, Jur. 1984, 1891.
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gepleegd, op basis van een redelijk vermoeden dat dit inderdaad het geval
is. Bij verificatie gaat het om door het EG-recht vereiste activiteiten, gericht
op het constateren van overtredingen van EG-recht.

307 Het komt in het EG-recht regelmatig voor dat functionarissen van
de Europese Commissie, door mij in navolging van Yervaele't met de
term 'Euro-inspecteurs' aangeduid, ondernemingen mogen controleren.
In dat geval heeft de Euro-inspecteur ofwel door het EG-recht toegekende
zelfstandige bevoegdheden, ofwel de verordening bepaalt dat hij zijn
nationale collega mag bijstaan. Een verordening kan beide varianten bevat-
ten." Als het EG-recht terzake niets bepaalt, dan kan slechts door de
nationale controleur worden opgetreden. Naar mijn mening moeten dus
drie varianten worden onderscheiden:
a. de Euro-inspecteur treedt op. Naar aanleiding van het verzamelde

materiaal kan op EG-niveau een sanctie worden opgelegd, namelijk
door de Europese Commissie. 37 Daartegen kan in beroep worden
gegaan bij de EG-rechter; het is de EG-rechter die bepaalt of de Euro-
inspecteur zijn bevoegdheden heeft overschreden;

b. de nationale controleur treedt op. Naar aanleiding van het verzamelde
materiaal kan er op nationaal niveau een sanctie worden opgelegd. Dat
kan gebeuren door de nationale bestuursorganen of door de naiionale
rechter. Het is dan ook de nationale rechter die bepaalt of de nationale
controleur de grenzen van zijn bevoegdheden heeft overschreden;

c. de Euro-inspecteur staat de nationale controleur bij. In dat geval heeft
de informatieverzameling door de Euro-inspecteur ten doel om toezicht
te houden op de wijze waarop de lidstaten het EG-recht handhaven."
en/of om te zorgen dat het EG-recht door alle nationale controleurs
uniform wordt toegepast. 39 Ten opzichte van particulieren wordt het
EG-recht door de nationale instanties gehandhaafd.

35 Vervaele 1991, pp. 16-19.
36 Zo geeft an. 17 van Yo. (EEG) 4056/86 van de Raad van 22 december 1986, Pb. 1986

L 37814, de Euro-inspecteurs de bevoegdheid om de nationale ambtenaren 'bij te staan',
terwij1an. 18 de inspecteurs ze1fstandige verificatie-bevoegdheden verleent. Op basis van
het vijfde lid van dat laatste artikel kunnen de nationale functionarissen hun collega's van
de Commissie bijstaan. Zie ook de met deze verordening samenhangende Vo. (EEG) 4057/86
van de Raad van 22 december 1986, Pb. 1986 I378/14, art. 7, derde lid, sub d.

37 Noch de Commissie, ooch haar personeelsleden, zijo bevoegd om eeo procedure voor de
nationale rechter aan te spanneo: H.v.I. 5 mei 1977, 110176, Pretore di Ceoto, Jur. 1977,
851.

38 Vgl. H.v.J. 9oktober 1990, C-366/88, Fraokrijk v. Commissie, JUT. 1990, 1-3571.
39 Vo. (EEG) 2048/89 van de Raad van 19 juni 1989, Pb. 1989 L 202/32, art. 6.
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Deze drie varianten worden hieronder behandeld; daarbij is vooral de positie
van de Euro-inspecteur problematisch.'?

5.2 De Euro-inspecteur

5.2.1 De grondslag van de bevoegdheid van de Euro-inspecteur

308 Uitdrukkelijke bepalingen in het primaire en secundaire EG-recht
kunnen zelfstandige bevoegdheden toedelen aan Euro-inspecteurs, In het
kader van het EG-mededingingsrecht zijn Euro-inspecteurs bevoegd om
zelfstandig het terre in van ondememingen te betreden (artikel 14 van
Verordening 17/62). Een zelfde regeling geldt voor veiligheidscontroles
in kemcentrales (artikel 81 Euratom-Verdrag).

309 Het is de vraag, of ook als een uitdrukkelijke Verdragsgrondslag
daartoe ontbreekt, in verordeningen aan Euro-inspecteurs zelfstandige
bevoegdheden kunnen worden toegedeeld. Een bevestigend antwoord zou
kunnen worden afgeleid uit de artikelen 145 en 155 E(E)G- Verdrag. Onder
de bevoegdheden die de Raad krachtens artikel 145 E(E)G-Verdrag aan
de Commissie moet verlenen, zouden ook controlebevoegdheden kunnen
vallen. Dat artikel bepaalt immers dat de Raad de Commissie 'de bevoegdhe-
den [verleent] ter uitvoering van de regels die hij stelt'. En uit de taak van
de Commissie krachtens artikel155 E(E)G-Verdrag, namelijk om 'toe te
zien' op de toepassing van het primaire en secundaire EG-recht, zou de
Commissie een zelfstandige controlebevoegdheid kunnen afleiden."

310 De laatste tijd worden er voorstellen gedaan voor verordeningen
die zelfstandige bevoegdheden toedelen aan de Euro- inspecteurs, gebaseerd
op de artikelen 43, 100 en 113 E(E)G-Verdrag. Deze artikelen verlenen
niet expliciet de bevoegdheid om Euro-inspecteurs in te zetten.? Of deze

40 Dit werd ook gesignaleerd door de bijzondere commissie Vraagpunten. Deze commissie
heeft inmiddels voorgesteld, het punt van de positie van Euro-inspecteurs verder te laten
rusten: veel aandacht voor deze vraagpunten achtte zij 'in het huidige stadium van de Europese
ontwikkelingen niet wenselijk'. TK 1992-1993, 21 427, nr. 39 (vraagpunten 073 en 085).

41 Waarschijnlijk biedt art. 155 E(E)G-Verdrag hiertoe echter geen basis: zie de noot van M.H.
van der Woude onder H.v.]. 9oktober 1990, C-366/88, Frankrijkv. Commissie,Jur. 1990,
1-3571, noot in SEW 1993, pp. 522-528.

42 Voorstei voor een landbouw- en visserijverordening, ingediend op 21 mei 1990, Pb. 1990
C 137110;gewijzigd voorstel ingediend op 25 oktober 1991, Pb. 1991 C 294117 en voorstei
voor een aparte visserijcontroleregeiing, ingediend op 1 oktober 1992, Pb. 1992 C 280/5;
gewijzigd voorstei ingediend op 17 maart 1993, Pb. 1993 C 98119.
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voorstellen inderdaad worden aangenomen zal naar mijn mening afhankelijk
zijn van het oordeel van de lidstaten omtrent de geschiktheid, noodzake-
lijkheid en proportionaliteit van de voorgenomen verordening (nr. 51). Het
is dus denkbaar dat, ook al geven de Verdragen daartoe geen expliciete
bevoegdheid, in de naaste toekomst Euro-inspecteurs worden ingezet op
meer terreinen dan in op dit moment het geval is.

5.2.2 De uitoefening van bevoegdheden door de Euro-inspecteur

311 De Euro-inspecteur is in de uitoefening van zijn bevoegdheden
allereerst gebonden aan algemene bepalingen van primair en secundair EG-
recht. Ret primaire EG-recht bepaalt onder meer dat de personeelsleden
van de instellingen van de EG, waaronder Euro-inspecteurs, bepaalde
informatie niet openbaar mogen maken (artikelen 214 E(E)G- Verdrag, 47
EGKS-Verdrag, 24-27 en 194 Euratom-Verdrag). In het secundaire EG-
recht, bijvoorbeeld het Ambtenarenstatuut, wordt deze geheimhoudings-
verplichting uitgewerkt. Daarnaast bepaalt het Ambtenarenstatuut onder
meer dat het de ambtenaar verboden is zich op enigerlei wijze te laten omko-
pen." Naast deze algemene bepalingen is de Euro-inspecteur bij de
uitoefening van zijn bevoegdheden aan allerlei bijzondere bepalingen
gebonden, Zo bepaalt artikel 81 Euratom-Verdrag dat de Euro-inspecteur
die de in dit artikel toegekende bevoegdheden uitoefent, een document
waaruit zijn hoedanigheid blijkt moet tonen. Artikel 14 van Verordening
17/62 verleent personeelsleden van de Commissie de bevoegdheid tot het
betreden van bedrijfsterreinen, maar bepaalt tevens dat dit slechts kan op
vertoon van een schriftelijke last, waarin voorwerp en doel van de verificatie
staat vermeld."

312 Inhet primaire en het secundaire EG-recht wordt ook wei uitdrukke-
lijk bepaald dat Euro-inspecteurs en nationale controleurs door het nationale
recht geJijk behandeld moeten worden. Dat kan in hele algemene bewoordin-
gen geschieden. Zo bepaalt artikel 86 EGKS-Verdrag het volgende.

De functionarissen van de Hoge Autoriteit [de Europese Commissie, 1MB],
die door haar met controlewerkzaamheden zijn belast, beschikken in het gebied

43 Yo. (EEG, Euratom, EGKS) 259/68 van de Raad van 29 februari 1968, Ph. 1968 L 56/1,
artt. 11 en 17.

44 Yo. (EEG) 17/62 van de Raad van 6 februari 1962, Pb. 1962, p. 204. Over de rechten en
plichten van de Euro-inspecteurs in het kader van verificatie uitgebreid lorna 1990, pp. 630-
635 en Bosman 1990, pp. 636-641.

165



Hoofdstuk XIll

der deelnemende Staten en naar de mate, waarin het nodig is voor de vervulling
van hun taak, over dezelfde rechten en bevoegdheden, als door de wetgevingen
van deze Staten aan ambtenaren van de belastingdiensten zijn verleend.

Hierop lijkt de volgende bepaling uit een recent voorstel voor een nieuwe
controleverordening op landbouwgebied:

[de Euro-inspecteurs] genieten op het grondgebied van deze Lid-Staat de
bescherrning welke ambtenaren van de gezochte autoriteit wordt geboden door
de wetten en de geboden van de betrokken Lid-Staat. Zij worden gelijkgesteld
met de laatstgenoemde ambtenaren ten aanzien van de overtredingen waarvan
zij eventueel het slachtoffer zijn en van die welke zij zelf begaan."

Uiteraard is het bij deze bepalingen steeds de vraag om welke bevoegdheden
(eerste voorbeeld) en welke bescherming (tweede voorbeeld) het nu precies
gaat. Het EG-recht bevat daaromtrent geen duidelijke bepalingen.

313 Gelijke behandeling van Euro- inspecteurs en nationale controleurs
kan ook op beperktere schaal verplicht worden gesteld. Een voorbeeld is
de handhaving van geheimhoudingsverplichtingen. Zoals gezegd bevatten
het primaire en het secundaire EG-recht allerlei geheimhoudingsverplich-
tingen. Op overtreding van deze verplichtingen stelt het EG-ambtenarenrecht
tuchtrechtelijke sancties. 46 Daarnaast eisen het Euratom- Verdrag (artikel
194) en enkele EEG-verordeningen met een beperkte reikwijdte, dat de
lidstaten de daar opgelegde geheimhoudingsverplichtingen handhaven op
dezelfde wijze als nationale geheimhoudingsverplichtingen."

314 Tenslotte kan de verwijzing naar het nationale recht op heel
impliciete wijze plaatsvinden. Zo volgt uit doel en strekking van het EG-
recht, waarin Euro-inspecteurs de bevoegdheid wordt verleend in het kader
van een verificatie een bedrijfsterrein te betreden, dat de lidstaten ervoor
moeten zorgen dat dat terre in ook inderdaad kan worden betreden. Weigert
het betrokken bedrijf de Euro- inspecteurs toe te laten, dan moet de toegang
geforceerd kunnen worden door nationale autoriteiten. Deze autoriteiten

45 lngediend 23 december 1992, Ph. 1993 C 5611, art. 17.
46 Het Ambtenarenstatuut: Yo. (EEG, Euratom, EGKS) 259/68 van de Raad van 29 februari

1968, Ph. 1968 L 56/1, artt. 86-89.
47 Yo. (EEG) 28, betreffende de organisatie van een loonenquete, Ph. 1962, p. 1277, art. 5

en Yo. (EEG) 188/64 van de Raad van 12 december 1964, betreffende de organisatie van
een enquete over de structuur en de spreiding van de lonen in de industrie, Ph. 1964, p.
3634, art. 5. Voorbeelden zijn aikomstig van Mulder 1973, pp. 359-360.
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moeten eveneens kunnen garanderen dat de Euro-inspecteurs de in het EG-
recht toegekende bevoegdheden kunnen uitoefenen. 48 Op nationaal niveau
moet dus geregeld zijn dat de door de Euro-inspecteurs gevraagde bijstand
wordt verleend en dat deze bijstand voldoende effectief zal zijn, ook al zegt
de verordening dat niet expliciet. 49 De bijstandsverlening wordt volgens
de door het nationale recht voorgeschreven procedures verleend: eist het
nationale recht bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging om te kunnen
binnentreden, dan geldt dit vereiste ook als bijstand aan Euro-inspecteurs
wordt verleend."

315 Steeds als uitdrukkelijke bepalingen van primair of secundair EG-
recht daartoe verplichten, of als dat noodzakelijk is voor de volledige en
effectieve toepassing van de verordening, zijn de lidstaten verplicht om
uitvoeringsregels te stellen. Overtreedt de Euro-inspecteur deze nationale
uitvoeringsregels, dan zal het onrechtmatig verkregen materiaal eventueel
niet als bewijsmateriaal mogen worden gebruikt. Voor overtredingen begaan
in de 'officiele hoedanigheid' van de Euro-inspecteur, zal soms de EG als
geheel aansprakelijk gesteld kunnen worden (artikelen 215 E(E)G- Verdrag,
40 EGKS- Verdrag en 188 Euratom- Verdrag). 51 In beide gevallen oordeelt
de EG-rechter over de rechtmatigheid van het gedrag van de Euro-inspecteur
(bijvoorbeeld in het kader van een vemietigingsberoep ex artikel 173 E(E)G-
Verdrag, 33 EGKS-Verdrag, 146 Euratom-Verdrag). Hebben Euro-
inspecteurs de fout niet in hun' officiele hoedanigheid' begaan, dan kunnen
ze voor de nationale rechter vervolgd worden. 52

48 H.v.l. 17 oktober 1989, 85/87, Dow Benelux, Jur. 1989,3137; van dezelfde datum gev.
zaken 97/87 tot en met 99/87, Dow Chemical Iberica, Jur. 1989,3165.

49 lorna 1990, p. 632.
50 In Nederland is een dergelijke machtiging niet vereist (o.a. art. 120 Wetboek van

Strafvordering); in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk wel. Daar rees dan ook de vraag
of de Britse controleurs die in het kader van een verificatie (overtreding van het mededingings-
recht) bijstand aan Euro-inpecteurs verlenen, een rechterlijke machtiging behoeven. De
Europese Commissie en het House of Lords kwamen tot de conclusie dat dat inderdaad het
geval was. Zie 18th Report, Select Committee on the European Communities, The
Commission's powers of investigation and inspection, HL 1983-1984 220; HL Debs 29
november 1984, cols. 1073-1074.

51 H.v.l. 11 juli 1968,5/68, Sayag, Jur. 1968,550. Wanneer er sprake is van een 'officiele
hoedanigheid' in deze zin ('Amtstatigkeit'), wordt behandeld door P. Gilsdorf/P. Oliver,
Rdnrs. 23-28 bij art. 215, in: Von der Groeben e.a. 1991, Band 4.

52 Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen,
Trb. 1965, 130, art. 12.
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316 Weigeren de lidstaten om noodzakelijke bepalingen vast te stellen
of deze toe te passen, dan kan de Euro-inspecteur niets anders doen dan
onverrichterzake vertrekken en geen gebruik maken van zijn door het EG-
recht toegekende bevoegdheden. In dat geval zal de Commissie op grond
van het reeds beschikbare bewijsmateriaal sorns toch al een boetebeschikking
kunnen vaststellen. Tegen de nalatige lidstaat kan in ieder geval een
inbreukprocedure worden aangespannen.

5.3 De nationale controleur

5.3.1 De grondslag van de bevoegdheid van de nationale controleur

317 De nationale controleur ontleent zijn bevoegdheden aan het nationale
recht. Deze bevoegdheden moeten uiteraard voldoende ruim zijn om
daadwerkelijk op de naleving van het EG-recht te kunnen toezien. Zo eist
een verordening inzake de preventie van illegale vervaardiging van drugs
dat de 'bevoegde nationale autoriteiten' bevoegd zijn om:

a) infonnatie te verkrijgen omtrent alle orders voor of verrichtingen in
verband met geregistreerde stoffen;

b) de bedrijfsruimten van de betrokken deelnemers aan het handelsverkeer
te betreden ten einde bewijzen van onregelrnatigheden te verzamelen.?

In de regel Iaten verordeningen de lidstaten echter vrij in de vasts telling
van bepalingen omtrent de nationale controleurs."

5.3.2 De uitoefening van bevoegdheden door de nationale controleur

318 De verordening moet 'doeltreffend en afschrikkend' worden gehand-
haafd (nr. 305). Voor de vraag of daaraan is voIdaan, is de feitelijke
controle-inspanning van belang." In dat kader is weI gesuggereerd dat
het EG-recht de Iidstaten verplicht om handhaving van EG-verordeningen
voorrang te geven boven handhaving van 'autonoom' nationaal recht."
Naar mijn mening is dat in uitzonderingssituaties inderdaad het geval. Ret

53 Yo. (EEG) 900/92 van de Raad van 31 maart 1992, Pb. 1992 L 96/1, art. 9.
54 Een uitzondering is Yo. (EEG) 2048/89 van de Raad van 19juni 1989 houdende algemene

regels met betrekking tot de controles in de wijnbouwsector, Pb. 1989 L 202/32, die
uitgebreide bepalingen omtrent de vereiste bevoegdheden van nationale controleurs bevat.

55 Tiedemann 1990, p. 133.
56 Donner 1991, p. 31.
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EG-recht bevat incidentele bepalingen die de lidstaten verplichten tot het
verrichten van handhavingsinspanningen. Zo zegt het protocol inzake het
Statuut van het Hof van Justitie EEG (primair EG-recht) dat de lidstaat
bij beweerde meineed voor het Hofvan getuigen of deskundigen 'op aangifte
van het Hof vervolgt voor de bevoegde nationale rechterlijke instantie'. 57

En een verordening op het gebied van de bestrijding van fraude in de
landbouwsector bepaalt:

[wjanneer de Commissie van oordeel is dat in een ofmeer Lid-Staten onregelma-
tigheden zijn begaan, brengt zij de betrokken Lid-Staat ( ... ) op de hoogte, die
dan zo spoedig mogelijk een onderzoek instelt ( ... ) [mijn curs.]."

Het EG-recht bevat echter geen algemene bepalingen die de lidstaten
expliciet verplichten om handhaving van EG-recht voorrang te geven boven
handhaving van nationaal recht. WeI moeten communautair en vergelijkbaar
Nederlands recht gelijkelijk worden gehandhaafd, tenzij het Nederlandse
recht niet voldoende wordt gehandhaafd: dan moet het EG-recht bij voorrang
worden gehandhaafd. Onder bepaalde omstandigheden behoort handhaving
van EG-recht dus voorrang te hebben boven handhaving van 'autonoom'
nationaal recht. 59

5.4 De Euro-inspecteur staat de nationale controleur bij

5.4.1 Grondslag van deze bevoegdheid van de Euro-inspecteur

319 De Euro-inspecteur kan de nationale slechts bijstaan ais een
uitdrukkelijke bepaling van EG-recht daartoe de bevoegdheid verleent. Zo
bepaait een anti-fraudeverordening op Iandbouwgebied (zie ook het aan
het begin van dit hoofdstuk weergegeven artikeI7 van de tweede voorbeeld-
verordening, § 8 van hoofdstuk VI) het volgende.

57 Trb. 1957,94, an. 27.
58 Yo. CEEG)595/91 van de Raad van 4 maart 1991, Pb. 1991 L 67111, an. 6, eerste lid.

In een eerdere verordening op dit terrein (Vo. (EEG) 729/70 van de Raad van 21 apri11970,
Pb. 1970 L 94/13, an. 8) werd nog bepaald: 'Idle Lid-Staten treffen, overeenkomstig de
nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, de nodige maatregelen om: C ... )
onregelmatigbeden te voorkomen en te vervolgen; de ingevolge onregelmatigheden of
nalatigbeden verloren gegane bedragen terug te vorderen' [mijn curs.]. Hier bleef bet
opportuniteitsbeginsel mijns inziens onverkort van toepassing.

59 Vgl. Montijn-Swinkels e.a. 1992, pp. 275-276.
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4. Wanneer ambtenaren van de Comrnissie aan een onderzoek deelnemen,
is de leiding van dat onderzoek permanent in handen van de ambtenaren van
de Lid-Staat; de ambtenaren van de Commissie kunnen niet op eigen initiatief
de controlebevoegdheden uitoefenen die aan de nationale arnbtenaren zijn
toegekend; weI hebben zij toegang tot dezelfde lokalen en documenten a1s de
laarstgenoemden."

5.4.2 De uitoefening van deze bevoegdheid door de Euro-inspecteur

320 Als de Euro-inspecteur zijn nationale collega 'bijstaat', is hij in
ieder geval gebonden aan de algemene op bern van toepassing zijnde
bepalingen van primair en secundair EG-recbt (gebeimhoudingsplicbten,
Ambtenarenstatuut en dergelijke, zie nr. 311).

321 Ret is echter de vraag of de Euro-inspecteur ook aan nationale
bepalingen betreffende de uitoefening van zijn bevoegdheid onderworpen
kan worden: uitdrukkelijke bepalingen van EG-recbt ontbreken op dit punt.

322 Naar mijn mening moet bet antwoord op deze vraag bevestigend
luiden. Ret in het EG-recht neergelegde bijstandsrecht strekt ertoe, de
Europese Comrnissie in staat te stellen toe te zien op de handhaving door
de lidstaten en hulp te bieden zodat het EG-recht in alle lidstaten uniform
kan worden toegepast (nr. 307).
a. am deze strekking te verwezenlijken, zal het soms noodzakelijk zijn

dat het nationale recht de Euro-inspecteur bepaalde bevoegdheden
toedeelt. Zo zal bet soms nodig zijn om, als de nationale controleur
over de bevoegdheid tot bet betreden van plaatsen beschikt, deze
bevoegdheid eveneens toe te delen aan de Euro-inspecteur die zijn
nationale collega bijstaat.

b. Ret lijkt eveneens mogelijk dat het nationale recht de Euro-inspecteur
verplichtingen oplegt. Op die punten waar het EG-recht zelf geen
voorschriften bevat, zou het nationale recht naar rnijn mening aanvullend
kunnen werken, tenzij het 'bijstandsrecht' daarmee illusoir wordt. Denk
bij dit laatste aan vereisten ten aanzien van de nationaliteit van de
nationale controleur: deze kunnen uiteraard niet gelijkelijk op de Euro-

60 Yo. (EEG) 595191 van de Raad van 4 maart 1991, Pb. 1991 L 67111, art. 6, vierde lid;
vgl. ook Yo. 17/62 van de Raad van 6 februari 1962, Pb. 1962, p. 204, art. 13, tweede
lid: Yo. (EEG) 4056/86 van de Raad van 22 december 1986, Pb. 1986 L 378/4, art. 17;
Yo. (EEG) 4057/86 van de Raad van 22 december 1986, Pb. 19861378114, art. 7, derde
lid, sub d; Yo. (EEG) 2048/89 van de Raad van 19 juni 1989, Pb. 1989 L 202/32, artt.
6-8.
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inspecteur worden toegepast. Tegen legitimatie-vereisten bestaat
daarentegen geen bezwaar. 61 Het zou mijns inziens bijzonder vreemd
zijn als weI van nationale controleurs mag worden gevergd dat zij zich
legitimeren, maar niet van de Euro-inspecteurs die hen vergezellen.

Overtreedt de Euro-inspecteur deze nationale bepalingen, dan zou zijn
'bijstandsrecht' in dat geval buiten toepassing blijven.

323 Het door de nationale controleur verzamelde materiaal kan als
bewijsmateriaal dienen voor door de nationale instanties op te leggen
sancties. Ais de Euro-inspecteur zijn nationale collega heeft bijgestaan bij
het verzamelen van het materiaal, zal hij onder omstandigheden (bijvoor-
beeld als de rechtmatige verkrijging van het materiaal wordt betwist), door
de nationale rechter als getuige kunnen worden opgeroepen. De controleur
behoeft daarvoor krachtens artikel19 Ambtenarenstatuut toestemming van
het 'bevoegde gezag' (dat is de Europese Commissie); behoudens dwingende
redenen in verband met de belangen van de EG, zal die toestemming moeten
worden verleend.f

5.5 Door wie wordt er gecontroleerd? Conclusie

324 Euro- inspecteurs kunnen op het grondgebied van de lidstaten actief
zijn op basis van uitdrukkelijke bepalingen van primair en secundair EG-
recht, waarin zelfstandige bevoegdheden worden toegedeeld (nrs. 308-310).
Zij kunnen ook actief zijn op basis van bepalingen in verordeningen die
de bevoegdheid verlenen om hunnationale collega's 'bij te staan' (or. 319).
In beide gevallen kunnen daarnaast nog nationale controleurs optreden;
de lidstaten moeten de verordening immers doeltreffend handhaven (or.
305). Verordeningen bevatten incidentele bepalingen ten aanzien van
uitvoeringsregels die de lidstaten ten aanzien van de Euro-inspecteurs mogen
of moeten treffen of bepalen op dit punt helemaal niets. Het is onduidelijk
wat het EG-recht op dit punt aan de lidstaten oplegt; het is eveneens
onduidelijk wat het EG-recht op dit punt aan de lidstaten toestaat.

325 Het lijkt mij daarom belangrijk om op EG-niveau in algemene zin
meer duidelijkheid over de rechten en plichten van de Euro-inspecteurs

61 Vgl. de regeling van Yo. (EEG) 2048/89 van de Raad van 19juni 1989 houdende algemene
regels met betrekking tot controles in de wijnbouwsector, Pb. 1989 L 202/32, art. 6, vierde
lid.

62 Vgl. H.v.I. 13 juli 1990, C-2/88, Zwartveld I, Jur. 1990,1-3365. Hierover Mortelmans
1990, pp. 974-991.
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te verschaffen. Voor zowel de lidstaten als de bedrijven, is het immers van
groot belang om te weten over welke rechten en plichten deze controleurs
beschikken. Daarom ondersteun ik het pleidooi voor een kaderverordening
terzake." In die kaderverordening zouden in ieder geval de rechten en
plichten van Euro-inspecteurs helder moeten worden weergegeven;
bovendien zou duidelijk moeten worden aangegeven wat de lidstaten ten
aanzien van die controleurs moeten of mogen regelen." In latere verorde-
ningen kan dan naar deze kaderverordening worden verwezen.

6 De keuze van het sanctiesysteem

326 Verordeningen kunnen voorschrijven dat 'passende' sancties op
nationaal niveau moeten kunnen worden opgelegd; het betreft dan nooit
gevangenisstraf. Voorbeelden zijn de verplichting om een waarborgsom
verbeurd te verklaren," en de verplichting om een begunstigende beschik-
king in te trekken." Tot het opleggen van een administratieve boete
verplicht de verordening die recht op een prernie toekent aan appelprodu-
centen die hun appelbomen rooien. Overtreden degenen die een premie
hebben ontvangen hun verplichting om gedurende vijftienjaar geen nieuwe
bornen aan te planten, dan verplicht de verordening de nationale uitvoerings-
instanties om

de uitgekeerde rooipremie terug [te vorderen], verhoogd met de rente die
in de betrokken Lid-Staat voor soortgelijke terugvorderingen geldt,
de overtreder [te verplichten om] een bedrag te betalen dat gelijk is aan
de uitgekeerde rooipremie."

63 Pleidooi van de Werkgroep ad hoc 'communautair recht en strafrecht', Europese Politieke
Samenwerking van november 1991, weergegeven in Panopticon 1992, pp. 560-567, p. 567.

64 Deze kaderverordening zou onder meer de strafrechtelijke aansprakelijkbeid van Euro-
inspecteurs rnoeten regelen (vgl. het voorstel voor een verdrag uit 1976, Pb. 1976, C 222/15-
17)en procedurele voorschriften voor de inschakeLingvan Euro-inspecteurs moeten bevatten
(MuLder 1973, pp. 354-355). Ygl. de regeling zoals die in de wijnbouwsector is getroffen:
Yo. (EEG) 2048/89 van de Raad van 19 juni 1989, Pb. 1989 L 202/32.

65 Reeds yo. (EEG) 1009/67 van de Raad van 18december 1967 houdende een gemeenschappe-
lijke ordening der markten in de sector suiker, Pb. 1967 L 30811, art. II. Zie Schwarze
1988, Band 2, pp. 707-727.

66 Reeds yo. (EEG) 3164176van deRaad van 16december 1976, betreffende het communautair
contingent voor het goederenvervoer over de weg tussen de Lid-Staten, Pb. 1976, L 357/1,
art. 2, vierde lid.

67 Yo. (EEG) 2604/90 van de Commissie van 7 september 1990, Pb. 1990 L 245123, art. 6,
vastgesteld ter uitvoering van Yo. (EEG) 1200/90 van de Raad van 7 mei 1990, Pb. 1990
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327 Bepaalt de verordening terzake niets, dan zijn de lidstaten vrij om
het sanctiesysteem te kiezen, mits de sanctie in overeenstemming is met
het doeltreffendheidsvereiste, het assimilatiebeginsel, de algemene beginselen
van het EG-recht en de grondrechten (nrs, 301-305).

7 Samenvattende conclusies

328 De lidstaten zijn verplicht om handhavingsvoorschriften vast te
stellen als dat noodzakelijk is voor de volledige en effectieve toepassing
van de verordening. Bovendien dient de op nationaal niveau te verrichten
handhavingsinspanning te leiden tot een volledige en effectieve toepassing
van de verordening. Er bestaat echter geen algemene plicht om handhaving
van verordeningen voorrang te geven boven handhaving van nationaal recht.

329 De verordening kan de op te leggen sanctie bepalen: daarbij gaat
het in het E(E)G-recht tot nu toe steeds om niet-strafrechtelijke sancties.
De vereiste effectiviteit van het gemeenschapsrecht vergt vaak dat sancties
een preventieve werking hebben. Op grond van het assimilatiebeginsel moet,
als met de verordening vergelijkbaar nationaal recht effectief wordt gehand-
haafd, het gemeenschapsrecht op gelijke wijze worden gehandhaafd. Bij
onvoldoende handhaving van het nationale recht moet de verordening strikter
worden gehandhaafd. Hoe ver het gemeenschapsrecht kan gaan in het
voorschrijven van de op nationaal niveau op te leggen sancties, is afhankelijk
van wat naar het oordeel van de gemeenschapswetgever 'geschikt, noodzake-
lijk en niet buitenproportioneel' is in het licht van het doel van het gemeen-
schapsrecht. Het Hof toetst dit oordeel marginaal. Strafrechtelijke sancties
in verordeningen zijn naar mijn mening niet principieel uitgesloten, maar
in de praktijk zullen zij (nog) niet voorkomen. De lidstaten achten het
strafrecht namelijk hun exc1usieve domein. Ook daarop heeft het gemeen-
schapsrecht, via onder meer het assimilatiebeginsel, echter weI invloed.

330 Het toezicht op de naleving van de verordening kan op drie manieren
zijn vormgegeven. Allereerst kunnen functionarissen van de Europese
Commissie (door mij Euro-inspecteurs genoemd) informatie over overtreding
van de verordening verzamelen waarna de Europese Commissie een boete
of dwangsom kan opleggen. De EG-rechter verleent dan desgevraagd
rechtsbescherming. Ten tweede kan handhaving via nationale instanties

L 119/63.
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plaatsvinden; de nationale rechter verleent dan rechtsbescherming. De derde
mogelij1cheid is dat de Euro-inspecteur zijn nationale collega 'bijstaat'; in
dat geval zijn het de nationale instanties die de verordening handhaven,
maar de Euro-inspecteur moet naar mijn mening weI steeds met zijn
nationale collega kunnen 'meegaan'. In dat geval verleent de EG-rechter
of de nationale rechter rechtsbescherming. Het is wenselijk als op EG-niveau
meer duidelij1cheid wordt geschapen omtrent de rechten en plichten van
de Euro-inspecteurs, bijvoorbeeld in een kaderverordening.

331 Al met al blijkt de vrijheid van de lidstaten bij de handhaving van
het gemeenschapsrecht de Iaatste jaren steeds verder te worden ingeperkt.
Dat is niet verwonderlijk gezien de steeds grotere aandacht voor de
problemen die gepaard gaan met handhaving van het EG-recht door de
lidstaten. Deze ontwikkeling lijkt nog niet tot een einde te zijn gekomen.
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Handhavingsvoorschriften - schiet Nederland tekort?

1 Inleiding

332 In het voorgaande hoofdstuk is besproken welke eisen het EG-recht
aan de nationale handhaving van verordeningen stelt. In dit hoofdstuk wordt
bezien of Nederland, gezien die eisen die door het EG-recht gesteld worden,
tekortschiet. Daartoe zal in dit hoofdstuk eerst de controle op de naleving
van het EG-recht worden behandeld (§ 2). Vervolgens komt de inhoud van
de sanctievoorschriften aan de orde (§ 3). De samenvattende conclusies
zijn in § 4 te vinden.

2 Door wie wordt er gecontroleerd?

2.1 De Euro-inspecteur

333 Zoals in de nrs. 312-315 is gesteld, is het antwoord op de vraag
wat de lidstaten moeten en mogen bepalen als een Euro-inspecteur in de
verordening zelfstandige bevoegdheden krijgt toegedeeld, in de eerste plaats
afhankelijk van uitdrukkelijke bepalingen van primair en secundair EG-recht.
Vereist de verordening dat een Euro-inspecteur die zijn geheimhoudingsver-
plichting heeft geschonden op gelijke wijze bestraft wordt als nationale
ambtenaren (nrs. 312-315), dan zal de nationale wetgeving daarin moeten
voorzien. In de Nederlandse wetgeving is dit gebeurd in de artikelen 272
en 273 jo. 44 Wetboek van Strafrecht, die krachtens artike12 Wetboek van
Strafrecht van toepassing zijn op een ieder die zich binnen Nederland aan
enig strafbaar feit schuldig maakt.

334 De algemene bepalingen in de Nederlandse wetgeving betreffende
toezichthouders en opsporingsambtenaren strekken zich echter niet uit over
Euro-inspecteurs. Zo zijn de 'opsporingsambtenaren' in artikel152 Wetboek
van Strafvordering zo omschreven, dat er uitsluitend nationale ambtenaren
onder vallen (vergelijk ook artikeI203, eerste lid, Algemene wet douane
en accijnzen 1961). Ret komend recht van de Algemene wet bestuursrecht,
zal zich evenrnin uitstrekken over Euro- inspecteurs. Afdeling 5.1 van het
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Voorontwerp van de Algemene wet bestuursrecht bevat algemene bepalingen
over toezicht. ArtikeI5.I.l Awb definieert de 'toezichthouder' als:

een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens wettelijk voorschrift.

Wie denkt dat onder het begrip 'bij of krachtens wettelijk voorschrift' ook
de EG-verordening valt, komt bedrogen uit. Uit de toelichting valt namelijk
afte leiden dat met 'wettelijke voorschriften' uitsluitend Nederlandse regels
worden bedoeld. IOp dit moment zijn er echter nog nauwelijks verordenin-
gen die gelijkstelling van Euro-inspecteurs en nationale controleurs eisen,
zodat een onderbouwd oordeel over de verenigbaarbeid van de Nederlandse
wetgeving met het EG-recht nog niet is te geven. Het volstaat om erop te
wijzen dat zicb bier in de toekomst problemen kunnen voordoen.?

335 Een regelingsplicbt van de lidstaten kan ook voortvloeien uit doel
en strekking van de verordening (nrs. 312-315). Zo moeten de lidstaten
ervoor zorgen dat als de Euro-inspecteur zelfstandige bevoegdbeden krijgt
toebedeeld, deze bevoegdheden ook inderdaad kunnen worden uitgeoefend.
Op het punt van de verificatiebevoegdheden van de Euro-inspecteurs lijkt
de Nederlandse wetgeving tekort te scbieten. Zo vereist Vo. 17/62 dat de
Euro-inspecteurs de bedrijfsterreinen kunnen betreden. 3 Als het betrokken
bedrijf de toegang weigert, dan moeten de nationale autoriteiten ervoor
zorgen dat betreding toch mogelijk is. De Nederlandse Uitvoeringswet
kartelverordening-EEG (Nr. 17) 1968 bevat echter geen bepalingen die
daarin voorzien. De wet bepaalt wel dat de nationale ambtenaren bet terre in
van de weigerachtige ondememing kunnen betreden, zo nodig met bebulp
van de sterke arm (artikel4 van de wet), maar niet dat ook de Commissie-
ambtenaren met bun nationale collega's kunnen meegaan. Met betrekking
tot een verordening als Vo. 11 (vervoer), die een op dit punt soortgelijke
bepaling als Vo. 17/62 bevat, is mij zelfs belemaal geen Nederlandse

Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, Voorontwerp A1gemene wet
bestuursrecht, derde tranche, pp. 134-135.

2 Art. 86 EGKS-Verdrag, weergegeven in or. 312, eist dat de Euro-inspecteur wordt
gelijkgesteld met nationale ambtenaren van de belastingdiensten, voor rover dat nodig is
voor de vervulling van hun taak. Nederlandse uitvoeringswetgevinghiervan is mij niet bekend:
uit de parlementaire stukken omtrent de goedkeuring van het EGKS-Verdrag kan worden
afgeleid dat uitvoeringswetgeving blijkbaar niet nodig werd geacht (zie TK 1951-1952,2228,
pp. 46 en 87). De goedkeuringswet bevat dan ook geen bepalingen op dit punt (Stb. 1952,
83); er bestaat geen algemene uitvoeringswet EGKS-Verdrag.

3 VO. (EEG) 17/62 van de Raad van 6 februari 1962, Ph. 1962, p. 204, art. 14, eerste lid.

176



Handhavingsvoorschriften - schiet Nederland tekort?

uitvoeringswetgeving bekend. 4 Ret lijkt erop dat de N ederlandse wetgeving
hier tekort schiet. Een duidelijk wetgevingsbeleid ontbreekt op dit punt.

2.2 De Nederlandse controleur

336 Een eerste punt dat aandacht verdient is dat ook niet-handhaafbare
EG-verordeningen door de lidstaten toch gehandhaafd moe ten worden (nr.
305, het doeltreffendheidsvereiste) - een vrijwel onmogelijke opgave. Ret
is dan ook van groot belang dat de Nederlandse betrokkenen bij de
totstandkoming van EG-verordeningen Aanwijzing voor de regelgeving
11 juncto 'schakelaanwijzing' 329 toepassen. Daarin wordt bepaald dat
bij de voorbereiding van EG-regeigeving mede aandacht aan de handhaaf-
baarheid van die EG-regeigeving wordt besteed."

337 Tot nu toe verplichten EG-verordeningen de lidstaten nooit expliciet
om tot straf- of bestuursrechteIijke vervolging over te gaan. Dat betekent
dat het N ederlandse (strafvorderlijke) opportuniteitsbeginsel bij de handha-
ving van verordeningen in beginsel van toepassing blijft. Ret opportuniteits-
beginsel houdt in dat van vervolging afgezien kan worden 'op gronden aan
het algemeen belang ontleend' (artikelen 167 en 242 Wetboek van
Strafvordering). Ret' algemeen belang' kan echter worden ingekleurd door
de eisen die het EG-recht stelt, zoals de eis die uit het assimilatiebeginsel
voortvloeit en de eis van doeltreffende handhaving (nrs. 304-305). De
N ederlandse wetgeving lijkt hier niet tekort te schieten.?

338 WeI kan het vereist zijn om aan de straf- en/of bestuursrechtelijke
handhaving van het EG- recht meer prioriteit toe te kennen dan nu het geval
is, namelijk als het huidige toezichts- en vervolgingsbeleid een onvoldoende
doeltreffende handhaving ten gevolg heeft. Indit licht is de instelling van
een coordinerend EG-fraudeberaad, een instelling die als doeI heeft 'het
bevorderen van een optimale aanwending van de opsporings- en vervolgings-
capaciteit met betrekking tot de EG-fraude' van belang.? Ret gaat hier dan

4 Zo ook lorna 1990, p. 632. Het betreft Yo. (EEG) 11 van de Raad van 27 juni 1960, Ph.
1960, p. 1121.

5 Vgl. Met vaste hand, verbetering van de kwaliteit van de rechtshandhaving, TK 1990-1991,
22045, nrs. 1-2, pp. 12-13.

6 Vgl. Bleeker 1993, p. 1011: weliswaar zal het opportuniteitsbeginsel soms wellicht buiten
toepassing moeten blijven, maar daarvoor behoeft de Nederlandse wetgeving niet te worden
aangepast.

7 Beschikking van de minister van Justitie van 1 februari 1992, Stcrt. 1992,47, art. 2.
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echter niet zozeer om wetgevings-, maar eerder om toezichts-, verificatie-
en opsporingsbeleid."

2.3 De Euro-inspecteur staat de Nederlandse controleur bij

339 Voor zover mij bekend is, bepaalt de Nederlandse wetgeving niets
met betrekking tot de Euro-inspecteurs die hun nationale collega's kunnen
bijstaan. Zo kent de Wet vervoer over zee 1982, vastgesteld ter uitvoering
van een verordening die bepaalt dat de Euro-inspecteurs hun nationale
collega's kunnen bijstaan, uitsluitend bevoegdheden toe aan de Nederlandse
toezichthouders (artikelen 28-31).9 En de Uitvoeringswet kartelverordening-
EEG (Nr. 17) 1968 bepaalt niets omtrent artikel 13, tweede lid, van de
verordening, dat zegt dat personeelsleden van de Commissie de nationale
controleurs kunnen bijstaan. Omdat het echter maar de vraag is of de
Nederlandse wetgeving op dit punt wei bepalingen zou moeten bevatten,
kan niet geoordeeld worden dat Nederland hier tekort schiet. Zo is het de
vraag of legitimatieverplichtingen aan de Euro-inspecteurs moeten kunnen
worden opgelegd: naar mijn mening kan dat wei op grond van het EG-recht,
maar is het door het EG-recht niet vereist (nr. 322).

3 De inhoud van de sanctievoorschriften

340 Bij de keuze van het sanctiesysteem is Aanwijzing voor de
regelgeving 11 van belang. Deze zegt dat bij iedere regeling die onder
ministeriele verantwoordelijkheid tot stand komt, onderzocht wordt of
handhaving:

het beste langs administratiefrechtelijke, civielrechtelijke of strafrechtelijke weg
dan wei op andere wijze kan plaatsvinden.

Wat in een bepaald geval 'het beste' is, wordt onder meer ingekleurd door
de eisen die het EG-recht stelt en zoals ze in de nrs. 301-305 naar voren
zijn gekomen. Zo moet de verordening effectief worden gehandhaafd:

8 Vgl. het antwoord van de Minister van Justitie op vragen uit de Eerste Karner over de aanpak
van de bestrijding van fraude met EG-gelden, TK 1991-1992, 22300 VI, nr. 214a, p. 33.

9 De verordening waar het om gaat is Vo. (EEG) 4057/86 van de Raad van 22 december 1986,
Pb. 1986 L 378/14, art. 7, derde lid, sub d: 'Ambtenaren van de Commissie kunnen, op
verzoek van de Commissie of van een Lid-Staat , de arnbtenaren van de Lid-Staten bijstaan
in hun werkzaamheden'.
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bijvoorbeeld de Nederlandse handhaving van het EG-visserijbeleid lijkt
zo weinig doeltreffend dat een ander handhavingsbeleid vereist is. 10 Verder
is de keuze voor het handhavingssysteem in belangrijke mate beperkt doordat
het assimilatiebeginsel moet worden toegepast. Mede daardoor heeft de
keuze van de Nederlandse wetgever bij de totstandbrenging van de Wet
op de Economische Delicten (WED), namelijk om het sociaal-economisch
ordeningsrecht in beginsel via uiteindelijk het strafrecht (de WED) te
handhaven, nu nog belangrijke gevolgen. Het assimilatiebeginsel brengt
namelijk mee dat heel veel EG-verordeningen onder de werking van het
strafrecht (de WED) moeten worden gebracht." Zou de Nederlandse
regelgever hier verandering in willen brengen, dan zullen zowel de
'autonome' Nederlandse als de vergelijkbare communautaire regelingen
uit de werkingssfeer van de WED gehaald moeten worden.

341 De huidige wetgeving schiet niet duidelijk tekort in verband met
de door het EG-recht gestelde eisen. Zo behoren van de zeventien wetten
die in het kader van dit onderzoek uitgebreid zijn onderzocht (zie bijlage
B), er zestien handhavingsbepalingen te bevatten." Daarvan zijn er twaalf
onder de werking van de WED gebracht. 13 Van de resterende wetten
bevatten er drie een eigen handhavingsstelsel, dat gelijkelijk geldt voor
overtreding van Nederlands recht en voor overtreding van bepalingen van
verordeningen die op basis van de wet worden uitgevoerd." De laatste
wet tenslotte is de Uitvoeringswet kartelverordening -EEG (Nr. 17) 1968.
Deze wet is naar zijn aard slechts van toepassing op overtreding van de
uit te voeren verordening. De sanctie in die bepaling op schending van de
uit de EG-verordening voortvloeiende geheimhoudingsplicht (artikel5 van
de wet) is exact gelijk aan de sanctie die het Wetboek van Strafrecht op
schending van geheimen in het algemeen stelt (artikeI272). Al met allijkt
in aIle gevallen aan het assimilatiebeginsel te zijn voldaan.

10 Vgl. TK 1991-1992, 22 300 XIV, nr. 57.
11 Guldenmund 1992, p. 39.
12 De Wet tarief van invoerrechten 1985 behoeft dergelijke bepalingen niet: deze wet legt

narnelijk geen gedragsvoorschriften aan particulieren op.
13 Dat zijn de EESV-wet 1989, de Arbeidsvoorzieningswet 1989, de In- en uitvoerwet 1962,

de Sanctiewet 1977, de Landbouwwet 1957, de Wet milieugevaarlijke stoffen 1985, de Wet
vervoer over zee 1982, de Wet personenvervoer 1987, de Wet structurele sanering binnenvaart
1990, de Wet vervoer binnenvaart 1991, de Wet goederenvervoer over de weg 1992 en
de Visserijwet 1963.

14 De Algemene wet douane en accijnzen 1961, de Wet bedreigde uitheemse diersoorten 1975
en de Vreemdelingenwet 1965.
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342 Voor vele door het EG-recht geeiste bestuursrechtelijke sancties
bevat de Nederlandse wetgeving geen algemene regeling. Een algemene
regeling, die in iedere uitvoeringsregeling van toepassing verklaard zou
worden, lijkt ook niet goed mogelijk vanwege de verschillende verplichtin-
gen die verordeningen terzake opleggen. Zo kent de Nederlandse Uitvoe-
ringsregeling EEG-premie schapevleesproducenten 1993, gesteld ter
uitvoering van de verordening die in de zaak C-240/9015 aan de orde was
(zie nrs. 295-297), een uitgebreide en ingewikkelde sanctieregeling. 16 Dat
was nodig omdat de verordening daartoe verplichtte. De Nederlandse
regeling ter uitvoering van de verordening inzake een rooipremie voor
appelbomen daarentegen kent een eenvoudige sanctieregeling." De
verordening bevatte immers ook een eenvoudige regeling.

343 In andere gevallen kan een algemene regeling (bijvoorbeeld in de
Algemene wet bestuursrecht) wel zinvol zijn. Zo luidt een verordening over
de structurele sanering van de binnenvaart als volgt,

Het is verboden om een in de leden 1 en 2 bedoeld vaartuig [een vaartuig dat
de vrachtcapaciteit inde binnenvaart uitbreidt, 1MB] in gebruik te nemen voordat
de eigenaar voldaan heeft aan de in lid 1 bedoelde voorwaarden. In geval van
inbreuk op dit verbod mogen de nationale autoriteiten maatregelen nemen om
te voorkomen dat het betrokken vaartuig aan het verkeer deelneemt. 18 [mijn
curs.]

Indit geval had in de Nederlandse uitvoeringswetgeving aangeknoopt kunnen
worden bij de Algemene wet bestuursrecht, indien de betrokken bepalingen
van de Awb reeds in werking waren getreden (Hoofdstuk 5, Afdelingen
5.2 en 5.3). In afwachting daarvan bevat de Nederlandse uitvoerings-
wetgeving een regeling die gelijkluidend is aan die van de Awb (Wet
structurele sanering binnenvaart 1990, artikel 14).

344 Als overtreding van specifieke voorschriften van EG-verordeningen
onder de werking van de strajWetgeving wordt gebracht, wordt veelal de
Wet op de Economische Delicten 1950 aangepast." Op het punt van de

15 H.v.I. 27oktober 1992, BRD v. Commissie, nog niet gepubliceerd.
16 Stcrt. 1992, 253, art. 44.
17 Uitvoeringsregeling EEG-rooipremie appelbomen 1990, Stcrt. 1990,225, art. 9; vastgesteld

ter uitvoering van Yo. (EEG) 2604/90 van de Commissie van 7 september 1990, Ph. 1990
L 245123.

18 Yo. (EEG) 1101189 van de Raad van 27 april 1989, Ph. 1989 L 116125, art. 8, vierde lid.
19 Guldenmund 1992, p. 38.
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algemene beseherming van de EG-reehtelijke belangen lijkt, aldus de
Nederlandse regering:

de Nederlandse wetgeving reeds zodanig te zijn ingericht, dat zij een toepassing
ten behoeve van de bescherming van de belangen van de Gemeenschap geheel
mogelijk maakt (vgl. bijv. de delictsornschrijvingen inzake bedrog en valsheid
in geschrift, of inzake schending van geheimen)."

345 AI met al heb ik op dit punt geen opvallende tekortkomingen in
de Nederlandse wetgeving gesignaleerd. Voor wat betreft het strafrecht
zal bij de Wet op de Eeonomisehe Delicten of bij het Wetboek van
Strafrecht kunnen en moeten worden aangeknoopt; voor wat betreft de
bestuursreehtelijke saneties zal soms bij de Algemene wet bestuursreeht
kunnen worden aangeknoopt en soms zal de uitvoeringsregeling zelf de
saneties moeten bevatten.

346 Toeh is kritiek mogelijk op de huidige Nederlandse wetgevingsprak-
tijk. De inhoud van de gedragsnorm is namelijk vaak heel moeilijk kenbaar.
De norms telling is immers meestal sterk geleed doordat deze is verspreid
over meer verordeningen, de uitvoeringswetgeving en daarop gebaseerde
lagere regels, waarbij vaak naar de veelvuldig gewijzigde verordeningen
wordt verwezen." De kenbaarheid van de norm zou verbeterd kunnen
worden door remedies zoals al eerder genoemd: informatieve publikatie
van onderdelen van de verordening in de Staatseourant en een register van
verordeningen en uitvoeringsregels (nrs, 180, 195).

4 Samenvattendeconclusies

347 Hoewel de Nederlandse wetgeving ten aanzien van de bepalingen
met betrekking tot Euro-inspecteurs in een enkel geval tekort lijkt te sehieten
(soms is niet voldoende verzekerd dat de Euro-inspeeteurs hun verifieatie-
bevoegdheden daadwerkelijk kunnen uitoefenen, zie nrs. 334-335), is het
EG-recht op dit punt te veelvormig en ook te onduidelijk, om duidelijke
en goed onderbouwde aanbevelingen ter verbetering van de Nederlandse
wetgeving te kunnen doen. Nederland lijkt daarentegen niet tekort te sehieten
ten aanzien van de inhoud van de sanctievoorschriften.

20 TK 1991-1992, 22300 VI, nr. 39, p. 11; vgl. Vervaele 1991, pp. 138-164, die daarbij
aantekent dat de strafrechtelijke handhavingspraktijk moeilijker ligt (pp. 163-164).

21 Guldenmund 1992, p. 38.
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348 Er kunnen echter twee aanbevelingen worden gedaan. Ten eerste
dienen de Nederlandse betrokkenen bij de totstandkoming van EG-
verordeningen voldoende aandacht te besteden aan de handhaafbaarheid
van die voorgenomen verordeningen. Ten tweede is het wenselijk om de
kenbaarheid te vergroten van de gedragsnorm, op welker overtreding de
Nederlandse uitvoeringsregeling sancties stelt (zie verder Deel E).
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HOOFDSTUK XV

De inrichting van het nationale rechtsbeschermings-
stelsel - EG-rechtelijke eisen

1 Inleiding

349 In dit hoofdstuk wordt behandeld welke reehtsbeseherming de
lidstaten particulieren moeten bieden tegen inbreuken op het gemeen-
sehapsreeht door EG-instanties of de lidstaten.' Daamaast komt aan de
orde hoe de lidstaten die reehtsbeseherming mogen begrenzen. Een
voorbeeld dat samenhangt met een bepaling uit de eerste voorbeeldverorde-
ning (§ 8 van hoofdstuk VI) illustreert het belang van deze vraag.

De verordening inzake het vrij verkeer van werknemers:

Anikell
1. Iedere onderdaan van een Lid-Staat, ongeacht zijn woonplaats, heeft het recht, op het
grondgebied van een andere Lid-Staat arbeid in loondienst te aanvaarden en te verrichten,
overeenkomstig de wettelijke en de bestuursrechtelijke bepalingen die de tewerkstelling van de
nationale werknemers van deze Staat regelen.

350 Het boven weergegeven artikell van de eerste voorbeeldverordening
is typiseh een voorbeeld van een bepaling waarvan de naleving in eerste
instantie via de nationale reehter wordt afgedwongen. Stel nu dat de hoogte
van de griffiereehten per lidstaat zodanig versehilt dat het beroep op de
nationale reehter ook per lidstaat versehilt, en daarmee de toepassing van
deze bepaling. Is deze versehillende hoogte van de griffiereehten dan weI
toegestaan, bijvoorbeeld als dat er toe zou leiden dat in sommige lidstaten
de toegang tot de reehter voor particulieren feitelijk is afgesneden (zie nr.
380)?2

Omtrent de bescherming van de lidstaten als EG-instanties het EG-recht schenden, de
bescherming van de EG-instanties als de lidstaten het EG-recht schenden, of bescherming
vanEG-ambtenaren tegen de EG-instanties behoeven op nationaal niveau immers geen regels
te worden gesteld.

2 Vgl. de opmerkingen van L. Kramer, weergegeven in: Bonnes 1991, p. 119; Voogt 1989,
pp. 79-80.
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351 Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst zal worden behandeld
wat de bij de inrichting van het reehtsbesehermingsstelsel in aeht te nemen
beginselenzijn (§ 2). Daarna wordtde reehtsbeseherming bij de EG-reehter
behandeld (§3) en vervolgens de reehtsbeseherrning bij de nationale reehter
(§ 4). De samenvattende conclusies zijn in § 5 te vinden.

352 Het materiele reeht wordt in dit hoofdstuk niet behandeld. Zo was
het in de zaak Ferwerda de vraag of de Nederlandse reehter op een
vordering tot terugbetaling van ten onreehte uitbetaalde eommunautaire
prernies het aan het Nederlandse reeht ontleende reehtszekerheidsbeginsel
moeht toepassen.' Deze vraag is weliswaar relevant voor de nationale
reehtsbeseherming, maar omdat het gaat om een vraag van materieel EG-
recht, moet het antwoord erop in de nrs. 160-161 worden gezoeht.

2 De bij de inrichtingvan het rechtsbeschermingsstelselin acht
te nemen beginselen

353 In deze paragraaf worden de beginselen genoemd die van belang
zijn voor de reehtsbeseherrning door zowel de EG- als de nationale reehter.
Het gaat om een kort overzicht: wat deze beginselen in de praktijk
meebrengen wordt in de volgende paragrafen behandeld.

354 Voor de inrichting van het reehtsbesehermingsstelsel zijn allereerst
van groot belang de'institutionele algemene reehtsbeginselen' (term is van
Mertens de Wi/mars). Dat zijn de beginselen van autonomie, reehtstreekse
werking en voorrang van het EG- recht, het beginsel van reehtsstatelijkheid
en het beginsel van uniforme toepassing van het EG-reeht.4 De beginselen
van autonornie, reehtstreekse werking en voorrang van het EG-recht brengen
mee dat het EG-reeht in reehte moet kunnen worden gehandhaafd, ongeaeht
door het nationale (eonstitutionele) reeht opgeworpen barrieres. 5 Het
beginsel van reehtsstatelijkheid brengt onder meer mee dat het EVRM in
de EG-reehtsorde is geincorporeerd (nr. 160). Het beginsel van uniforme
toepassing van het EG-reeht brengt mee dat de prejudiciele procedure in

3 H.v.J. 5 maart 1980, 265178, Jur. 1980,617.
4 Mertens de Wilmars 1986B, pp. 34-37.
5 H.v.J. 15 juli 1964,6/64, Costa-ENEL, Jur. 1964, 1140; H.v.J. 9 maart 1978, 106177,

Simmenthal II, Jur. 1978, 609.
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de EG-rechtsorde een zeer belangrijke plaats inneemt: het is de EG-rechter
die bij uitstek over de eenheid van het EG-recht waakt.

355 Voor de lidstaten is het beginsel van gemeenschapstrouw van groot
belang. Dat beginsel verplicht de lidstaten om alle maatregelen te treffen
die noodzakelijk zijn voor de volledige en effectieve toepassing van de
verordening; alles wat die toepassing kan hinderen moeten zij nalaten (nrs.
58, 152). Met het beginsel van gemeenschapstrouw hangt samen het non-
discriminatiebeginsel: de lidstaten mogen de aan het EG-recht ontleende
rechten niet minder effectief beschermen dan de aan het nationale recht
ontleende rechten (nr. 154).6

3 Rechtsbescherming door de EG-rechter

3.1 Inleiding

356 Het beginsel van de competences d'attribution geldt ook voor de
EG-rechter (nr. 29). Dat betekent dat het Hof van Justitie en het Gerecht
van eerste aanleg slechts over die bevoegdheden beschikken, die hen
uitdrukkelijk zijn toegewezen. Dit beginsel kan evenwel uitzondering lijden
als het botst met het rechtsstatelijkheidsbeginsel (toegang tot een bevoegde
rechter). Zo heeft het Hof bepaald dat het Europees Parlement onder
omstandigheden een vernietigingsberoep kan instellen, ook a1 verleent artikel
173 EEG- Verdrag de bevoegdheid daartoe slechts de Raad, de Commissie
en de lidstaten (artikel is gewijzigd door het Verdrag van Maastricht). Deze
beslissing werd gemotiveerd door erop te wijzen dat anders een leemte in
de rechtsbescherming zou ontstaan." Voor particulieren geldt echter dat
zij slechts voor de EG-rechter kunnen procederen als daartoe een uitdrukke-
lijke grondslag bestaat. Om te weten hoe particulieren tegen toepassing
van EG-verordeningen worden beschermd, moet dus eerst worden nagegaan

6 Bijvoorbeeld Hiv.J. 22januari 1976,60175, Russo, Jur. 1976,45; Hvv.J. 16 februari 1976,
33176, Rewe, Jur. 1976,1989; H.v.]. 5 maart 1980, 265178, Ferwerda, Jur. 1980,617.
Zie voor een weergave van de rechtspraak Voogt 1989, pp. 75-78.

7 Hiv.J. 4oktober 1991,70/88, Tsjemobyl, Jur. 1991,1-4529. Eerder al was aanvaard dat
vernietigingsberoep kon worden ingesteld tegen handelingen van het EP, hoewel art. 173
EEG-Verdrag dit eveneens lijkt uit te sluiten (Hiv.J. 23 april 1986, 294/83, Les Verts, fur.
1986, 1339). Deze rechtspraak wordt gecodificeerd in art. 173 EG-Verdrag, 33 EGKS-
Verdrag, zoals gewijzigd door het Verdrag van Maastricht en art. 146 Euratom-Verdrag,
zoals gewijzigd door het Verdrag van Maastricht.
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welke acties zij kunnen instellen (§ 3.2). Daama wordt aangegeven bij welke
rechter zij een aetie kunnen instellen (§ 3.3).

3.2 De aeries

357 Partieulieren kunnen voor de EG-rechter beroep instellen tot vernieti-
ging van handelingen van EG-instanties, als deze handelingen tot hen gericht
zijn, of hen 'rechtstreeks en individueel' raken (artikelen 173 E(E)G-
Verdrag, 33 EGKS-Verdrag, 146 Euratom-Verdrag). Beroep wegens
nalatigheid is ontvankelijk onder dezelfde voorwaarden als bet vemietigings-
beroep." Ook een verordening kan reebtstreeks en individueel raken, maar
dat is slecbts bij uitzondering het geval: als de verordening de bedoeling
heeft om sleehts op een beperkt aantal bepaalbare personen van toepassing
te zijn.? Het is mogelijk dat de anti-dumpingsverordening die in bijlage
B is genoemd, een dergelijke 'onechte' verordening is, maar of dat
daadwerkelijk zo is vergt een onderzoek naar de feitelijke situatie (wie
worden er precies door deze verordening geraakt; is deze groep in de
toekomst voor uitbreiding vatbaar; wat is de relatie tussen bet doel van
de verordening en bet gebruikte afbakeningscriterium, etcetera).'?

358 De verordening kan ook op indirecte wijze worden aangetast. Dan
wordt in een vernietigingsberoep tegen een op de verordening gebaseerde
besehikking gesteld, dat de onderliggende verordening ongeldig is (exeeptie
van onwettigbeid, artikelen 184 E(E)G-Verdrag, 36, derde alinea, EGKS-
Verdrag, 156 Euratom-Verdrag). Daarnaast is het mogelijk dat de
verordening ongeldig wordt verklaard doordat het Hof dat in een prejudiciele
procedure bepaa1t; dan gaat het evenwel niet om een door particulieren
voor het Hof in te stellen aetie, maar om een vraag die de nationale reehter
aan het Hof stelt (zie nr. 363).

359 Partieulieren kunnen steeds beroep tot schadevergoeding instellen
op grond van de niet-eontraetuele aansprakelijkheid van de EG (artikelen
178 juncto 215 E(E)G-Verdrag, 40 EGKS-Verdrag, 151 juncto 188
Euratom- Verdrag). Op deze wijze kunnen zij ook de onrechtmatigheid van

8 Zie KapteynlVerLoren van Themaat 1987, p. 199.
9 Hierover KapteynlVerLoren van Themaat 1987, pp. 207-209, waarin een reeks jurisprudentie

wordt genoemd.
10 Yo. (EEG) 3068/92 van de Raad van 23 oktober 1992, tot instelling van een definitief anti-

dumpingrecht op de invoer van kaliumchloride van oorsprong uit de Oekraine, Rusland en
Wit-Rusland, Pb. 1992 L 308/41.
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verordeningen voor het Hof en sinds kort ook voor het Gerecht van eerste
aanleg inroepen. Het Hof wijst beroepen tot schadevergoeding wegens
onrechtmatige EG-regeigeving echter slechts toe ais er sprake is van een
'gekwalificeerde schending van een hogere rechtsregeI, of een klaarblijkelij-
ke en ernstige miskenning door een instelling van de grenzen van haar
bevoegdheid' .II Wat hier precies onder valt is niet helemaal duidelijk,"
maar wat wel duidelijk is, is dat

the Court does not easily accept the existence of an obligation of the Community
to pay compensation for damages caused by the illegality of legislative acts. 13

Ais het Hof een schadevergoedingseis afwijst, belet het EG-recht niet dat
de gelaedeerde probeert voor de nationale rechter schadevergoeding van
de nationale instanties te krijgen. Maar danmoet de vordering weI berusten
op een 'eigen fout of gedraging die aan de nationale autoriteiten kan worden
toegeschreven' . 14 Laat de verordening op het betrokken punt geen enkele
keuze, dan kan er geen sprake zijn van een 'fout' van de nationale
autoriteiten en mag er volgens het Hof ook geen grond zijn voor schadever-
goeding op basis van het nationale recht. Het is dus mogelijk dat de
vordering tot schadevergoeding bij het HoJ atketst omdat er geen 'gekwalifi-
ceerde schending van een hogere rechtsregeI' is, maar tevens moet atketsen
bij de nationale rechter omdat de nationale autoriteiten geen 'eigen fout'
hebben gemaakt. Belangrijkste argument voor het gebruik van het criterium
'eigen fout' lijkt mij dat de toepassing van de verordening in gevaar zou
worden gebracht als de nationale instanties voor uitvoering van een op dat
moment nog geldige verordening achteraf aansprakelijk zouden blijken te
zijn. In redelijkheid zou van die instanties dan niet kunnen worden gevergd
om, als zij ernstig twijfelen aan de geldigheid van de verordening, deze
verordening toch loyaal uit te voeren. Op grond van het beginsel van
gemeenschapstrouw zijn de nationale instanties echter wel steeds verplicht
tot loyale uitvoering: zij mogen niet zelf toepassing van de verordening
opschorten."

360 Een eerste conclusie die uit het voorgaande volgt, is dat bij de EG-
rechter niet in beroep kan worden gegaan tegen handelingen die de nationale

11 H.Y.J. 2 december 1971, 5171, Schoppenstedt, fur. 1971,990.
12 Heukels 1992, p. 324.
13 SchermerslWaelbroeck 1992, p. 342.
14 H.Y.J. 27 september 1988, gev, zaken 106 tot en met 120/87, Asteris, fur. 1988,5515.
15 Vgl. Meij 1993. pp. 83-85.
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autoriteiten ter toepassing van de verordening verrichten." Een tweede
conc1usie is dat particulieren beperkt bevoegd zijn om bij de EG-rechter
beroep in te stellen tegen verordeningen.

3.3 De rechterlijke organisatie

361 Bij het Gerecht van eerste aanleg dient beroep tot nietigverklaring,
wegens nalaten en beroep tot schadevergoeding te worden ingesteld."
Tegen arresten van het Gerecht kan hogere voorziening bij het Hof van
Justitie worden gevraagd; het kan dan alleen gaan om rechtsvragen."
Onder het oude recht was de bevoegdheid van het Gerecht beperkt tot door
natuurlijke of rechtspersonen ingediende beroepen (niet in prejudiciele zaken)
(artikelen 168A EEG-Verdrag, 32quinquies EGKS-Verdrag en 140A
Euratom- Verdrag). Met het Verdrag van Maastricht zijn deze artikelen
gewijzigd, zodat de Raad de competentiesfeer van het Gerecht kan uitbreiden
tot beroepen die door de lidstaten of door de EG-instanties worden ingesteld.
De prejudiciele procedure blijft echter uitdrukkelijk van de bevoegdheid
van het Gerecht uitgesloten.

362 Bij de rechtsbescherming van particulieren speelt het HoJ van Justitie
EG dus in twee opzichten een rol: als beroepsinstantie van uitspraken van
het Gerecht van eerste aanleg en als rechter in de prejudiciele procedure.

363 De derde belangrijke rechter die communautaire rechtsbescherming
verleent is de nationale rechter: hij is 'juge commun'. Deze nationale rechter
werkt met de EG-rechter samen via de prejudiciele procedure (artikelen
177 E(E)G- Verdrag, 41 EGKS- Verdrag, 150 Euratom- Verdrag). De
nationale rechter is bevoegd - de hoogste reehter is daartoe verplicht -
aan het Hof van Justitie een prejudiciele vraag te stellen, als in de nationale
procedure een vraag omtrent de uitleg of de geldigheid van het EG-recht
wordt opgeworpen en de nationale rechter het antwoord op die vraag
noodzakelijk acht voor het wijzen van zijn vonnis. De plicht tot het stellen
van een prejudiciele vraag lijdt slechts uitzondering in geval van een acte
eclaire (het Hof heeft de vraag al eens beantwoord) of van een acte clair

16 Vgl. H.v.l. 3 december 1992, C-97/91, Oleificio Borelli, nog niet gepubliceerd.
17 Besluit van de Raad van 8 juni 1993, P/). 1993 L 144121.
18 Artt. 168AE(E)G- Verdrag, 32quinquies EGKS-Verdrag en 140A Euratom-Verdrag; Besluit

van de Raad van 24 oktober 1988 tot instelling van een Gerecht van eerste aanleg van de
Europese Gemeenschappen, P/). 1988 L 319/1, art. 51.
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(redelijkerwijs kan over het antwoord geen twijfel bestaan). 19 Omdat vragen
over de uitleg en geldigheid van het EG-recht aldus bij het Hof terechtko-
men, wordt via deze procedure de rechtseenheid bewaakt."

4 Rechtsbeschermingdoor de nationale rechter

4.1 De oplossingen van de eerste en de tweede generatie"

364 In de jaren vijftig en zestig stonden in de EG-rechtspraak vooral
de problemen van de eerste generatie centraal. Het ging om afbakening
van de EG-rechtsorde tegenover de nationale en de internationale rechtsorde.
Ontwikkeld is toen het concept van de 'eigen' communautaire rechtsorde,
gegrond op de beginselen van autonomie, rechtstreekse werking en voorrang
van het EG-recht. Uit dit concept vloeit voort dat de nationale rechter het
nationale recht, dat strijdt met EG-recht, steeds buiten toepassing moet laten
en dat een nationale handeling die in strijd is met het gemeenschapsrecht
ongedaan moet worden gemaakt." De toegang tot de nationale rechter
is van groot be lang voor de verwezenlijking van dit concept: de toegang
tot de rechter is als het ware de procedurele dimensie van de genoemde
beginselen." Als de toegang tot de nationale rechter feitelijk is afgesneden,
bijvoorbeeld door de hoogte van de griffierechten, kan ook de verwerkelij-
king van het concept van de 'eigen rechtsorde' feitelijk gevaar lopen. Dit
nu is een voorbeeld van een probleem van de tweede generatie. 24 Tweede-
generatieproblemen zijn dus problemen die samenhangen met de verschillen
in de nationale rechtsbeschermingsstelsels.

365 Inde jaren zeventig en begin tachtig heeft het Hof voor deze tweede-
generatieproblemen een oplossing gevonden, samengevat in de RewelComet-
rechtspraak ('tweede-generatie-oplossing').25 Uitgemaakt werd dat de

19 Hierover KapteynlVerLoren van Themaat 1987, pp. 225-227.
20 Hierover Mertens de Wilmars 1986B, pp. 35-36.
21 Het concept van de drie (niet-1ineaire) generaties EG-recht, is ten aanzien van de toepassing

en handhaving van het gemeenschapsrecht in zijn algemeenheid uitgewerkt in het boeiende
artikel van CurtinlMorte1mans 1994.

22 H.v.J. 5 februari 1963,26/62, Van Gend en Loos, Jur. 1963,1; H.v.J. 16 december 1960,
6/60, Humblet, Jur. VI, 1167.

23 Timmermans 1992, p. 21.
24 Mertens de Wilmars 1980, p. 380; zie ook Koopmans 1982, pp. 121-130.
25 H.v.J. 16december 1976, 33176,Rewe, Jur. 1976,1989; vandezelfdedatum45176, Comet,

Jur. 1976,2043; H.v.J. 22januari 1976, 60175 Russo, Jur. 1976,45; H.v.J. 13januari
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nationale rechter verplicht is om alle binnen zijn rechtsmacht beschikbare
middelen en procedures te gebruiken om het EG-recht tot gelding te
brengen. Hij is echter niet verplicht om nieuwe middelen en procedures
te creeren door zijn rechtsmacht uit te breiden." Daarbij gelden twee
randvoorwaarden:

de beschermiog van het EG-recht mag niet geringer zijn dan de
beschermiog van vergelijkbaar nationaal recht en
de nationale regels mogen het niet geheel onmogelijk maken om de
rechten uit het EG-recht uit te oefenen.

Hier zien we de beginselen van non-discriminatie en doeltreffendheid terug,
die ook een ro1speelden bij de materiele uitvoeringsvoorschriften (nrs. 152-
155) handhavingsvoorschriften (nrs. 301-305).

366 Ook met deze oplossing zijn niet alle problemen verdwenen. De
nationale rechtsbeschermingsstelsels werden immers niet geharmoniseerd.
Zoals Mertens de Wilmars al in 1980 signaleerde:

'I 'existence, dans cbaque Etat membre, de systemes de protection juridique
assures, fondes sur Ie droit et appropries aux necessites et particularites
nationales, n'impliquent pas ipso facto une aptitude egale de ces systemes a
assurer une protection adequate dans un ordre juridique comun, distinct par
definition des ordres juridiques nationaux." [curs. Mertens de Wilrnars]

De problemen die de ongelijke nationale rechtsbeschermingsstelsels
opleverden, bleken vooral op te treden als het ging om irnplementatie van
EG-richtlijnen en de door de nationale rechter te treffen voorlopige
voorzieningen. In de tweede helft van de jaren tachtig, toen het Hof het
doeltreffendheidsvereiste ging uitbouwen tot een beginsel van effectieve
rechtsbescherming, richtte het zijn aandacht vooral op die problemen."
Daarmee komen we aan de oplossingen van de derde generatie, waarbij
het Hof niet aIleen eist dat bestaande nationale middelen en procedures

1979, 101178, Granaria, Jur. 1979,623; H.v.1. 27 maart 1980, gev. zaken 66, 127 en
128179, Salumi, Jur. 1980, 1237. Hierover Kapteyn 1993, pp. 42-43 en Voogt 1989, pp.
75-78.

26 H.v.1. 7 juli 1981,158/80, Rewe v. Hauptzollamt Kiel, Jur. 1981,1805. Dit werd onder
andere uit het beginsel van gemeenschapstrouw afgeleid; dat de reehter onder de reikwijdte
van dit beginsel valt, is behandeld in nr. 57.

27 Mertens de Wilmars 1980, p. 381.
28 Kapteyn 1993, p. 43. Zo is in dit kader een belangrijk arrest H.v.J. 25 juli 1991, C-208/90,

Emmott, Jur. 1-4269. Aangezien het hier eehter om een richtlijn gaat en omdat de betekenis
van het arrest, ook voor richtlijnen, nog alleszins onduidelijk is, ga ik er niet op in.
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effeetief en niet-discriminatoir worden toegepast, maar daarnaast verplieht
om nieuwe nationale middelen en procedures te introduceren."

4.2 De oplossingen van de derde generatie

4.2.1 Eisen aan de toegang tot de nationale rechter

367 Al in de 'eerste en tweede generatie' was duidelijk dat als een
verordening reehten toekent, deze in reehte geeffectueerd moeten kunnen
worden; bestond er eehter geen nationale beroepsweg, dan behoefde deze
niet te worden gecreeerd." In de zaak Heylens ging het Hof een stapje
verder, door onder verwijzing naar de artikelen 6 en 13 EVRM, te bepalen
dat particulieren bij de nationale reehter in beroep moeten kunnen gaan
tegen beslissingen van nationale instanties, die de door het gemeenschaps-
reeht toegekende 'fundamentele vrijheden' beperken." De betekenis van
de term beperking van 'fundamentele vrijheden' is niet helemaal duidelijk:
artikel 6 EVRM gaat namelijk verder door te eisen dat steeds als er
'burgerlijke reehten en verpliehtingen' worden vastgesteld of een (strafrver-
volging wordt ondernomen, de betrokkene toegang tot de onafhankelijke
reehter moet hebben.

368 Naar mijn mening mag de verwijzmg naar de beperking van
'fundamentele vrijheden' in de zaak Heylens, niet zo worden uitgelegd dat
daarmee een beperking wordt bedoeld in de gevallen waarin een nationale
reehtsgang moet openstaan. In de gedaehte van de reehtstreekse werking
van EG-reeht wordt er immers vanuit gegaan dat reehten uit reehtstreeks
werkend EG-reeht steeds door de nationale reehter geeffectueerd moeten
kunnen worden ('reehtstreekse werking' heeft hier de betekenis van: het
verlenen van reehten, of het opleggen van pliehten aan partieulieren,
vergelijk nr. 70). Dan zal er ook een nationale reehtsingang moeten zijn. 32

29 Mortelmans/De Moor-van Vugt 1993, p. 9.
30 Ais eerste, zonder verwijzing naar artikel5 EEG-Verdrag: H.v.I. 5 februari 1963,26/62,

Van Gend & Loos, Jur. 1963, 1; later met verwijzing bij voorbeeld H.v.I. 16 december
1976,33176, Rewe, Jur. 1976,1989; H.v.1. 5 maart 1980,265178, Ferwerda, Jur. 1980,
617; H.v.1. 9 maart 1978, 106177, Simmenthal II, Jur. 1978,609.

31 H.v.L 15 oktober 1987,222/86, Heylens, Jur. 1987,4112, waarin het ging om de vrije
toegang tot het arbeidsproces. Een vergelijkbare uitspraak is H.v.l. 7 mei 1991, C-340/89,
Vlassopoulou, Jur. 1991, 1-2357.

32 Vgl. Timmermans 1992, pp. 22-23: '[l]e juge national doit ecarter les eventuels obstacles
que Ie droit interne y oppose' als het gaat om effectuering van rechten uit rechtstreeks
werkend EG-recht; zie ook CurtiniMortelmans 1994, § 4.1. Nog verder gaan Betlem/Rood
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Nu het meestal (onder meer) nationale instanties zijn die verordeningen
toepassen (nr. 216), betekent dit dat tegen dergelijke nationale toepas-
singshandelingen beroep moet openstaan bij de nationale reehter. De toegang
tot de nationale reehter is dus van belang in verband met de individuele
reehtsbeseherming van degenen die aan het EG-reeht reehten kunnen
ontlenen. Bovendien is de toegang tot de nationale reehter van groot belang
in verband met de handhaving van het EG-reeht ten opziehte van de
lidstaten." Tenslotte is die toegang van belang in het kader van de
handhaving van reehten uit EG-reeht ten opziehte van EG-instellingen.
(W ordt namelijk voor de nationale reehter gesteld dat het EG-besluit
ongeldig is, dan kan of moet deze nationale reehter een prejudiciele vraag
stellen, waarop het Hof de geldigheid van het EG-besluit beoordeelt (nr,
363». Nu particulieren niet onbeperkt bevoegd zijn om rechtstreeks beroep
in te stellen tegen besluiten van EG-instellingen (nrs. 357-358) is de weg
via de nationale reehter van des te meer belang. Al met al meen ik dat steeds
als reehten aan het EG-reeht ontleend kunnen worden, de nationale reehter
geadieerd moet kunnen worden. 34

369 Voor de Nederlandse wetgever is de verpliehting om reehtsbeseher-
ming open te stellen tegen besluiten ter toepassing van verordeningen, in
ieder geval niet beperkt tot die gevallen waar fundamentele reehten van
de betrokkene in geding zijn. Het EVRM werkt in Nederland immers ook
los van het eommunautaire reeht. 35

370 Ook reeente verordeningen bevatten soms bepalingen over de
toegang tot de nationale reehter. Zo bepaalt een verordening uit 1992 dat
vervoersondernemers die op basis van nationale uitvoeringsregels een sanetie
opgelegd krijgen, tegen het sanetiebesluit 'beroep bij een daartoe bevoegde

1992, p. 225, die zelfs het vereiste van reehtstreeks werkend EG-reeht loslaten.
33 Ehlerrnann 1987; Bebr 1987, p. 345; Curtin 1992, p. 34.
34 Vergelijk ook H.v.1. 3 december 1992, C-97/91, OIeificio Borelli, nog niet gepubliceerd,

waarin het Hof uitsprak dat iedere nationale 'beschikking van een overheidsinstelling', die
een rol speelt in de procedure die leidt tot het nemen van een communautair besluit (in casu
voorbereidingshande1ingen om in aanrnerking voor EG-subsidie te komen), vatbaar voor
rechterlijke toetsing moet zijn.

35 Voor de justitiabele is het verschil wei van belang. Bij schending van het EVRM zonder
dat tevens het EG-reeht wordt geschonden staat op intemationaal niveau sleehts de
'Straatsburgse' rechtsgang bij de Commissie en het Hofvoor de Reehten van de Mens open.
Wordt eehter tevens het communautaire reeht geschonden, dan kan ook worden geklaagd
bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen en kan de nationale reehter terzake
prejudiciele vragen aan het Hof stellen.
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reehter' moeten kunnen instellen. 36 Het belangrijke eommunautaire douane-
wetboek van 1992, vastgesteld in de vorm van een verordening, bepaalt
het volgende.

1. Iedere persoon [heeft]het recht omberoep in te stellen tegen beschikkingen
van de douaneautoriteiten die betrekking hebben op de toepassing van de
douanewetgeving en die hem rechtstreeks en individueel raken. (... )
Het beroep moet worden ingesteld in de Lid-Staat waar de beschikking is
genomen of waar om een beschikking is verzocht.
2. Het recht op beroep kan worden uitgeoefend:
a) in een eerste fase (bezwaar), bij de daartoe door de Iidstaten aangewezen

douaneautoriteit;
b) in een tweede fase (beroep), bij een onafhankelijke instantie, die overeen-

komstig de in de Lid-Staten geldende bepalingen, een rechterlijke instantie
of een gelijkwaardig gespecialiseerd orgaan kan zijn."

371 Het lijkt verdedigbaar dat niet aIleen aan de tekst van de verorde-
ning, maar ook aan doel en strekking ervan, reehten kunnen worden
ontleend, die in reehte moeten kunnen worden beschermd." Zo bepaalt
de verordening inzake het verbod van het in het vrije verkeer brengen van
namaakartikelen, dat de houder van een handels- of fabrieksmerk (veeIaI
degene die het produkt in het handeIsverkeer brengt), toegang tot de
nationale reehter moet hebben." Het is eehter zeer weI denkbaar dat ook
anderen reehten aan de verordening kunnen ontlenen, zoals de winkeliers
die het merk verkopen en geen houder van het merk zijn. Ook zij zullen
toegang tot de nationale reehter moeten hebben.

36 Yo. (EEG) 2454/92 van de Raad van 23 juli 1992 inzakede toegang van vervoersondememers
tot het binnenlands personenvervoer over de weg, Pb. 1992 L 25111, art. 11. Dit soort
bepalingen in verordeningen is tot nu toe schaars; in richtlijnen komen ze wat vaker voor.
Bijv. richtlijnen gelijke behandeling mannen en vrouwen, 7612071EEG, Pb. 1976 L 39,
art. 6; 7917/EEG, Pb. 1979 L 6, art. 6. Over dergelijke bepalingen in het milieurecht Jans
1991, pp. 101-103.

37 Vo. (EEG) 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992, Pb. 1992 L 302/1, art. 243.
38 Vgl. H.v.J. 11juli 1991, gev. zaken C-87/90, C-88/90 en C-89/90, Verholen, Jur. 1991,

1-3757 (betreffende een richtlijn). Ook Jans 1992, p. 9, die uit H.v.J. 30 mei 1991, zaken
C-361/88 en 59/89, Commissie v. BRD ,Jur. 1991, 1-2567en 1-2607, afleidt dat een richtlijn
inzake de luchtkwaliteit een dermate ruime Schutznorm heeft, dat voor de nationale reehter
een actio popularis mogelijk moet zijn. De redenering van het Hof in deze zaken is naar
mijn mening analoog toepasbaar op andere gevallen (waaronder ook het beroep op een
verordening) .

39 Yo. (EEG) 3842/86 van de Raad van 1 december 1986, Pb. 1986 L 357/1, am. 3 en 8.
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4.2.2 Eisen aan de voorlopige voorzieningsprocedure"

372 In de zaak Factortame I heeft het Hof bepaald dat de nationale
reehterlijke instanties bevoegd moeten zijn, bij wege van een voorlopige
voorziening op te dragen nationaal recht, dat waarsehijnlijk met de
verordening strijdt, buiten toepassing te laten." Het Hof motiveerde deze
uitspraak door te wijzen op de effeetiviteitseis en op uit de aard van de
prejudiciele procedure zelf. Het nuttig effeet van deze procedure zou immers
rninder worden als, in afwaehting van het antwoord van bet Hof, door de
nationale reehter geen voorlopige maatregelen zouden kunnen worden getrof-
fen." Het lijkt mij aannemelijk dat oak de toepassing van nationale
uitvoeringsregels moet kunnen worden geseborst. In Faetortame I ging bet
am autonome Britse regels; de zojuist vermelde argumenten gelden immers
evenzeer voor nationale uitvoeringsregels. Was het anders, dan zouden
nationale uitvoeringsregels in een bevoorreebte positie verkeren ten opzichte
van autonome nationale regels."

373 De nationale reehter mag in principe niet zelf de ongeldigheid van
een verordening vaststellen: daartoe moet een prejudiciele vraag worden
gesteld." Aangezien het ongeveer anderhalf jaar duurt voordat het Hof
op prejudiciele vragen antwoordt, rees de vraag of de nationale reehter
bevoegd is om, in afwaehting van het antwoord, de toepassing van een
waarsehijnlijk ongeldige verordening te seborsen. In de zaak Zuckerfabrik
Suderdithmarschen leidde het Hof uit bet doeltreffendheidsvereiste en de
nuttige werking van de prejudiciele procedure af, dat dat inderdaad was
toegestaan." WeI formuleerde het Hof enkele voorwaarden waaraan de
uitoefening van die opsehortingsbevoegdbeid is gebonden:

de nationale reehter moet ernstig twijfelen aan de geldigbeid van de
verordening;

40 Hierover Collins 1992, pp. 69-79.
41 H.v.J. 19 juni 1990, C-213/89, fur. 1990,1-2433. Zie Barav/Simon 1990, pp. 591-597.
42 In het kader van een prejudiciele procedure kan het Hof de nationale instanties geen

voorlopige maatregelen opleggen. Dat kan wei in het kader van een infractieprocedure,
hetgeen in de Factortarne-zaak dan ook is gebeurd. Het procesverloop van deze zaak is
beschreven in fur. 1990, 1-2439.

43 Collins 1992, p. 73.
44 H.v.l. 22 oktober 1987, 314/85, Foto-Frost, fur. 1987,4189.
45 H.v.l. 21 februari 1991, gev. zaken C-143/88 en C-92/89, fur. 19911-415.
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als het Hof nog niet verzocht is om zich over de geldigheid van de
verordening uit te spreken moet de schorsende nationale rechter een
prejudiciele vraag stellen;
er moet sprake zijn van een spoedeisend belang, waarbij voor de
verzoekende partij onherstelbare schade dreigt (uitsluitend financiele
schade kan niet als onherstelbaar gelden);
de rechter moet het belang van de Gemeenschap op passende wijze in
aanmerking nemen. AIs opschorting financiele risico's voor de Gemeen-
schap met zich brengt, moet van verzoeker in principe een toereikende
financiele zekerheid worden verlangd.

Naar mijn mening moeten deze vereisten naar redelijkheid en evenredigheid
worden toegepast. Zo zal het stellen van een financiele zekerheid niet
kunnen worden gevergd als de betrokkene niet over voldoende financiele
middelen beschikt. Een andere opvatting leidt namelijk tot het ongerijmde
resultaat, dat indien de verzoeker de financiele zekerheid niet kan leveren,
de verordening die naar het oordeel van de nationale rechter waarschijnlijk
ongeldig is, niettemin onverkort moet worden toegepast.

374 De eis dat een financiele zekerheid wordt gesteld, als voorwaarde
voor schorsing van de toepassing van de verordening, is ook wei in verorde-
ningen te vinden. Zo zegt het douane-wetboek, dat is de verordening die
de algemene regels van het EG-douanerecht vastlegt, het volgende.

De douaneautoriteiten schorten de tenuitvoerlegging van de beschiklcing evenwel
geheel of gedeeltelijk op ...
Indien de aangevochten beschikking tot de toepassing van rechten bij invoer
of van rechten bij uitvoer leidt, dient ingevai van opschorting van de tenuitvoer-
legging van deze beschikking een zekerheid te bestaan of te worden gesteld."

4.2.3 Eisen aan het nationale aansprakelijkheidsrecht

375 Een heel enkele verordening bevat uitdrukkelijke bepalingen omtrent
de aansprakelijkheid van de lidstaten. De verordening die verbiedt om
namaakartikelen in het vrije verkeer te brengen, bepaalt dat de schade
vergoed kan worden, die is veroorzaakt door het optreden van douane-
ambtenaren. Voor het overige wordt de schadevergoedingsactie geregeld
door nationaal recht, zoals deze verordening uitdrukkelijk zegt. 47

46 Vo. (EEG) 2913/92 van de Raad van 19 oktober 1992, Pb. 1992 L 302, an. 244.
47 Vo. (EEG) 3482/86 van de Raad van 1 december 1986, Pb. 1986 L 357/1, an. 8.
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376 Het non-discriminatiebeginsel kan meebrengen dat de lidstaten
verplicht zijn om de schade te vergoeden die zij door hun incorrecte
uitvoering van verordeningen hebben veroorzaakt. Is de nationale overheid
narnelijk aansprakelijk voor handelen of nalaten in strijd met het nationale
recht, dan zal die overheid op gelijke voet aansprakelijk moeten zijn voor
schending van het EG-recht.

377 Tenslotte kan het doeltreffendheidsbeginsel meebrengen dat de
nationale overheden bij inbreuk op het EG-recht de door hen veroorzaakte
schade moeten vergoeden. In dit verband is de eind 1991 ontwikkelde
'oplossing van de derde generatie' van belang: het gaat om de zaak
Francovich:" Deze zaak weliswaar om een richtlijn, maar vanwege de
mogelijke gevolgen voor de uitvoering van verordeningen, is het zinvol
om er aandacht aan te besteden. De betrokken richtlijn verleende werkne-
mers bescherming tegen insolventie van de werkgever door de lidstaten
te verplichten waarborgfondsen in te stellen, die bij financiele nood van
de werkgever de vervulling van diens plichten moesten kunnen overne-
men." Italie had deze richtlijn nog niet geunplementeerd, ondanks het
verstrijken van de implementatietermijn. Francovich en Bonifaci leden
daardoor schade en stelden een aansprakelijkheidsvordering in op grond
van de Italiaanse variant van de onrechtmatige overheidsdaad. De Italiaanse
rechter vroeg het Hof, of de klagers recht op schadevergoeding hadden
met betrekking tot de niet door de rechter toepasbare voorschriften van
de richtlijn. Voor wat betreft de wel door de rechter toepasbare voorschrif-
ten, zouden zij uiteraard vervulling van die voorschriften kunnen eisen.
Het HoJ leidde uit de grondslagen van het gemeenschapsrecht" een
algemeen beginsel van gemeenschapsrecht af, inhoudende een verplichting
voor de lidstaten, de schade te vergoeden die aan particulieren is toegebracht
door aan de lidstaten te wijten inbreuken op het EG-recht. De hoogte van
de schadevergoeding wordt bepaald door het nationale recht, mits dat recht
in overeenstemming is met de in de nrs. 353-355 uiteengezette beginselen.

48 H.v.1. 19 november 1991, gev. zaken C-6/9O enC-9/9O, Francovich & Bonifaci, Jur. 1991,
1-5357.

49 Richtlijn 80/987/EEG van de Raad van 20 oktober 1980, Pb. 1980 L 283/23.
50 Die grondslagen waren: de eigen aard en de voorrang van het gemeenschapsrecht (onder

verwijzing naar H.v.J. 5 februari 1963,26/62, Van Gend en Loos, Jur. 1963, 1 en H.v.J.
15 juli 1964, 6/64, Costa-ENEL, Jur. 1964, 1140); art. 5 EEG- Verdrag (onder verwijzing
naar H.v.1. 16 december 1960, 6/60, Humbler, Jur. VI, 1167) en belangrijke arresten als
H.v.1. 9 rnaart 1978, 106/77, Simmenthal II, Jur. 1978,628 en H.v.J. 19 juni 1990, C-
213/89, Factortame I, Jur. 1990, 1-2433.
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378 Uit Francovich valt mijns inziens af te leiden dat het ook bij
verordeningen die bepalingen bevatten die zich niet voor toepassing door
de rechter lenen (zie nr. 69), principieel mogelijk moet zijn om een
sehadevergoedingsactie jegens de lidstaat in te stellen. Daarop wijzen de
algemene bewoordingen van de betrokken passage in het arrest en de basis
van de verplichting in de grondslagen van het eommunautaire reeht. De
voorwaarden waaronder de aansprakelijkheid geldend gemaakt kan worden,
maakt het Hof in Francovich echter expliciet afhankelijk van de aard van
de inbreuk op het gemeenschapsrecht. Dat was een inbreuk op de
verplichting om de richtlijn te implementeren. Op dat punt moet de
verplichting om verordeningen uit te voeren, mijns inziens gelijk worden
gesteld met de verpliehting om richtlijnen te implementeren. Bij beide
verplichtingen gaat het om de verwerkelijking in de nationale rechtsorde
van het door de EG-regeling beoogde resultaat. Het is niet goed denkbaar
dat het resultaat in de zaak Francovich anders zou zijn geweest als de
betrokken EG-regeling toevallig een verordening en geen richtlijn zou zijn
geweest.

379 De voorwaarden die het Hof in Francovich aan de aansprakelijkheid
van de lidstaten stelt, lijken ook toepasbaar op de aansprakelijkheid van
de lidstaten wegens niet-nakoming van verplichtingen uit verordeningen."
Die voorwaarden zijn namelijk dat er schade is geleden, dat de Iidstaat
nalatig is geweest," dat de betrokken regeling beoogde aan de getroffene
rechten toe te kennen, welke rechten bepaalbaar zijn, en dat er causaal
verband is tussen het optreden van de staat en de schade van de getroffe-
ne."

5 Samenvattendeconclusies

380 Welke vormen van reehtsbescherming op nationaal niveau moeten
worden verleend, wordt allereerst bepaald door uitdrukkeJijke bepalingen
van de verordening. Deze kunnen bijvoorbeeld eisen dat beroep op de

51 Vgl. Steiner 1993, pp. 19 en 21-22.
52 PrechaJ, in haar noot bij dit arrest in Rechtspraak Nemesis 1992, Dr. 221, pp. 9-12, p. 12,

signaleert terecht dat het onduidelijk is wanneer er sprake is van 'verwijtbaarheid' en naar
we1k recht (communautair of nationaaJ) dit beoordeeld moet worden.

53 Wellicht speelde nog een rol dat Italie al in februari 1989 in een inbreukprocedure was
veroordee1d omdat de richtlijn er DOgDiet was geimplementeerd, terwijl de termijn al in
1983 was verlopen. H.v.l. 2 februari 1989, 22/87, Commissie v. Italie, Jur. 1989, 143.
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rechter openstaat. Daarnaast is artikeI6 EVRM van belang. Dat verplieht,
steeds ais er sprake is van de vasts telling van 'burgerlijke reehten en
verpliehtingen' of van een strafvervolging, beroep op de rechter mogelijk
te maken. Uit het effeetiviteitsbeginsel voIgt dat nationale rechtsbe-
seherming, ais er reehten aan de verordening kunnen worden ontleend,
steeds effectiefmoet zijn. De struetuur van de EG-reehtsorde, waarin een
belangrijke rol voor de nationale reehter is weggeIegd, brengt in dit verband
mee, dat indien er reehten aan de verordening ontleend kunnen worden,
deze door de nationale reehter moeten kunnen worden geeffectueerd. In
de praktijk betekent dit naar mijn mening dat weliswaar de eerstelijns-
reehtsbeseherming door niet-rechterlijke instanties kan worden verleend
(administratief bezwaar, arbitrage, tuehtproeedures), maar dat er daarna
bijna altijd beroep op de onafhankelijke reehter zal moeten openstaan.
Bovendien zal ook tijdens de niet-reehterlijke procedure, ten behoeve van
een voorlopige voorziening, een beroep op de reehter moeten kunnen
worden gedaan. Toepassing van nationale (uitvoerings)regeis moet immers
kunnen worden gesehorst. De roegang tot de reehter moet ook daadwerkelijk
bestaan: bij gebreke aan EG-regels terzake, mogen de lidstaten weliswaar
zelf de hoogte van de griffiereehten vaststellen, maar dat mag er niet toe
leiden dat de toegang tot de reehter feitelijk is afgesneden (vergelijk nr.
350).

381 De toepassing van het nationaIe reeht moet kunnen worden gesehorst
ais dat reeht wellicht strijdt met het gemeensehapsreeht. Daamaast moet
toepassing vanhet nationale reeht kunnen worden gesehorst ais de onderlig-
gende gemeensehapsregeling waarsehijnlijk strijdt met EG-reeht van een
hogere rang. In het Iaatste geval zal de sehorsende instantie bevoegd moeten
zijn om een financiele zekerheidsstelling te verlangen. Tensiotte zal naar
mijn mening bij ineorreete toepassing van verordeningen, in die gevallen
waar de verordening niet reehtstreeks werkt (dat wil zeggen: particulieren
geen reehten verleent of hen pliehten oplegt die door de reehter geeffectu-
eerd kunnen worden), de lidstaat aansprakelijk gesteld moeten kunnen
worden. Overigens geldt ook hier het non-discriminatiebeginsel: als bij
inbreuk op Nederlands reeht de Nederlandse staat of particulieren
aansprakelijk gesteld moeten kunnen worden, geidt dat evenzeer voor
inbreuken op EG-reeht.

382 Inde reehtspraak van het Hof kunnen drie generaties oplossingen
worden aangetroffen. De eerste generatie is die waarin de nationale reehter
tot 'juge commun' , tot gemeensehapsreehter, wordt gemaakt. Dat gebeurde
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door de ontwikkeling van beginselen als autonomie, voorrang en rechtstreek-
se werking van het EG- reeht. De verwerkelijking van deze beginselen bleek
echter problematisch zolang niet ook het nationale rechtsbeschermingsrecht
was geharmoniseerd. Daarop ontwikkelde het Hof de oplossing van de
tweede generatie. De nationale reehter moet bestaande nationale middelen
en procedures zo effeetief mogelijk hanteren met het oog op de volledige
en effeetieve toepassing van het EG-recht. Verder zijn de lidstaten vrij in
de inrichting van het nationale rechtsbeschermingsstelsel, mits EG-recht
niet minder wordt beschermd dan vergelijkbaar nationaal recht en mits het
niet feitelijk onmogelijk wordt gemaakt om rechten uit EG-recht te
effectueren (onder meer zaken Rewe en Comet). Ook deze oplossing bleek
in de loop der tijd niet helemaal te voldoen vanwege de resterende op punten
onvoldoende rechtsbeschermingsstelsels in de lidstaten, waardoor, als de
lidstaten onderling vergeleken worden, de rechtsbescherming per lidstaat
kan verschillen. In de oplossingen van de derde generatie gaat het niet meer
aIleen om het zo effectief mogelijk hanteren van bestaande nationale
middelen en procedures, maar om de door de rechtspraak verplichte
introductie van nieuwe nationale rniddelen en procedures (in dit kader zijn
behandeld de zakenHeylens, Factortame, Zuckerfabrik Siiderdithmarschen
en Francovich). AIle drie de generaties zijn geldend reebt. 54

383 In dit hoofdstuk moge duidelijk geworden zijn dat, hoewel het
secundaire EG-reeht soms wel relevante bepalingen bevat, het meeste
barmoniserende werk door het Hof is gedaan. Hoewel bet vanwege bet
karakter van rechterlijke harmonisatie (ad hoc oplossingen met een beperkte
reikwijdte, sommige problemen lenen zich helemaal niet voor rechterlijke
harmonisarie)" wenselijk is dat de EG-wetgever harmoniseert, lijkt het
moeilijk voorstelbaar dat dat in de naaste toekomst zal gebeuren." Gaat
het Hof verder op de ingeslagen weg, dan zullen mijns inziens steeds
verdergaande eisen aan een effectieve bescherrning van bet gemeenschaps-
recht worden gesteld. Oat betekent dat men voortdurend alert zal moeten
zijn in verband met nieuwe ontwikkelingen op dit terrein.

54 Vgl. bijvoorbeeld H.v.J. 1juli 1993, C-20/92, Hubbard, nog niet gepubliceerd, waar een
oplossing van de tweede generatie vo1doet; dan is het niet nodig om een nieuwe oplossing
in te voeren.

55 Curtin/Mortelmans 1994, § 5.2; Curtin 1992, p. 49; Jans 1991, p. 103; Koopmans 1982,
p. 124.

56 Barav/Green 1986, p. 120. In verband met het subsidiariteitsbeginsel is het nu zelfs nog
onwaarschijn1ijker dat in de naaste toekornst EG-regels terzake tot stand komen dan in 1986
(zie nrs. 46-47).
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Rechtsbescherming - schiet Nederland tekort?

1 Inleiding

384 In het vorige hoofdstuk is onderzoeht welke eisen het EG-reeht
stelt aan de inrichting van het nationale reehtsbeseherrningsstelsel. In dit
hoofdstuk zal worden nagegaan ofhet Nederlandse reehtsbeseherrningsstel-
sel, gezien deze eisen, tekort sehiet. Daarbij wordt eerst de toegang tot
de nationale reehter besproken (§ 2), daarna de voorlopige voorzienings-
procedure (§ 3) en tens lotte het aansprakelijkheidsreeht (§ 4). § 5 bevat
enkele eonc1usies.

2 De toegang tot de Nederlandserechter

385 Als het Nederlandse reehtsbesehermingsstelsel tekort sehiet waar
het gaat om de door het EG-reeht vereiste toegang tot de nationale reehter,
dan zullen speeifieke voorzieningen moeten worden getroffen. In het
algemeen voldoet, zoals hieronder blijkt, het Nederlandse stelsel op dit punt,
maar er zijn enkele problemen.

2.1 In het algemeen voldoende toegang

386 In de praktijk staat in Nederland steeds als dat volgens het EG-reeht
vereist is, een straf-, tueht-, administratief- en/of burgerreehtelijke
reehtsgang open. Steeds als de reehtsbeseherming bij andere instanties
tekortsehiet, fungeert de burgerlijke reehter als restrechter. Dat komt door
de mime eompetentie die de burgerlijke reehter vanouds aanneemt op grond
van artikel 2 van de Wet op de Reehterlijke Organisatie. Reeds als de
benadeelde stelt dat jegens hem een onreehtmatige daad is begaan,
bijvoorbeeld doordat is gehandeld in strijd met het EG-reeht, aeht de
burgerlijke reehter zich bevoegd. IDe burgerlijke reehter zal de vordering,

HR 31 december 1915, GuJdemond - Noordwijkerhout, NJ 1916, p. 407. Er zijn wei gevallen
bekend waarin de vordering niet viel onder art. 2 Wet R.O., maar het is moeilijk voorstelbaar
dat zo een geval zich bij uitvoering of toepassing van een verordening zal voordoen. Enkele
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buiten het geval dat een voldoende belang ontbreekt, slechts niet-ontvankelijk
verklaren als er een andere met voldoende waarborgen omklede reehtsgang
openstaat of heeft opengestaan.' Het resultaat is, dat ieder handelen of
nalaten bij de toepassing van een verordening door een reehter kan worden
getoetst. Daarmee wil niet gezegd zijn dat de Nederlandse wetgeving steeds
in aIle opzichten een daadwerkelijke toegang tot de reehter biedt (zie §2.3),
maar sleehts dat het niet vereist is om de wetgeving op dit punt te herzien.

387 Deze aanvullende rol van de burgerlijke reehter biedt evenwel nog
te weinig beseherming als er in theorie wei een reehtsgang bij een andere
reehter heeft opengestaan, maar de klager /eiser daarvan geen gebruik heeft
gemaakt om redenen die hem niet zijn aan te rekenen. Dit kan zieh met
name weI eens voordoen in het adrninistratieve recht, waar het verbrokkelde
stelsel van reehtsbeseherming het antwoord op de vraag bij welke reehter
beroep moet worden ingesteld, soms moeilijk te beantwoorden maakt.'
Hiervoor zijn sinds kort eehter voorzieningen getroffen. Vanaf 1 januari
1994, het moment dat de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) in werking is getreden, dient een verkeerd geadresseerd bezwaar-
ofberoepsehrift naar de bevoegde instantie te worden doorgestuurd (artikel
6: 15 Awb)." Na de voltooiing van de herziening van de reehterlijke
organisatie, waardoor er in beginsel sleehts een gereeht in eerste aanleg
overblijft, zal het probleem voor wat betreft de eompetentie van de
administratieve rechter naar verwachting zelfs geheel van tafel zijn.' Al
met al kan ook in dit opzicht naar rnijn mening niet van een tekortsehietend
reehtsbesehermingsstelsel worden gesproken.

voorbeelden worden gegeven in Van WijkIKonijnenbelt 1990, p. 397.
2 VzAR 25 november 1977, Nagtegaal en Bavelaar - Plassenschap Loosdreeht, NJ 1978, 255

m.nt. Scheltema; HR 19maart 1982, Rozenberg - Helmond, NJ1983, 277, m.nt. Scheltema.
3 Banda 1989, pp. 101-113 voor een weergave van de competentie van vier algemene

adm.inistratieve reehters; in Widdershoven 1989, pp. 181-428 een overzieht van de
eompetentie van aehttien gespeeialiseerde adm.in.istratievereehtsgangen.

4 Over het huidige reeht op dit punt De WaardNan Male 1993, pp .. ,. (hoofdstuk 2). In die
gevallen waarin nu nog geen verwijzings- of doorzendplieht geldt, zal door rniddel van
informeel overleg tussen de adrninistratieve reehters kunnen worden vermeden dat de toegang
tot de reehter feitelijk afgesneden wordt. Vooreen voorbeeld: VzAR 11maart 1991, Berdina,
Ten Berge/Stroink 1991, nr. 31, m.nt. B.W.N. de Waard.

5 Of het probleem zal zijn opgelost als ontvankeLijkheidsgeschillen tussen de civiele en de
administratieve reehter opdoemen, is op dit moment nog niet du.idelijk.
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2.2 Enkele voorbeelden

388 De Wet personenvervoer 1987 is de basis voor maatregelen ter
uitvoering en toepassing van verordening 2454/92.6 Deze verordening
bepaalt dat, als nationale bestuurlijke instanties aan vervoerders die inbreuk
maken op de verordening, een 'waarschuwing' in de zin van die verordening
geven, daartegen beroep bij de reehter moet openstaan. Zou in Nederland
een dergelijke waarsehuwing worden gegeven, en neemt de reehter aan
dat deze gericht is op reehtsgevolg (de wet, noeh de verordening bepalen
iets over het effect van de waarsehuwing), dan is het College van Beroep
voor het bedrijfsleven bevoegd om van het beroep kennis te nemen(artikel
65 Wet personenvervoer 1987). Neemt de reehter daarentegen aan dat de
waarsehuwing niet op reehtsgevolg is gerieht, dan staat beroep bij de
burgerlijke reehter open.' Deze is immers restreehter.

389 De belangrijke verordening inzake het eommunautaire douane-
wetboek, verleent aan iedere persoon die reehtstreeks en individueel wordt
geraakt door 'besehikkingen van de douane-autoriteiten die be trekking
hebben op de douanewetgeving' (hierna: douanebeschikkingen), reeht op
bezwaar en beroep." Dit wetboek zal van toepassing zijn vanaf 1 januari
1994. Vanaf die datum zal beroep tegen douanebesehikkingen waarsehijnlijk
bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Tariefcomrnissie of
de belastingrechter moeten worden ingesteld. Zo wordt het College van
Beroep voor het bedrijfsleven als bevoegde rechter in artikel 13 In- en
uitvoerwet 1962 aangewezen; de Tariefeommissie in de artikelen 108-110
Algemene wet douane en accijnzen 1961 en de belastingrechter in artikel
22 Wet op de ornzetbelasting 1968. Zou in een bepaald geval geen enkele
van deze rechters bevoegd zijn, dan fungeert de adrninistratieve kamer van
de rechtbank als restrechter (artikeI8:6 juncto 8: 1 Algemene wet bestuurs-
recht).? Mocht de administratieve kamer op grond van de artikelen 8:1

6 Yo. (EEG) 2454/92 van de Raad van 23 juli 1992, Pb. 1992 L 251/1, art. 112.
7 Vgl. de waarsehuwing dat bestuursdwang zal worden uitgeoefend: soms zal deze het karakter

van een beschikking in de zin van de Wet AROB hebben (VzAR 25 augustus 1976, AB 1976,
214 m.nt. Van der Burg) en soms zal deze een feitelijke handeling inhouden (VzAR 20
september 1982, AB 1983, 352). Hierover Van WijklKonijnenbelt 1990, pp. 216-217.

8 Yo. (EEG) 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 L 30211, art. 243.
9 Is er wei beroep opengesteld op een bijzondere adrninistratieve reehter, maar heeft betrokkene

daarvan geen gebruik gemaakt, dan fungeert de administratieve kamer van de reehtbank
niet als restreehter; indien in dat geval geen met voldoende waarborgen omklede reehtsgang
openstaat of heeft opengestaan, kan de burgerlijke reehter weer als restreehter fungeren.
Zie TK 1991-1992, 22495, nr. 3, p. 10.
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en verder van de Algemene wet bestuursrecht Diet bevoegd zijn, dan
fungeert de burgerlijke rechter weer als restrechter. Op dit punt hoeft de
Nederlandse wetgever dus geen bijzondere voorzieningen te treffen.

390 Metde derde fase van de herziening van de rechterlijke organisatie,
waarin onder meer ook het College van Beroep voor het bedrijfsleven zal
ophouden te bestaan, zal beroep tegen de douanebeschikking bij de
administratieve kamer van de rechtbank kunnen worden ingesteld volgens
de bepalingen van de artikelen 8: 1 en volgende Algemene wet bestuursrecht.
Dan wordt de omschrijving van het begrip 'douanebeschikking' van belang.
Artikel 4 van het communautaire douane-wetboek defmieert:

beschikking: elke administratieve beslissing verband houdend met de douanewet-
geving die door een douaneautoriteit [dat kan ook een nationale instantie zijn,
JMB] over een bepaald gevaI wordt genomen en voor een of meer personen
wier identiteit bekend is of kan worden vastgesteld, rechtsgevolgen heeft; ( ... )

Deze omschrijving wijkt af van die in artikel 1:3, tweede lid, Awb. Zo
is het mogelijk dat een beslissing, die slechts in mondelinge vorm is meege-
deeId, wel een beschikking is in de zin van het communautaire douane-
wetboek, maar geen beschikking en ook geen besluit in de zin van de Awb
(artikel 1:3, eerste lid). De rechtsgang van de Awb staat tegen dergelijke
mondelinge beslissingen Diet open (artikel 8:1). Toch is er ook dan geen
leemte in de Nederlandse rechtsbescherming. In alle gevallen zal namelijk
van de douaneautoriteiten gevraagd kunnen worden om hun beslissing op
schrift te stellen. Daardoor wordt de beslissing een beschikking in de zin
van de Awb en staat er dus beroep tegen open. Tegen de weigering om
de beslissing op schrift te stellen kan bezwaar worden gemaakt en beroep
worden ingesteld op dezelfde wijze als tegen de weigering om een beschik-
king te geven (artikel 6:7 Awb). \0 Het netto resultaat van de regeling is
dus dat ook hier voldoende rechtsbescherming bestaat, zonder dat er
specifieke maatregelen ter uitvoering van de verordening behoeven te
worden getroffen.

391 Boven zijn twee voorbeelden gegeven van gevallen waarin de
verordening uitdrukkelijk eist dat er beroep bij de nationale rechter
openstaat. Ook uit doel en strekking van de verordening kan echter volgen
dat er toegang tot de nationale rechter moet zijn. Daarvan hier nog een

10 Memorie van toelichting inzake art. 1:3 Awb, TK 1988-1989,21221, nr. 3.
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enkel voorbeeld. De EEG-regeling inzake de ooipremies verleent bepaalde
schapevleesproducenten aanspraak op een premie." Niets is bepaald
omtrent de vraag of, als een verzoek om premie in eerste instantie is
afgewezen en later met terugwerkende kracht is gehonoreerd, de gederfde
rente over de tussenliggende periode moet worden vergoed. Uit de doel-
treffendheidseis in samenhang met het non-discriminatiebeginsel (nr. 365)
valt echter af te leiden dat een eis tot rentevergoeding moet kunnen worden
toegewezen." Er moet dus een instantie zijn waar dat recht geldend
gemaakt kan worden. Ret College van Beroep voor het bedrijfsleven verleent
in het algemeen rechtsbescherming tegen onjuiste uitvoering en toepassing
van EG-verordeningen op het punt van de hoogte van de premies. Ret
College heeft echter verklaard dat hij voor wat betreft deze vordering tot
rentevergoeding niet bevoegd is. \3 Ook hier fungeert de burgerlijke rechter
weer als restrechter. 14

2.3 Probleem als onduidelijk is wie aansprakelijk is: EG of lidstaat

392 De rechtsbescherming kan feitelijk gering zijn als niet duidelijk
is wie er aansprakelijk is voor de geleden schade, namelijk de EG of de
betrokken lidstaat. 15 Dit doet zich voor als een verordening de nationale
bevoegde instanties verplicht om een bepaalde handeling te verrichten, en
deze verordening wordt ongeldig verklaard nadat die handelingen zijn
verricht. Een bekend voorbeeld is de zaak Mulder, waar het gaat om de
SLOM-problematiek (Staking van de Levering van melk en zuivelprodukten
en Omschakelingsregeling van het Melkveebestand)." Mulder leverde
melk tot en met 1979. Vanaf 1980 maakte hij gebruik van de SLOM-rege-
ling, zodat hij premie ontving voor het stoppen van de melkproduktie.'?

II Bijvoorbeeld Yo. (EEG) 2069/92 van de Raad van 30 juni 1992, Ph. 1992 L 215/59; Yo.
(EEG) 3007/84 van de Commissie van 26 oktober 1984, Ph. 1984 L 283/28.

12 Cbb 17 mei 1963, SEW 1963, p. 531, m.nt. J.P.
13 Cbb 29 januari 1993, De Boer - minister van LNV, ABkon 27 februari 1993,215. Over

de wisselende rechtspraak van het Cbb op dit punt Van den Berk 1990, p. 181 nt. 7, 182.
14 Overigens heeft hier de Nationale ombudsman een soort aanvullende bescherroing verleend

door uit te spreken dat het nalaten van de minister van LNV om rente uit te keren over te
laat uitbetaalde ooipremies, onbehoorlijk was. Zie N.o. 21 oktober 1992, AB 1993, 80.

15 Hierover Meij 1993, pp. 76-79.
16 Zie hierover de noot van K.J.M. Mortelmans bij de arresten H.v.J. 18 april 1988, 120/86,

Mulder (,fur. 1988,2321 en H.v.J. 19 mei 1992, gev. zakenC-I04/89en C-37/9O, Mulder,
Muskens, Twijnstra, nog niet gepubliceerd, noot in Ars Aequi 1992, pp. 803-811.

17 Yo. 1078177 van de Raad van 17 mei 1977, Ph. 1977 L 13111; in Nederland uitgevoerd
bij Bestuursbesluit 184van de StichtingOntwikkelings- en Saneringsfondsvoor de Landbouw,
Stcn. 1977, 126.
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In 1983 deed hij investeringen met het oog op hervatting van de melkpro-
duktie. Op 31 maart 1984 kwamen echter twee verordeningen tot stand
waarin werd bepaald dat iedere melkproducent die een bepaald quotum
overschreed, superheffmg over iedere liter geleverde melk moest betalen. 18

Producenten kregen een melkquotum toegewezen op basis van hun produktie
in het verleden, waarbij de lidstaten uit drie 'referentiejaren' konden kiezen:
1981, 1982 of 1983. Ret zal duidelijk zijndat elk van dezedrie referentieja-
ren voor Mulder rampzalig zou uitpakken: in die jaren was zijn melkproduk-
tie (nagenoeg) nihil. Hij meende dat de superheffmgsverordeningenjegens
hem ongeldig waren omdat zijn gerechtvaardigde verwachtingen waren
geschonden. Bij het aangaan van de SLOM-overeenkomst had hij er toch
geen rekening mee behoeven te houden dat deze een dergelijk effect zou
hebben."

393 In mei 1984 vroeg Mulder een hoger melkquotum aan dan de EG-
verordeningen toelieten. In september 1984 besliste de minister van LNV
afwijzend. De zaak werd aanhangig gemaakt bij het College van Beroep
voor het bedrijfsleven (artikel 46 Landbouwwet 1957). In deze zaak werd
op basis van artikel60 Wet Arbo 1954 schadevergoeding van de Nederland-
se overheidsinstanties geeist. Dat was de geeigende weg, omdat een claim
tot schadevergoeding bij het Hot pas ontvankelijk is als alle nationale
rechtsmiddelen zijn uitgeput. 20 In maart 1986 stelde het College van Beroep
voor het bedrijfsleven prejudiciele vragen omtrent de geldigheid van de
betrokken EG-verordening aan het Hof van Justitie. Ret antwoord van het
Hof kwam in april 1988.21 Inderdaad was de verordening op dit punt
ongeldig. In november 1988 deed het College einduitspraak: de Nederlandse
minister was niet verplicht om de schade te vergoeden." Aangezien een
met voldoende waarborgen omklede administratieve rechtsgang had openge-
staan (bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven), zou een poging
om bij de Nederlandse burgerlijke rechter alsnog een schadevergoeding
te krijgen, tot mislukken gedoemd zijn. Ret College gaf wel aan dat Mulder
een schadevergoedingsvordering jegens de EG kon instellen bij het Hof

18 Vos. (EEG) 856/84 en 857/84 van de Raad van 31 maart 1984, Pb. 1984 L 90.
19 Naar aanleiding van de EG-rechtspraak is met betrekking tot deze gevallen een voorstel

voor een EG-verordening ingediend: Pb. 1993 C 157/11.
20 Vastejurisprudentie: H.v.J. 25 oktober 1972,96171 Haegeman I, fur. 1972,1014; H.v.J.

26 november 1975, 99174, Grands Moulins,Jur. 1975, 1539; H.v.J. 27januari 1976,46175,
(BC, fur. 1976,79; H.v.l. 26 februari 1986, 175/84, Krohn, fur. 1986,770.

21 H.v.l. 28 april 1988, 120/86, Mulder I, fur. 1988,2321.
22 Cbb 30 november 1988, Agrarisch recht 1992, pp. 183-186.
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van lustitie. Op het beroep van Mulder, ingesteld op basis van artikel215,
tweede zin, EEG-Verdrag, deed het Hof in mei 1992 uitspraak. De EG
was (gedeeltelijk) aansprakelijk voor de geleden schade." De EG-
instellingen moesten binnen twaalf maanden na de uitspraak de in overleg
met Mulder vastgestelde bedragen betalen. Bij onenigheid zou het Hof er
weer aan te pas komen.

394 Zoals in nr. 359 is gesteld, zal een actie tot schadevergoeding
wegens onrechtmatige regelgevingjegens de EG slechts slagen als er sprake
is van een 'gekwalificeerde schending van een hogere rechtsregel, of een
klaarblijkelijke en ernstige miskenning door een instelling van de grenzen
van haar bevoegdheid' .24 Een actie tot schadevergoeding jegens nationale
instanties moet berusten op een 'eigen fout of gedraging die aan de nationale
autoriteiten kan worden toegeschreven'. 25 Laat de verordening op het
betrokken punt geen enkele keuze, dan kan er geen sprake zijn van een
'fout' van de nationale autoriteiten en dan kan de lidstaat niet aansprakelijk
zijn. In verband met de Nederlandse rechtspraak omtrent onrechtmatige
'autonome' wetgeving is dit opvallend. Naar Nederlandse rechtspraak is
de schuld van de Nederlandse overheid bij onrechtmatige wetgeving 'in
beginsel' gegeven." Gaat het om wetgeving ter uitvoering van EG-
verordeningen, dan moet dit beginsel op grond van de EG-rechtspraak dus
uitzondering Iijden: voor schadevergoeding moet de klager uitsluitend bij
de EG-instanties zijn.

395 Het Hof wijst een vordering tot schadevergoeding jegens de EG
dus slechts toe onder bepaalde strenge voorwaarden. De lidstaten mogen
sIechts de schade vergoeden voor zover deze schade te wijten is aan de
nationale instanties. Schade die niet aan hen is te wijten, noch aan de strenge
voorwaarden van het Hof voldoet, mag op nationaal niveau niet worden
vergoed. Particulieren kunnen bij toepassing van nationale uitvoeringsregels
dus sIechter afzijn dan bij toepassing van Nederlandse 'autonome' regels.
Verder valt op dat procedures als deze erg lang kunnen duren. Voor Mulder

23 H.v.J. 19 mei 1992, gev. zaken C-104/89 en C-37/90, Mulder, Muskens, Twijnstra, nog
niet gepubJiceerd. A1s follow-up van deze uitspraak heeft de Commissie op 13 mei 1993
een voorstel voor een EG-verordening bij de Raad ingediend, waarin de aansprakelijkheid
wordt geregeld (Pb. 1993 C 157/11).

24 H.v.J. 2 december 1971, 5/71, Schiippenstedt, Jur. 1971, 990
25 H.v.J. 27 september 1988, gev. zaken 106 tot en met 120/87, Asteris, Jur. 1988, 5515.
26 Vgl. HR 9 mei 1986, Van Gelder Papier, NJ 1987, 252 m.nt. Scheltema; HR 26 september

1986, Hoffmann-La Roche, NJ 1987, 70, m.nt. Scheltema.
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kan het negen jaar duren voor hij de schadevergoeding daadwerkelijk
ontvangt. Tenslotte kan problematisch zijn dat degene die de verordening
heeft vastgesteld (de EG-wetgever) niet in het nationale geding kan worden
betrokken, hoewel daar de geldigheid van de verordening ter discussie
staat. 27 Om iemand van de afdeling bezwaar- en beroepschriften van het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan het woord te laten:

[h]et behoeft geen toelichting dat de voortdurende onzekerheid over de definitieve
aanspraken die SLOM-deelnemers kunnen doen gelden, zowel de betrokkenen
zelf als het bestuur voor grote problemen stellen. ( ... ) Wanneer er van moet
worden uitgegaan dat de in het voorgaande geschetste problematiek representatief
is voor iets wat zich in de toekornst door de 'Europeanisering' van het recht
vaker zal voordoen, dan denk ik dat vanuit het oogpunt van de rechtsbescherming
enige bezorgdheid op zijn plaats is.28

2.4 Conclusie

396 De Nederlandse wetgeving schiet in het algemeen niet tekort ten
aanzien van de toegang tot de rechter. Indit opzicht is er binnen Nederland
een sluitend stelsel van rechtsbescherming, zodat aan de eisen van het EG-
recht wordt voldaan, ook zonder dat bij uitvoering van verordeningen
specifieke maatregelen worden getroffen.

397 Als niet duidelijk is wie er aansprakelijk is (EG of lidstaat) kan
het niveau van rechtsbescherming lager zijn dan in Nederland wenselijk
wordt geacht, omdat, naar Nederlandse maatstaven, de aansprakelijkheid
van de EG-instellingen tekort schiet. Bovendien kunnen de juridische
procedures in het geval van (wellicht) gedeelde aansprakelijkheid bijzonder
lang duren, hetgeen uiteraard onwenselijk is.

27 Vgl. A.W.H. Meij in zijn noot onder H.v.I. 21 februari 1991, gev. zaken C-143/88 en
C-92/89, Zuckerfabrik Siiderdithmarschen, fur. 1991, 1-415, noot in Publiek Domein 1991,
pp. 239-245, 244. Oat gold tot voor kort eveneens in het geval bet weliswaar duidelijk was
wie aansprakelijk gesteld moest worden, namelijk de nationale instanties, maar de Europese
Comrnissie in de nationale procedure betrokken werd. In H.v.I. 6 december 1990, C-2/88,
Zwartveld I, fur. 1990, 1-4405, beeft bet Hof hierin verbetering gebracbt; de Voorzitter
van de Afdeling Rechtspraak recent in VzAR 8 mei 1992, Ten Hagen, SOI.92.0054, Diet
gepubliceerd.

28 Vester 1992, p. 155.
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3 De voorlopige voorzieoingsprocedure

3.1 Het geven van een voorlopige voorziening

398 In het Nederlandse reeht is er altijd een tot sehorsing van de
uitvoering of toepassing van de verordening bevoegde reehter. Meestal zal
de administratieve reehter hiertoe bevoegd zijn; is dat niet het geval, dan
fungeert de burgerlijke (kort geding) reehter als restrechter. Als geen andere
reehtsgang openstaat of heeft opengestaan, dan is de burgerlijke reehter
bevoegd om in de zaak te voorzien en zal de vordering ontvankelijk
verklaard kunnen worden.

399 De door het EG-reeht gestelde voorwaarden aan het uitoefenen van
de sehorsingsbevoegdheid zijn niet gecodifieeerd in Nederlandse wetgeving.
Het criterium 'onherstelbare schade', waarvan sprake moet zijn wi! de
nationale reehter volgens de eommunautaire reehter bevoegd zijn om de
toepassing van de verordening te schorsen, lijkt strenger dan het in de
Nederlandse wetgeving genoemde criterium. Een voorlopige voorziening
kan namelijk worden getroffen 'indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist' (artike18:81 Awb, ongeveer gelijkluidend
artike1289 Rv.). Daarnaast is van belang dat de Nederlandse wetgeving
niets bepaalt omtrent de verplichting om, steeds als de toepassing van de
verordening wordt geschorst, een prejudiciele vraag omtrent de geldigheid
van de onderliggende verordening aan het Hof te stellen. De bestaande
Nederlandse reehtspraktijk moet op beide bovengenoemde punten worden
aangepast. 29

400 Niettemin lijkt het mij niet wenselijk om met betrekking tot het
criterium 'onherstelbare schade' een wettelijke regeling te treffen. Een
wettelijke regeling is niet nodig omdat de reehters ook zonder regeling
bevoegd, verpJicht en feitelijk in staat zijn om hun jurisprudentie terzake

29 Voor wat betreft de eerste voorwaarde: in Cbb 10 november 1989, AB 1990, 531, m.nt.
P.J. Slot, werd de toepassing van de verordening geschorst zonder dat er in de termen van
het Hof sprake zou zijn van 'onherstelbare schade': verzoeker zou bij niet-schorsing slechts
financiele schade lijden. Voor wat betreft de tweede voorwaarde: de toepassing van een
verordening werd voorheen wei geschorst, zonder dat de rechter een prejudiciele vraag stelde
en zonder dat een andere reehter een prejudiciele vraag had gesteld. VzCbb 14 maar! 1990,
Berdina, AB 1990, 367; VzCbb 3 april 1990, Molewijk, AB 1990, 368, m.nt. FHvdB.
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te veranderen." Dat is voor de financiele zekerheidsstelling anders: bet
legaliteitsbeginsel vereist hier naar rnijn mening wel een wettelijke regeling.

3.2 Het eisen van een financiele zekerheidsstelling

401 Zoals is gezien in de nrs. 373-374, zal de nationale reehter in
bepaalde omstandigheden bevoegd moeten zijnom een financiele zekerbeid
te eisen. Het gaat dan om het geval dat de burger tegenover de nationale
overheid staat, bijvoorbeeld als om sehorsing van de inning van een
vermeend onrechtmatige heffrng wordt verzocht (strafreeht ofbestuursreebt).

402 In be! Nederlandse strafprocesrecht wordt de rechter eehter nergens
de bevoegdheid gegeven om, bij sehorsing van het geding, in afwaehting
van bet antwoord op een prejudiciele vraag, van de verdaehte een financiele
zekerheid te eisen. Ook in het administratieve procesrecht ontbreken
algemene bepalingen die het mogeJijk maken om, zodra de toepassing van
een verordening gesehorst wordt, van de klager een financiele zekerheids-
stelling te eisen." Weliswaar zou de reebter ziehzelf missebien de
bevoegdheid kunnen toekennen om deze zekerbeid op te leggen," maar
dat Iijkt niet wenselijk. Het legaliteitsbeginsel vereist mer naar mijn mening
een expliciete wettelijke basis." Deze basis moet dus gecreeerd worden.
Ben precedent (op een ander terrein) is er aI in artikel 11 Wet administratief-
reehtelijke handhaving verkeersvoorsehriften (Wet Mulder):

Het beroepschrift wordt door de kantonrechter niet in behandeling genomen, dan
nadat degene die het beroep heeft ingesteld, zekerheid heeft gesteld voor de betaling
van de sanctie."

30 Zo worden de criteria netjes toegepast in VzCBb 1 februari 1993, Kat, ABKort 1993, 261.
31 In bijzondere regels komen dergelijke bepalingen wei voor. Zie bijvoorbeeld de bezwaarproce-

dure in het kader van de kwaliteitskeuring van groenten en fruit, Stert. 1993, 18, art. 11,
achtste lid; voor door de Minister vast te stellen zekerheden de artt. 161-167 Algemene wet
douane en accijnzen 1961.

32 De Moor-van Vugt 1993B, p. 106.
33 Eveneens FHvdB inzijn noot onderhet arrest H.v.1. 21 februari 1991, gev. zaken C-143/88

en C-92/89, Zuckerfabrik Suderdithmarschen, fur. 1991,1-415, noot in AB 1991, 328.
34 Stb. 1989, 300.
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4 Het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht

403 Op het punt van het recht om schadevergoeding van overheid en
particulieren te vorderen, lijkt de Nederlandse wetgeving niet tekort te
schieten. Weliswaar zullen de bestaande aansprakelijkheidsbepalingen
(artikelen 6: 162 BW; 8:73 Awb) 'communautair' moeten worden gemterpre-
teerd (bijvoorbeeld op het punt van de verwijtbaarheid), maar zowel de
communautaire als de Nederlandse normen zijn zo globaal dat dit zonder
bezwaar mogelijk is. Aanpassing van de wetgeving lijkt niet nodig."

5 Samenvattendeconclusies

404 Ten aanzien van de eisen die het EG-recht stelt aan de inrichting
van de nationale rechtsbeschermingsstelsels, lijkt de Nederlandse wetgeving
op een enkel punt tekort te schieten. De Nederlandse wetgeving regelt
namelijk niet dat de rechter van particulieren een financiele zekerheid kan
eisen. Het EG-recht bepaalt dat deze financiele zekerheid, bijvoorbeeld
een waarborgsom, in bepaalde gevallen vereist moet kunnen worden.
Betoogd zou kunnen worden dat de rechter zichzelf deze bevoegdheid zou
kunnen toeeigenen. Naar mijn mening vergt het legaliteitsbeginsel echter
dat deze bevoegdheid op een wettelijke grondslag berust.

405 Die wettelijke grondslag zou in verschillende wetten kunnen
worden gecreeerd. In verband met de structuur van de Nederlandse
wetgeving op het gebied van de rechterlijke bevoegdheden (algemene
wetgeving), ligt het echter eerder voor de hand om het wetboek van
strafvordering en de Algemene wet bestuusrecht aan te passen.

35 Bok 1993, pp. 51-53.

211



Een geintegreerd
communautair Inationaal

regelgevingsproces?

Naarmate de 'grote sprong voorwaarts' naar het Europees
Parlement en de Europese democratie niet haalbaar is, wordt
de betrokkenheid van nationale parlementen belangrijker. Dar
is een zaak van de parlementen zelf. (... J Die rol wordt niet
belangrijker uit een anti-Europees oogpunt, maar om ervoor
te zorgen dat er geen gat valt en dat de dingen goed door-
dacht gebeuren.
R.F.M. Lubbers, Handeiingen II, 24 september 1992, p. 298.



De inhoud van dee I D

De bevindingen van de delen B en C kunnen als volgt worden samengevat:
de EG-verordening en de nationale uitvoeringsregel vormen een regelings-
complex; de nationale uitvoeringsregel is een onmisbaar onderdeel van dat
complex. In dat complex beinvloedt de verordening de inhoud en vereiste
snelheid van totstandkoming van de nationale uitvoeringsregel.

Op dit gegeven zou het nationale regelgevingsproces mijns inziens voldoende
moeten zijn afgestemd. Ben nationaal regelgevingsproces waarin dit optimaal
gebeurt noem ik 'getntegreerd': Een geintegreerd communautair/nationaal
regelgevingsproces kenmerkt zich doordat het nationale proces waarin
invloed op de totstandkoming van EG-verordeningen wordt uitgeoefend
en waarin regels ter uitvoering van verordeningen worden vastgesteld, als
een samenhangend geheel is ingericht.

In hoofdstuk XVII wordt een korte rondgang langs de lidstaten gemaakt,
om te bezien welke van hen in welke mate een geintegreerd regelgevings-
proces kennen. In hoofdstuk XVIII wordt daar een lidstaat uitgelicht, die
meer diepgaand wordt bestudeerd. In hoofdstuk XIX tenslotte worden de
Nederlandse betrokkenheid bij de totstandkoming van de verordening en
het Nederlandse proces van uitvoering van EG-verordeningen besproken.
Deel D is dus beschrijvend van aard: in deel E, met name in hoofdstuk
XXII, wordt op die beschrijving ingegaan. Daar wordt naar aanleiding van
de buitenlandse bevindingen een model van een geintegreerd communau-
tair/nationaal regelgevingsproces geschetst. Vervolgens wordt daarop
voortgebouwd door, aan de hand van het model, te bezien of, en zo ja:
hoe, het Nederlandse wetgevingsproces op het punt van de uitvoering en
totstandkoming van EG-verordeningen zou kunnen worden verbeterd.
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Het rol van de pariementen in enkele Iidstaten bij de
totstandkoming en uitvoering van EG-verordeningen

1 InIeiding

406 Dit hoofdstuk heeft betrekking op de derde onderzoeksvraag,
namelijk ofhet Nederlandse regelgevingsproees kan worden verbeterd, en
zo ja: hoe dat zou kunnen (nrs. 20, 23-24). In de voorgaande delen zijn
twee zaken sterk naar voren gekomen:

de EG-verordening en de nationale uitvoeringsregel vormen een
regelingseomplex, waarbij de verordening de inhoud van de nationale
uitvoeringsregel sterk beinvloedt; en
de nationale uitvoeringsregel moet vaak snel totstandkomen.

407 Inhet lieht van het eerste liggende streepje moet worden geconsta-
teerd dat, willen nationale aetoren invloed kunnen uitoefenen op de inhoud
van dat regelingseomplex, zij de aandaeht (mede) zullen moeten riehten
op de EG-verordening zelf, en niet aIleen op de uitvoeringsregel. Betrokken-
heid bij de totstandkoming van een EG-verordening heeft bovendien het
voordeel, dat de uitvoeringsregel waarsehijnlijk aanzienlijk sneller tot stand
zal kunnen komen dan wanneer betrokkenheid ontbreekt. Een nationaal
regelgevingsproces dat hierop optimaal is afgestemd, noem ik 'geintegreerd' .
Een geintegreerd communautair/nationaal regelgevingsproees is er op
ingericht dat het communautaire beleids- en besluitvormingsproces en het
nationale uitvoeringsproces een geheel vormen. In een niet-geintegreerd
communautair/nationaal regelgevingsproces zijn het EG-beleids- en
besluitvormingsproces en het nationale uitvoeringsproces geheel gescheiden.

408 Met name het nationale parlement heeft een verschillende rol,
afhankelijk van de vraag of het funetioneert in een al dan niet geintegreerd
communautair/nationaal regelgevingsproces. In een niet-geintegreerd
regelgevingsproces zal het nationale parlement niet of nauwelijks zijn
betrokken bij de totstandkoming van EG-regelgeving. Dat wordt gezien
als het terre in van de regering, die immers in Raads- en Commissiekader
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onderhandelt en daarbij door het Europese parlement wordt gecontroleerd. I

WeI zal het nationale parlement betrokken zijn bij de nationale uitvoeringsre-
gels, op dezelfde wijze als het betrokken is bij de totstandkoming van
'autonome' nationale wetgeving. Vanwege de geseheiden sferen van EG-
recht en nationaal recht is het voor inrichting van het nationale regelgevings-
proces immers in beginsel irrelevant dat de nationale regel wordt vastgesteld
om aan een eommunautaire verpliehting te voldoen. In dat niet-geintegreerde
regelgevingsproees wordt het nationale parlement dus

haufig zu Umsetzungsautomat des Gemeinschaftsrechts degradiert.?

409 In een geintegreerd cornmunautair/nationaal regelgevingsproces
heeft het nationale parlement een geheel andere rol. Het parlement wordt
dan zo veel mogelijk betrokken bij de totstandkoming van EG-verorde-
ningen. Tegelijkertijd wordt erkend dat uitvoeringsregels een ander karakter
hebben dan 'autonome' nationale regels: de vereiste inhoud van de
uitvoeringsregel ligt vaak, maar niet altijd, al grotendeels vast, terwijl de
uitvoeringsregel vaak snel tot stand moet komen. Een gemtegreerd
eommunautair/nationaal regelgevingsproces is op die bijzondere kenmerken
van uitvoeringsregels afgestemd. Dat betekent mijns inziens dat, athankelijk
van de mate van vrijheid die de uit te voeren verordening inhoudelijk laat
en de termijn waarbinnen de uitvoeringsregel tot stand moet komen, het
parlement beslist of het al dan niet betrokken wil zijn bij de totstandkoming
van uitvoeringsregels.

410 Aangezien het Nederlandse parlement funetioneert in een grotendeels
niet-geintegreerd eommunautair lnationaal regelgevingsproces (integenstelling
tot de meeste andere aetoren in het Nederlandse wetgevingsproces, zoals
in nr. 526 zal worden gezien), is het de vraag of op dit punt van de andere
EG-lidstaten kan worden geleerd. Vandaar dat in dit hoofdstuk zal worden
bezien of, en zo ja: welke, andere lidstaten een (min of meer) geintegreerd
regelgevingsproees kennen. Daartoe zal in dit hoofdstuk een korte exploratie
van het proees in verschillende lidstaten worden ondernomen. Daarbij zal
ik de aandacht richten op de voor vergelijking tot Nederland meest
interessante punten: de betrokkenheid van het nationale parlement bij de
totstandkoming en bij de uitvoering van EG-verordeningen. Het gaat dan
onder meer om de verhouding van het parlement tot de regering, de

1 Bieber 1993.
2 Weber 1993, p. 330.
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organisatie van de parlementaire behandeling van voorstellen voor EG-regels
en de snelheid van het regelgevingsproces waarin uitvoeringsregels worden
vastgesteld.

411 In dit hoofdstuk wordt een korte schets van het stelsel van zeven
lidstaten gegeven. Dat zijn Denemarken (§ 2), Duitsland (§ 3), Frankrijk
(§ 4), Ierland (§ 5), Italie (§ 6), Spanje (§ 7) en het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannie en Noord-Ierland (§ 8).

412 Belgie wordt niet behandeld omdat de Belgische staatshervorming
te weinig is uitgekristalliseerd om een goede vergelijking mogelijk te maken.
Bovendien wijkt het Belgische regelgevingsproces nauwelijks af van het
Nederlandse.? Het laatste geldt eveneens voor Luxemburg,' Daarnaast is
Luxemburg niet goed met Nederland vergelijkbaar vanwege de geringe
grootte van dat land. Zo zijn in Luxemburg de lijnen zo kort dat er
nauwelijks een formele informatie- en coordinatiestructuur voor het contact
tussen regering en parlement bestaat. 5 Griekenland laat ik buiten beschou-
wing omdat het Griekse parlement nauwelijks betrokken is bij de totstandko-
ming van EG-verordeningen, en evenmin bij de uitvoering ervan." Voor
het opdoen van ideeen voor Nederland is Griekenland dus niet zo
interessant. Portugal behandel ik niet omdat toegankelijke informatie over
het regelgevingsproces in dat land nagenoeg ontbreekt, zodat het niet
mogelijk is om, zonder uitgebreid onderzoek, een voldoende nauwkeurige
en betrouwbare beschrijving van het regelgevingsproces in dat land te geven.

2 Het Koninkrijk Denemarken

413 Van aIle nationale parlementen in de EG is het het Deense dat de
grootste invloed op de totstandkoming van EG-verordeningen uitoefent.

3 Francois e.a. 1988, p. 32; eerder Defalque 1985, pp. 19-28. Zie voor een beschrijving van
het oudere Belgische stelsel van delegatiewetgeving ter uitvoering van verdragen Mortelmans
1982, pp. 135·154 en Maresceau 1978, pp. 238-248. Overigens zijn er in Belgie op het
punt van infonnatie aan het parlement van voorgenomen EG-regelgeving vergelijkbare
tendensen te zien als in Nederland, zie (kort) Lenaerts 1992, pp. 452-453.

4 Vgl. Hoscheit, Weiricht, Yntema 1988, pp. 519-569
5 Hoscheit, Weiricht, Yntema 1988, pp. 523-528.
6 Nog ongepubJiceerd rapport over de totstandkoming en uitvoering van EG-regelgeving in

Griekenland, door C. Samoni-Rantou, uitgebracht voor het Europees Instituut voor
Bestuurskunde te Maastricht; verder Louis 1978B, pp. 296-308; over de Griekse
machtigingswetgeving verder (kort) Ioannou 1989, pp. 462-463.
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Bij de Deense toetreding tot de EG in 1972, is bepaald dat de regering het
Deense parlement (dat uit een kamer, het folketing, bestaat) infonneert
omtrent ontwikkelingen in de Gemeenschap.? In 1973 heeft de regering
toegezegd dat zij, alvorens een standpunt in de Raad in te nemen, het
parlernent zal raadplegen. Daarna heeft het folketing de bevoegdheid aan
zich getrokken om de regering aan een onderhandelingsmandaat te binden. 8

Dit mandaat geldt gedurende het hele onderhandelingsproces: als in
Raadskader nieuwe voorstellen op tafel komen die het mandaat te buiten
gaan, moet de minister met het parlement overleggen zodat deze laatste
een nieuw mandaat kan vaststellen. Het folketing ontleent deze bevoegdheid
overigens niet aan de wet of grondwet.

414 Elke veertien dagen ontvangt de Deense kamercommissie voor EG-
zaken, die een afspiegeling van het folketing vonnt, een lijst met documen-
ten van de Europese Commissie. De regering stelt onderhandelingsmandaten
terzake voor. Deze zijn voorwerp van overleg tussen de commissie EG-
zaken en de betrokken minister(s). Als er geen rneerderheid in de conunissie
tegen het voorgestelde mandaat is, kan de minister op basis daarvan
handelen. De commissie kan steeds als het nodig is bijeenkomen, zelfs 's
nachts of gedurende het parlementaire reces. Het oordeel van de commissie
bindt de regering in politieke zin, maar deze politieke binding is wel heel
sterk. De comrnissie vonnt immers een afspiegeling van het gehele folketing
en de Deense regering is meestal een minderheidsregering. De regering
is dus meestal afhankelijk van het oordeel van de meerderheid in de
commissie.

415 Eenmaal totstandgekomen EG-verordeningen wordenmeestal zeer
snel uitgevoerd. Als belangrijkste verklaring daarvoor wordt de betrokken-
heid van het parlement bij de voorbereiding van EG-regelgeving genoemd. 9

Verder is van belang dat de Deense regering vindt dat implementatie van
EG-regelgeving een hoge prioriteit behoort te krijgen en organisatorische
maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat die prioriteit ook
inderdaad wordt gegeven. Tenslotte kent de Deense wetgeving veel
delegatieconstructies, waarin de minister de bevoegdheid wordt verleend
om, al dan niet in afwijking van bestaande wetgeving, de voor uitvoering

7 Artikel 6 van de Deense roetredingswet, in het Engels aangehaald bij Fitzmaurice 1979,
p. 217. nt. 10.

8 Rasmussen 1988, pp. 95-96.
9 Rasmussen 1988, p. 96.

220



De rot van de parLementen in enkeLe Lidstaten

van EG-verordeningen noodzakelijke regels te stellen."

3 De Bondsrepubliek Duitsland

416 Ret parlement van de Bond (er bestaan ook parlementen van de
deelstaten) bestaat uit twee kamers: de Bondsdag en de Bondsraad. AI sinds
1957 worden beide karners ge'informeerd over de ontwikkelingen in de Raad
van de Europese Gemeenschappen. AIs een eenmaal aangenomen Raadsbe-
sluit Duitse parlementaire wetgeving zal vergen, of als het eenmaal
aangenomen Raadsbesluit rechtstreeks toepasselijk zal zijn, dan wordt het
parlement v66r de besluitvorming in de Raad ge'informeerd. II Sinds 1979
is de regering politiek gebonden aan een oordeel van de Bondsraad over
het voorstel voor de EG-regel. 12 Deze binding werd wenselijk geacht in
verband met de federale staatsstructuur (de Bondsraad bestaat uit leden van
de deelstaatregeringen). Immers, de grondwettelijk gegarandeerde
bevoegdheden van de deelstaten werden onder invIoed van de Europeanise-
ring steeds verder uitgehold. J3 Vanaf 1987 is de regering in bepaalde
gevallen zelfs juridisch gebonden aan het oordeel van de Bondsraad."
Met de goedkeuring van het Verdrag van Maastricht is dit systeem in artikel
23 van de Duitse Grondwet (Grundgesetz) neergelegd. 15 Ret artikel bepaalt
dat de regering steeds rekening moet houden met het oordeel van de
Bondsraad en de Bondsdag, en dat de regering aan die oordelen politiek
of juridisch kan zijn gebonden. De Grondwetswijziging voegt aan de
bestaande regelingen toe dat de Duitse vertegenwoordiger in de Raad in
bepaalde gevallen een vertegenwoordiger van de Bondsraad (dus Dietiemand
van de federale regering!) kan zijn.

10 Rasmussen 1988, p. 102.
11 Gesetz zu den Vertragen vom 25. Man 1957 zur Griindung der Europaischen Wirtschaftsge-

meinschaft und der Europaischen Atomgemeinschaft vom 25. Juli 1957, Bundesgesetzblatt
1957 II, Seite 573 e.v., art. 2. Hierover Schmidt-Meinecke 1988, pp. 11-19.

12 Schmidt-Meinecke 1988, pp. 20-28; de verklaring van de Bondskanselier waarin dit is
toegezegd is opgenomen op pp. 87-89 van Schmidt-Meinecke 1988.

13 Blanker 1990, pp. 7-8.
14 Art. 2, derde lid, van de goedkeuringswet van de Europese Akte tBundesgesetzblau 1986

II, Seite 1102 e. v .). De regeling is organisatorisch uitgewerkt in een 'Vereinbarung zwischen
der Bundesregierung und den Regierungen der Lander', opgenomen in Schmidt-Meinecke
1988, pp. 98-105. Hierover Goll 1989, p. 588; Renzsch 1989, p. 582 en Schmidt-Meinecke
1988, pp. 49-71.

15 Het oude artikel 23, dat bepaalde dat de Grondwet na de Duitse hereniging ook op de
voorma1ige DDR van toepassing zou zijn, was obsoleet geworden. Zie over het nieuwe artikel
Fischer 1993, p. 43; Di Fabio 1993, p. 208.
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417 Voorstellen voor EG-regels worden in de Bondsdag behandeld in
een kamercommissie voor EG-zaken, die bestaat uit dertien leden van de
Bondsdag en dertien Duitse leden van het Europese Parlement. 16 De
'Europakammer' van de Bondsraad bestaat slechts uit leden van de
Bondsraad.'? Na de goedkeuring van het Verdrag van Maastricht krijgen
deze kamercommissies een plaats in het Grundgesetz. Daarin is tevens
bepaald dat de Bondsdag en de Bondsraad hun bevoegdheden tot binding
van de regering aan deze commissies kunnen overdragen." Geven de
commissies in de Bondsraad en de Bondsdag een tegenstrijdig oordeel, dan
is voor onderwerpen die binnen de grondwettelijk afgebakende bevoegd-
heidssfeer van de Lander liggen, het oordeel van de Bondsraad doorslagge-
vend; bij andere onderwerpen geeft het oordeel van de. Bondsdag de
doorslag."

418 De Duitse (Grond)wet bevat geen specifieke bepalingen op het
punt van de uitvoering van EG-verordeningen. Het hangt van het onderwerp
van de uitvoeringsregel af op welk niveau (federaal of deelstatelijk) en in
welke vorm (parlementaire wetgeving of lagere regelgeving) de uitvoerings-
regel wordt vastgesteld. 20

4 De Franse republiek

419 InFrankrijk ontlenen de regering en de president aan de artikelen
20 en 52 Constitutie van 1958 de bevoegdheid om de Franse staat in EG-
verband te binden. Tot voor kort kende de Grondwet daarbij geen rol toe
aan het Franse parlement. Naar Frans constitutioneel recht kon het parlement
een dergelijke rol ook niet aan zich trekken. Het beschikte dus slechts over
de normale parlementaire rniddelen om controle op het bestuur uit te oefenen
(artikelen 49 en 50 Constitutie). WeI is in 1979 in iedere kamer van het
parlement een werkgroep 'Europese Gemeenschappen' opgericht, maar
deze werkgroepen kregen geen bijzondere bevoegdheden." Vanaf 1990

16 Leonardy 1989, p. 532.
17 Renzsch 1989, p. 582.
18 Fischer 1993, p. 47: het betreft een nieuw artike145 (dat een 'AusschuBfur die Angelegenhei-

ten der Europaischen Union' inde Bondsdag noemt) en art. 52, derde lid, sub a (betreffende
de 'Europakammer' in de Bondsraad).

19 Uitvoeringswet van art. 23 Grundgesetz, te vinden in Moller/Limpert 1993, p. 22, nt. 6.
20 Zie Weber 1987, pp. 16-43.
21 Het betrof een 'werkgroep' en geen commissie, orndat de Franse Constitutie (art. 43) het
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moeten alle voorstellen voor EG-regels aan deze werkgroepen worden
gezonden. Een fundamentele verandering heeft plaatsgevonden bij de
goedkeuring van het Verdrag van Maastricht: toen is de Grondwet gewijzigd
en heeft het parlement een taak bij de totstandkoming van EG-regels
gekregen. Het nieuwe artikel 88, vierde lid, van de Grondwet luidt als volgt:

Le gouvernement soumet a I'Assemblee Nationale et au Senat, des leur transmis-
sion au Conseil des Communautes, les propositions d'actes comrnunautaires
comportant des dispositions de nature legislative.
Pendant les sessions ou en dehors d'eUes, des resolutions peuvent etre votees
dans Ie cadre du present article, selon des modalites determinees par le reglement
de chaque assemblee.f

420 Nadat de regering op basis van het hoven geciteerde artikel voorsteI-
len die bepalingen van Iegislatieve aard bevatten, aan het parlement heeft
voorgeIegd, kan elk van de kamers van het parlement een oordeel geven
in de vorm van een resolutie." Deze resolutie bindt de regering rechtens
niet. En bij het (nog) ontbreken van een resolutie kan de regering in EG-
kader toch een standpunt innemen. Omdat de resoluties niet bindend zijn
rijzen er geenjuridische problemen als de beide kamers van het parlement
een tegengestelde opinie over het voorstel hebben: daarvoor is in Frankrijk
dan ook geen regeling getroffen. In de praktijk zal van de resoluties een
zekere politieke binding uitgaan. De regering zal toch in ieder geval moeten
motiveren waarom van de resolutie(s) is afgeweken.

421 Bij de uitvoering van EG-verordeningen is het Franse parlement
maar zeer beperkt betrokken. Dat komt doordat de Grondwet Iimitatief
opsomt ten aanzien van welke onderwerpen de parlementaire wetgever
bevoegd is, en alles wat daar niet onder valt tot de bevoegdheid van de
regering rekent (artikelen 34 en 37). Bovendien worden op die terreinen
waar de parlementaire wetgever weI bevoegd is, vele verordeningen
uitgevoerd door middel van gedelegeerde regelgeving."

maximale aantal kamercommissies op zes stelt. Bij instelling van een commissie EG-zaken
had een van de bestaande commissies moeten worden opgeheven.

22 Over de organisatorisch uitwerking in het reglement van orde van iedere kamer Luchaire
1993, pp. 301-324.

23 Stirn 1993, p. 246.
24 Meny 1988, p. 281.
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5 De Ierse Republiek

422 In Ierland heeft het parlement (Oireachtas) geen bijzondere
bevoegdheden op het punt van de totstandkoming van EG-verordeningen.
Het parlement kan dus slechts van de normale parlementaire machtsmiddelen
gebruik maken om controle op de regering uit te oefenen. Het gebruik van
die machtsmiddelen is als volgt georganiseerd.

423 In het Ierse parlement bestaat er een commissie EG-zaken, die is
samengesteld uit leden van beide kamers van het parlement: het Oireachtas
Joint Committee on the Secondary Legislation of the European Communi-
ties." Deze commissie kan voorstellen voor EG-verordeningen onderzoe-
ken en het resultaat van de bevindingen aan de kamers van het parlement
voorleggen." Dan kan er een parlementair debat plaatsvinden, hetgeen
tot 1986 echter nauwelijks is gebeurd." In 1986 heeft een van de kamers
van het parlement (de Dail) besloten voortaan wekelijks twee uur aan EG-
zaken te besteden;" de andere kamer van het parlement (de Senead) schijnt
altijd al enige aandacht aan de bevindingen van het Joint Committee te
hebben besteed."

424 Ierland heeft een algemene machtigingswet voor implementatie van
EG-regelgeving: de European Communities Act 1972. Deze wet verleent
de minister de bevoegdheid om regels te stellen die noodzakelijk zijn om
aan EG-verplichtingen te voldoen (section 3).30 Oorspronkelijk bevatte
deze wet de bepaling dat de aldus vastgestelde rninisteriele regels vervielen
indien ze niet binnen zes maanden na vasts telling door een parlementaire
wet zouden zijn bevestigd (section 4). Dit systeem werd algemeen als te
bewerkelijk ervaren, zodat de wet al in 1973 werd gewijzigd. Sindsdien
dient een ministeriele uitvoeringsregel te vervallen als dat is voorgesteld
door het Joint Committee on the Secondary Legislation of the European
Communities en een van beide kamers van het parlement een daartoe

25 Oorspronkelijk waren ook tien leden van het Europese Parlement lid van het Joint Committee.
Vanwege hun drukke werkzaamheden konden zij de vergaderingen van het Committee meestal
Diet bezoeken: inmiddels zijn zij ook formeel geen lid meer. Zij mogen weI de vergaderingen
van het Committee bijwonen. Zie Murphy 1987, pp. 464-465.

26 McMahonlMurphy 1989, pp. 275-276.
27 Temple Lang 1983, p. 24; recenter McMahon/Murphy 1989, p. 326.
28 Motion van 20 november 1986, Vol. 370, Dail Debates, col. 7.
29 Murphy 1987, p. 470, die hierechter een tamelijkoude bron aanhaalt: eenstuk van M.T.W.

Robinson in Common Market Law Review 1979, no. 9, p. 37.
30 Over de discussies over de precieze betekenis van deze wet Curtin 1989, pp. 211-213.
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strekkend besluit neemt. De kamer kan dat doen tot uiterlijk een jaar na
vaststelling van de regel. 31

6 De ItaliaanseRepubliek

425 Ret ltaliaanse parlement is nauwelijks betrokken bij de totstandko-
ming van EG-verordeningen. Veel meer invloed hebben vertegenwoordigers
van belangenorganisaties en van individuele bedrijven. Soms nemen deze
zelfs deel aan de EG-onderhandelingen.32 Weliswaar wordt het parlement
driemaandelijks gemformeerd over EG-ontwikkelingen, inclusief voorstellen
voor EG-regels,33 maar deze laatste worden in het parlement amper
behandeld."

426 Italie kent sinds 1989 een jaarlijkse algemene kaderwet met het
oog op het voldoen aan communautaire verplichtingen." De wet die aan
dit systeem ten grondslag ligt, heet naar de indiener •La Pergola'. 36De
La Pergola-wet bepaalt dat de ltaliaanse regering jaarlijks v66r 31 januari
een voorstel doet voor een zogenaamde Legge communitaria (communautaire
wet). Dit wetsvoorstel wordt voor 1 maart bij het parlement ingediend
(artikel 2). De wet bevat bepalingen ter implementatie van EG-regels en
EG-rechtspraak (artikel 3). Daarnaast kan de wet bepaalde regelgevende
bevoegdheden ter implementatie van EG-regelgeving aan de regering
delegeren." Omdat deze wet volgens de normale parlementaire procedure

31 European Communities (Amendment) Act 1973, section 1. De resultaten van dit systeem
van parlementaire controle op gedelegeerde implementatieregelgeving worden weergegeven
door Murphy 1990, pp. 276-277: it 'does at least keep civil servants on theirtoes' (p. 277).

32 Pocar e.a. 1988, p. 459.
33 Artikelen 7 en 8 van de La Pergola-wet (nr. 426); over de met behandeling belaste

parlementaire commissies Millar 1979, pp. 191-192.
34 Tizzano 1990, pp. 535-536.
35 Over de interessante voorgesehiedenis van deze wet (vroeger werd in zeer ruime mate naar

de regering gedelegeerd en toeh konden implementatieregels vaak niet tijdig totstandkomen):
Petriecione 1989, pp. 456-458.

36 Wet no. 86 van 9 maar! 1989, Gazetta Uffiziale 10maar! 1989, no. 58, in het Frans vertaald
te vinden in Revue du Marchi Commun 1990, pp. 538-540. De wet is besproken door Tizzano
1990 in dezelfde aflevering van RMC (pp. 532-538). Het wetsvoorstel en de voorganger
van de La Pergola wet is besproken door Vos 1989; de uiteindeJijke wet komt echter niet
geheel met het door deze behandelde wetsvoorstel overeen.

37 Delegatie is niet mogelijk als het een onderwerp betreft dat de Grondwet aan de parlementaire
wetgever voorbehoudt, als indeuitvoeringsregel bestuurs- of strafrechtelijke saneties worden
opgenomen, als daarin toepassingsinstanties worden aangewezen of als financiele lasten
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tot stand moet komen, kan het lang duren eer zij inderdaad is vastgesteld."
Zo was de legge communitaria over hetjaar 1990, volgens schema ingediend
voor 1 maart 1991, eind december 1991 nog niet vastgesteld. 39 In de
tussentijd kunnen interim-maatregelen ter implementatie van EG-regelgeving
worden vastgesteld, maar dit behoort een uitzondering te blijven."

7 Het Kooinkrijk Spanje

427 Op basis van de Spaanse toetredingswet van 1985 is in het Spaanse
parlement een commissie EG-zaken (Cornisi6n Mixta para las Comunidades
Europeas de las Cortes Generales) geinstalleerd. Deze commissie, die is
samengesteld uit beide kamers van het Spaanse parlement, wordt door de
Spaanse regering gemformeerd over voorstellen voor onder meer EG-
verordeningen. De taken van de comrnissie zijn bij wet 18/1988 van juli
1988 aanzienlijk uitgebreid. Sindsdien heeft de commissie tot taak om aan
beide kamers van het parlement te rapporteren over voorgenomen EG-
regelgeving, en om de contacten met het Europese Parlement en met de
parlementen van andere lidstaten te onderhouden. Op basis van deze
rapporten verplicht het parlement de regering soms een bepaald standpunt
in de Raad in te nemen. Het gaat dan om een politieke verplichting;
juridisch is de regering niet aan het oordeel van het parlement gebonden."

428 Spanje kent geen algemene machtigingswet voor de uitvoering van
EG-regelgeving. De Spaanse toetredingswet, waarin de regering werd
gemachtigd om bepaalde in verband met de toetreding noodzakelijke
regelgeving vast te stellen, heeft een beperkt karakter. 42 Op bepaalde
beleidsterreinen bestaat echter weI delegatiewetgeving. In de al genoemde
wet van juli 1988 is bepaald dat in aIle gevallen waarin gedelegeerde

worden gewijzigd. Daarnaast is delegatie Dietmogelijk als de te implementeren EG-regel
beleidsvrijheid laat.

38 Tizzano 1990, p. 534.
39 Nog ongepubliceerd rapport over de totstandkoming en uitvoering van EG-regelgeving in

Italie, door O. Sepe, uitgebracht voor het Europees Instituut voor Bestuurskuunde te
Maastricht. De communautaire wet over het jaar 1989 is begin 1990 ingediend, en 29
december 1990 vastgesteld (Daniele 1991, p. 421).

40 Petriccione 1989, p. 458.
41 Nog ongepubliceerd rapport over de totstandkorning en uitvoering van EG-regelgeving in

Spanje, door M. Rivero Gonzalez en D. Heredia Benot, uitgebracht voor het Europees
Instituut voor Bestuurskunde te Maastricht.

42 Een korte beschrijving geeft Arpio Santacruz 1991, pp. 150-152.
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regelgeving ter implementatie van EG-recht wordt vastgesteld, ongeacht
de wettelijke basis van die gedelegeerde regelgeving, de normale parlemen-
taire controle op die regelgeving door de commissie EG-zaken wordt
uitgeoefend.

8 Het Verenigd Kooinkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland

429 In het Verenigd Koninkrijk is het parlement op een zeer intensieve
wijze betrokken bij de voorbereiding van EG-verordeningen. Mede vanwege
een werkverdeling tussen de beide kamers van het parlement is daar (volgens
Britse bronnen) 'the most searching and systematic method of Parliamentary
scrutiny of draft Community legislation' uitgewerkt.? De regering stuurt
kort nadat het voorstel voor de verordening door de Europese Commissie
is aangenomen, een kopie ervan, tezamen met een door de regering
opgestelde toelichting, naar beide Huizen van het Britse parlement. 44 Deze
stukken kunnen in elk van beide Huizen door een parlementaire commissie
EG-zaken voor debat worden voorgedragen. De regering stemt, behoudens
dringende omstandigheden, niet toe in besluiten van de Raad als in een
van beide Huizen een voorstel van de Europese Commissie is voorgedragen
voor behandeling in (een commissie van) dat Huis en die behandeling nog
niet is afgerond." De besluitvorrning in het parlement wordt voorbereid
door commissies EG-zaken, die, vooral inhet Hogerhuis, vaak op een grote
deskundigheid kunnen bogen.

430 Het Verenigd Koninkrijk kent een algemene machtigingswet voor
de implementatie van EG-regelgeving, die net als in Ierland de European
Communities Act 1972 heet. Tegelijkertijd zijn er in het geschreven en
in het ongeschreven recht andere waarborgen dan die van de parlementaire
wetsprocedure ontwikkeld, die beogen te garanderen dat het Britse parlement
naar eigen wens betrokken kan zijn bij de uitvoeringsmaatregelen. In
tegenstelling tot het ltaliaanse systeem zorgt het Britse systeem er echter
weI voor dat de uitvoeringsregels meestal tijdig worden vastgesteld."

43 Newman 1987, p. 488.
44 Bates 1988, p. 208.
45 Voor de toezegging aan het Lagerhuis: 991 HC Debs, 30 oktober 1980, co1s843-4, zoals

later gewijzigd (zie 4th Report, Select Committee on Procedure, 1988-1989 HC 622-1, pp.
viii-ix). Voor de toezegging aan het Hogerhuis, zie Appendix 21 van het bovengenoemde
rapport van het Select Committee on Procedure.

46 Vgl. Dommers 1993, p. 186.
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Wellicht wordt het verschil in snelheid van de regelgeving tussen Groot-
Brittannie en Italie mede verklaard uit de mate van betrokkenheid van het
nationale parlement bij de totstandkoming van EG-verordeningen: in Groot-
Brittannie is die betrokkenheid groot, in Italie gering.

9 Conclusie

431 Ineen vergelijkend overzicht ziet de betrokkenheid van de nationale
parlementen bij de totstandkoming en uitvoering van EG-regelgeving er
als voIgt uit:

DK BRD FR IRL IT ESP VK

Betrokkenheid nationale parlement bij totstandkoming van EG-verordeningen

lnformatie aan parlement allen: ja
lnformatie aan parlement v66r
besluitvorming in Raad allen: ja
Commissie(s) EG-zaken allen: ja
Politieke binding aan oordeel
van parlement ja ja soms soms soms soms ja
Juridische binding aan oordeel
van parlement nee soms nee nee nee nee nee

Betrokkenheid nationale parlement bij uitvoering van EG-verordeningen

Parlement betrokken als
het dat zelf wi! zelden ja nee ja ja ja ja
Uitvoeringsproces snel" ja ± ja nee nee nee ja

432 Vande besproken landen blijken Denemarken, Duitsland en Groot-
Brittannie de meest vergaande vorm van parlernentaire betrokkenheid bij
de totstandkoming van EG-verordeningen te hebben. Voor wat betreft de
uitvoering van die verordeningen springt Groot-Brittannie er uit: daar kan
het parlement steeds zelf beslissen of het al dan niet betrokken wenst te

47 Voor de waardering van de snelheid van het regelgevingsproces is gekeken naar de snelheid
van implementatie van richtlijnen, aangezien van verordeningen dergelijke overzichten niet
bekend zijn. Bron is Dommers 1993, p. 185 (tabell), die zich daarbij baseert opdeverslagen
van de Europese Commissie betreffende de voitooiing van de interne markt (COM(90) 473
def., p. 44; COM(91) 237 def., bijlage VI en COM(92) 383 def., bijlage VII).
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zijn bij de uitvoering van EG-verordeningen, terwijl het uitvoeringsproces
toch voldoende snel verloopt. Groot-Brittannie lijkt dan ook de meeste
kenmerken van een geintegreerd regelgevingsproces te vertonen. AI met
allijkt dat land een nader onderzoek waard. De punten waarop dat nadere
onderzoek zal worden verricht, zullen in het volgende hoofdstuk uiteengezet
worden.
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De rol van bet Britse pariement bij de totstandkoming
en uitvoering van EG-verordeningen

1 Inleiding

433 Ben van mijn onderzoeksvragen is of het Nederlandse regelgevings-
proces op hoofdlijnen tekort schiet (nr. 20). Bij beantwoording van de vraag
of dat inderdaad zo is, en zo ja: hoe die situatie zou kunnen worden verbe-
terd, neem ik als toetsingsmaatstaf de mate van getntegreerdheid van het
regelgevingsproces (voor argumenten daarvoor de nrs. 406-409). In een
geintegreerd communautair lnationaal regelgevingsproces is het proces van
totstandkoming en uitvoering van verordeningen als een samenhangend
geheel ingericht. Nu is gebleken dat het Britse stelsel van totstandkoming
en uitvoering van verordeningen vele kenmerken van een geintegreerd
regelgevingsproces vertoont (zie nr. 432), zal ik uit dat stelsel elementen
putten voor een model van een geintegreerd regelgevingsproces. Vandaar
dat de vraag rijst naar de precieze vormgeving van dat Britse proces. Dat
vormt het onderwerp van dit hoofdstuk.

434 In de beschrijving zal het Britse parlement centraal staan. In het
Verenigd Koninkrijk is er een parlement, hoewel het land uit vier onderdelen
bestaat, namelijk Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland. Dit
parlement bestaat uit twee kamers: het House of Commons (Lagerhuis)
en het House of Lords (Hogerhuis). Het Lagerhuis heeft het politieke
primaat, hetgeen begrijpelijk is als in aanmerking wordt genomen dat de
leden van het Lagerhuis gekozen zijn en de leden van het Hogerhuis niet. 1

Dat het politieke primaat bij het Lagerhuis ligt, blijkt duidelijk uit de
procedure van totstandkoming van Britse parlementaire wetgeving. 2 De
meeste wetten krijgen in ieder Huis drie lezingen, waarbij elk Huis het
amendementsrecht heeft. Uiteindelijk heeft het Lagerhuis echter het laatste

Gerechtigd tot het lidmaatschap van het Hogerhuis is een aantal bisschoppen, bepaalde leden
van de erfelijke adel ('hereditary peers'), voor het leven in de adelstand verheven personen
('life peers') en bepaalde (ex-)rechters ('Lords of Appeal in Ordinary').

2 Miers/Page 1982, p. 128.
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woord.?

435 Het Verenigd Koninkrijk (VK) kent derhalve, net als Nederland,
een twee-kamerstelsel met het politieke primaat bij een van die twee kamers.
Daamaast vertoont het Britse stelsel van totstandkoming en uitvoering van
verordeningen vele kenmerken van een geintegreerd eommunautair/nationaal
regelgevingsproees. Naar aanleiding hiervankomenallerlei vragen op. Hoe
is in Groot- Brittannie de parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming
van EG-verordeningen georganiseerd en in welke verhouding staan de
kamers van het parlement dan tot elkaar (nr. 449)? Hoe verhoudt zich deze
betrokkenheid tot de rol van de Britse regering in het eommunautaire
regelgevingsproees (nrs. 439-443)? Hoe is het Britse parlement betrokken
bij de totstandkoming van uitvoeringsregels (nrs. 462-469)? Bij de
behandeling van deze vragen zal, waar zinvol, aandaeht aan de verhouding
tot het Britse eonstitutionele reeht en de Britse wetgevingstraditie worden
gegeven. De typisehe kenmerken van het Britse reeht kunnen immers
verhinderen uit dat de ervaringen die daar zijn opgedaan, voor Nederland
lering kan worden getrokken.

436 Dit hoofdstuk is als volgt ingerieht. Eerst zal de betrokkenheid van
het Britse parlement bij de totstandkoming van verordeningen worden
besproken (§ 2) en daarna de betrokkenheid van dat parlement bij de
uitvoering van verordeningen (§ 3). Inde conclusies (§ 4) wordt aangegeven
welke elementen voor een model van een geintegreerd regelgevingsproees
uit bet Britse reebt geput kunnen worden.

2 De invloed van het Britse parlement op de totstandkoming van
Raadsverordeningen

2.1 Inleiding

437 Het Britse parlement wordt niet of nauwelijks betrokken bij de
totstandkoming van Commissieverordeningen, maar wel zeer intensief bij
de totstandkoming van Raadsverordeningen. Commissieverordeningen zal
ik in dit boofdstuk verder buiten besebouwing laten. Bij de totstandkoming
van Raadsverordeningen kunnen, als gezegd, twee fasen worden ondersehei-
den (nrs. 32-38). In de eerste fase bereidt de Europese Commissie het

3 Parliament Act 1911, S 2, zoals gewijzigd door de Parliament Act 1949.
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voorstel voor de verordening voor. In de tweede fase stelt de Raad van
de Europese Gemeenschappen de verordening vast. Hier zal eerst de
betrokkenheid van het Britse parlement bij de totstandkoming van het
voorstel van de Commissie worden besproken (§ 2.2) en daarna de
betrokkenheid bij de besluitvorming in de Raad van de Europese Gemeeen-
schappen (§ 2.3).

2.2 Her voorstel van de Europese Commissie

438 De Britse regering voorziet het parlement pas systematisch van
informatie als een voorstel voor een verordening officieel bij de Raad is
ingediend. Hoewel het parlement er al sinds 1975 om vraagt, eerder te
worden geinformeerd," wordt dit door de regering geweigerd met het
argument dat het gaat om interne Commissiedocumenten, zodat het niet
aan de Britse regering is om ze aan het parlement te sturen. Wei heeft de
regering inmiddels toegezegd 'to respond sympethatically to any specific
request' om Commissiedocumenten, mits deze documenten door de Europese
Commissie zijn gepubliceerd.' Onder invloed van het streven naar
transparantie van de EG-instellingen zullen in de toekomst Commissiestuk-
ken vaker dan nu het geval is worden gepubliceerd, zodat het Britse
parlement meer informatie zal kunnen ontvangen (zie or. 39). Bovendien
heeft het parlement via de commissie EG-zaken van het House of Lords
(het Select Committee on the European Communities) vrij goede informele
contacten met de instellingen van de EG (or. 448). Via deze contacten kan
het Committee soms invloed uitoefenen op de formulering van een voorstel
door de Europese Commissie, ook al zijn er nog geen voorbereidende EG-
documenten gepubliceerd."

2.3 Besluitvorming in de Raad van de Europese Gemeenschappen

2.3.1 De binding van de regering aan het Britse parlement

439 Onmiddellijk nadat het voorstel bij de Raad is ingediend, wijst de
Britse regering een eerstverantwoordelijk departement aan. Daarna (meestal

4 2nd Special Report, Select Committee on European Legislation, HC 1974-1975251, paras
26 en 40.

5 Government response, 4th Report from the House of Commons Select Committee on
Procedure, The scrutiny of European legislation, Command paper 1081, p. 2.

6 Baroness Serota, 4th Report, Select Committee on Procedure, The scrutiny of European
legislation, 1988-1989 622-II, pp. 126-127.
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binnen een tennijn van een maand) stuurt dat departement een kopie van
het voorstel naar de twee Huizen van het parlement. 7 Een week of twee
daarna voIgt een door het departement opgestelde toelichting op het voorstel,
waarin de belangrijkste gevolgen van aanname van het voorstel worden
aangegeven. Als verwacht wordt dat de Raad van de Europese Gemeen-
schappen een besluit neemt v66rdat een officiele Engelse tekst van het
voorstel beschikbaar is, verstuurt het betrokken departement slechts de
toelichting.

440 Op basis van het voorstel en de daarbij opgestelde toelichting, dan
weI op basis van uitsluitend de toelichting, wordt zo snel mogelijk besloten
of parlementaire behandeling van het voorstel wenselijk is." Dat besluit
wordt genomen door een vaste comrnissie die het onderwerp van het voorstel
tot haar beleidsterrein rekent (vergelijk de Nederlandse vaste kamercom-
missies) of door de commissie EG-zaken van het Huis. Deze heet in het
Lagerhuis het 'Select Committee on European Legislation' en in het
Hogerhuis het 'Select Committee on the European Communities'. Deze
Committees hebben elk een verschillende taak en werkwijze (zie nrs. 444-
449). Wel kunnen ze ieder het voorstel van de Europese Cornmissie voor
debat in het betreffende Huis voordragen.?

441 De regering heeft toegezegd dat zij, behoudens dringende omstandig-
heden, niet zal toesternmen in besluiten van de Raad van de Europese
Gemeenschappen als het voorstel onderworpen wordt of is aan parlementaire
behandeling in (een cornmissie van) een van beide Huizen. Deze toezegging
is ook van toepassing als er in het kader van de samenwerkingsprocedure
een gemeenschappelijk standpunt wordt vastgesteld. Een dringende
omstandigheid als hier bedoeld is bijvoorbeeld dat het bijzonder wenselijk
is als een voor het VK zeer gunstige EG-maatregel zo snel mogelijk in
werking treedt. Volgens een parlementair rapport van november 1989, was
er geen enkele indicatie die erop wees dat de regering zich niet aan deze
toezegging zou houden.'"

7 Bates 1988, p. 208.
8 In Select Committee on the European Communities, Progress of Scrutiny, HL 1992-1993

ECC-iv, is bij veertien voorstellen uitsluitend op basis van een toelichting bepaald dat ze
geen verdere behandeling behoeven (in totaal behoefden 79 voorstellen toen geen behandeling).

9 Dat debat kan plaatsvinden in het plenaire Huis ('on the floor of the House') of in een
commissie van het Huis. In het Lagerhuis kan dar, naast de per beleidsterrein georganiseerde
vaste commissies, ook reo van de twee European Standing Committees zijn.

10 Zie 4th Report, Select Committee on Procedure, The scrutiny of European legislation, 1988-
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442 Om te verhinderen dat de regering bij de onderhandelingen op
Raadsniveau onnodig wordt geremd, kan al tijdens de behandeling in het
Select Committee de zogenaamde 'scrutiny reserve' (gedeeltelijk) worden
opgeheven. Dat betekent dat de minister een onderhandelingsmandaat krijgt,
zodat hij, hoewel de Britse parlementaire behandeling nog niet is afgerond,
in de Raad wel met (onderdelen van) het voorstel mag instemmen. Het kan
een beperkt of een onbeperkt mandaat zijn. In het laatste geval heeft de
minister volledige onderhandelingsvrijheid; het Select Committee behoudt
zich slechts het recht voor om het voorstel gedetailleerd te bespreken. II

443 WeI wordt een zinvolle parlementaire betrokkenheid bemoeilijkt
door de aard van het communautaire besluitvormingsproces. Wordt het
Commissievoorstel te vroeg behandeld, dan kan dat inefficient zijn. Het
debat kan zich dan namelijk concentreren op controversiele punten die in
de Raadsonderhandelingen sowieso uit de regeling zouden verdwijnen,
terwijl het parlement zichjuist niet kan bezighouden met belangrijke punten
die later in het onderhandelingsproces worden ingebracht. Wordt het
Commissievoorstel echter te laat in het Britse parlement behandeld, dan
kan er nauwelijks aan de in de onderhandelingen bereikte resultaten worden
getornd." Doordat nauwelijks valt te voorspellen hoe snel het EG-
regelgevingsproces zal verlopen, is het gunstigste moment voor een debat
in het nationale parlement moeilijk te bepalen.

2.3.2 De behandeling in het Select Committee van het Lagerhuis

444 De taakomschrijving van het Select Committee on European
Legislation was tot voor kort in twee opzichten duidelijk beperkt. Ten eerste
was het Select Committee slechts bevoegd ten aanzien van voorstellen voor
EG-regels (het Committee heet niet voor niets 'on European Legislation'
in tegenstelling tot het Committee in de Lords die 'on the European
Communities' heet). Het Select Committee in het Lagerhuis mocht andere

1989 622-\, p. viii.
11 Een voorbeeld van dit laatste is de brief over het Annual Report for 1990 on the implementa-

tion of the Reform of the Structural Funds, gepubliceerd in 7th Report, Select Committee
on the European Communities, HL 1992-1993 18, p. 22. De minister was in zijn toe1ichting
op het EG-voorstel niet ingegaan op een recent met de problematiek samenhangend rapport
van het Select Committee. Het Committee wilde het voorstel pas van de lijst van te behandelen
voorstellen afvoeren als de toelichting door de minister was aangevuld.

12 4th Report, Select Committee on Procedure, HC 1988-1989 622-II, p. 100; zie ook het
antwoord van de regering op de aanbevelingen van her Select Committee in Command paper
1081, pp. 2-4.
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documenten dus niet behandelen. Deze beperkte taak werd echter weI heel
conscientieus uitgevoerd: het Select Committee becommentarieerde bijna
ieder (!) bij de Raad ingediend voorstel voor een richtlijn of een verorde-
ning. Noodzakelijkerwijs was de behandeling oppervlakkig, zodat slechts
de hoofdlijnen van het voorstel aan de orde kwamen." De tweede
beperking was dat het Select Committee geen oordeel over de voorsteUen
mocht uitspreken, maar slechts bevoegd was om de aandacht van het Huis
op belangrijke punten te vestigen. De gedachte was het plenaire Huis de
plaats voor een debat met de regering was, omdat daar aIle gezichtspunten
aan de orde zouden kunnen komen."

445 Vanaf het parlementaire jaar 1990-1991 is de taakomschrijving
gewijzigd. Deze zegt nu dat het Select Committee bevoegd is

to consider any issue arising upon such document [i.e. document van de
Europese Commissie, JMB] or group of documents. IS

Deze omschrijving lijkt op beide bovengenoemde punten wat meer ruimte
te bieden.

2.3.3 De behandeling in het Select Committee van het Hogerhuis

446 De behandeling van het voorstel inhet Hogerhuis acht men meestal
zinvoller dan de behandeling in het Lagerhuis. De rapporten van het Select
Committee in het Hogerhuis hebben een grote exteme waarde: alom, ook
binnen de regering, wordt er een groot gezag aan toegekend. Dat komt
door het gedegen onderzoek dat het Select Committee verricht" en doordat
aIle verklaringen van de geraadpleegde deskundigen ('minutes of evidence')
aan het rapport worden gehecht. Daamaast is van belang dat het overgrote
deel van de leden van het Hogerhuis lid is van de Conservative party. 17

Deze comfortabele meerderheid maakt de besluitvorming tamelijk eensge-
zind, althans eensgezinder dan inhet Lagerhuis waar de Conservative party

13 Bates 1991, p. 122.
14 Newman 1987, pp. 489-490.
15 Standing Order No. 127, He Debs 24 oktober 1990, col. 397, para. 1 (c).
16 Volgens Lord Denning (geen lid van het Select Committee, wei van het Hogerhuis) was

het Committee zelfs 'far better than any other committee that I know of in Europe'. Ell-
Debs 13 november 1986, col. 923.

17 Zij het dat dat in de stemming niet altijd blijkt orodat de Labour peers vaker komen opdagen.
Prakke 1988, p. 710.
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een veel minder grote invloed heeft (en soms zelfs een minderheid vormt).
De eensgezinde besluitvorming in de Lords bevordert het gezag ervan.
Hieronder wordt nader ingegaan op de door het Select Committee
uitgebrachte rapporten: hoe komen deze zo gedegen?

447 Ten eerste heeft het Select Committee in het Hogerhuis veel meer
tijd om het voorstel van de Europese Commissie te behandelen dan het
Select Committee in het Lagerhuis. Het Select Committee in het Hogerhuis
selecteert de te behandelen voorstellen, zodat er relatief weinig te behandelen
voorstel1en overblijven. Bovendien worden er erg veelleden van de Lords
betrokken bij de behandeling van EG-voorstel1en. Zou men op een
willekeurig moment gaan tellen, dan zou blijken dat op dat moment ongeveer
tachtig leden van het Hogerhuis zitting hebben in een of meer van de
subcommissies van het Select Committee on the European Communities. 18

448 Ten tweede kan men in het Hogerhuis een beroep doen op
gespecialiseerde kennis. Niet alleen worden de leden van het Hogerhuis
geacht vanwege een betere opleiding en vanwege een langere parlementaire
of bestuurlijke ervaring over meer wetgevingskennis te beschikken dan de
parlementariers in de Commons," maar ook de inhoudelijke kennis over
de te behandelen onderwerpen wordt efficient benut. Het advies over een
Commissievoorstel wordt namelijk voorbereid door subcommissies van
het Select Committee. In deze subcommissies hebben leden van het Select
Committee zelf zitting, maar ook andere, op dat specifieke terrein deskundi-
ge leden van het House of Lords. 20 Deze subcommissies worden bovendien
ondersteund door juristen en (andere) deskundigen met een bijzondere kennis
van het terrein dat op dat moment aan de orde is. Het Select Committee
beschikt over de middelen om dit ondersteunende personeel op tijdelijke
basis in te huren. Bovendien worden ook andere deskundigen geraadpleegd,
zoals leden van het Europese Parlement en ambtenaren van de Europese

18 Shell 1988, p. 186, noemtdit zelfs de belangrijksteverklaring voorhetsucces vanhet Select
Committee in het Hogerhuis. Vgl. ook de voorzitter van het Select Committee in het
Hogerhuis, Baroness Serota, 4th Report, Select Committee on Procedure, HC 1988-1989
622-11,P 128. Zij meldde dat in het parlementaire jaar 1987-1988 er alleen al aan vergadertijd
door de Lords 3.066 uur (!) aan de scrutiny van Europese regelgeving was besteed.

19 Shell 1988, p. 40, meldt dat ongeveer een derde van de leden van het Hogerhuis op Eton
is geweest. Verder hebben de Lords in het algemeen veel langer zitting in het parlement
dan Lagerhuisleden, terwijl veel leden eerst jarenlang in het Lagerhuis gezeten en/of een
lange bestuurlijke carriere achter de rug hebben (zo zijn velen ooit minister geweest).

20 4th Report, Select Committee on Procedure, HC 1988-1989622-11, Appendix 21: zie ook
Baroness Serota op p. 130 van hetzelfde rapport.
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Commissie. Soms wordt ook aan parlementen in de andere lidstaten
gevraagd om vragen over het betreffende nationale recht te beantwoorden. 21

Daarnaast kunnen delegaties van het Select Committee de EG-instellingen
en instanties in andere lidstaten ook zelf bezoeken," Structureel contact
is er met het Europese Parlement doordat secretarissen van het Select
Committee al vele jaren lang regelmatig vergaderingen van het Europees
Parlement bezoeken." Dit alles heeft er toe geleid dat er allerlei informele
contacten zijn ontstaan tussen het Select Committee, communautaire
instellingen en instellingen in andere lidstaten. Via deze contacten wordt
de informatievoorziening aan het Select Committee vergroot en kan zijn
invloed stijgen.

2.3.4 De verhouding tussen de twee Huizen

449 Het politieke primaat van het Lagerhuis verhindert niet dat er sprake
is van een langzamerhand gegroeide werkverdeling tussen de beide Huizen.
Het Lagerhuis kijkt namelijk naar de beleidsmatige hoofdlijnen van de
voorstellen, terwijl het Hogerhuis zijn aandacht vooral op de juridische
kant van de voorstellen richt (daarbij wel aspecten als uitvoerbaarheid,
handhaafbaarheid en financiele gevolgen betrekkend). In de praktijk betrekt
het Lagerhuis de rapporten van de Lords in zijn oordeelsvorming," net
zoals de Lords aandacht besteden aan de opinie van het Lagerhuis." Er
bestaat dus een vorm van samenwerking tussen beide Huizen, waarbij als

21 Een voorbeeld geeft het rapport Fraud against the Community, Select Committee on the
European Communities, HL 1988-198927. De beschrijving van de Nederlandse wetgeving
is opgesteld door de Specialistisch Documentalist van de Tweede Kamer (pp. 107-112 van
het rapport). Voor het rapport Compliance with Public Procurement Directives is als
Nederlandse deskundige prof. mr. H.G. Schermers geraadpleegd (l2th Report, Select
Committee on the European Communities, HL 1987-198872).

22 Zo hoopte het Subcommittee on Agriculture Nederland te bezoeken oro een fabriek te
bezoeken die voedsel met radio-actieve straling doorstraalt, aangezien zo'n fabriek in het
VK nog Dietbestaat. Zie Baroness Serota, 4th Report, Select Committee on Procedure, HC
1988-1989 622-11, p. 123.

23 Baroness Serota, 4th Report, Select Committee on Procedure, HC 1988-1989 622-11,p. 125.
24 Bijvoorbeeld in het commentaar op een voorsteJ van de Commissie tot toetreding van de

EG tot het EVRM (zie 8th Report, Select Committee on European Legis/ation, He 1990-1991
29-viii, pp. viii-xiv).

25 Bijvoorbeeld 8th Report, Select Committee on the European Communities, Privileges and
immunitiesof members of the EuropeanParliament, HL 1985-1986 120, pp. 11-12. Overigens
hadden in dit geval de beide Huizen een tegengestelde mening omtrent de omvang van de
gewenste immuniteit van de Europese parlementariers. De regering hoefde echter geen keuze
te maken, aangezien het EG-voorstel in zijn geheel werd ingetrokken.
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het erop aan komt het Lagerhuis het laatste woord heeft. Er is bij de
voorbereiding van de Britse toetreding tot de EG zelfs gesproken over een
Joint Committee (een commissie bestaande uit beide Huizen), die zou
worden belast met de taak van de huidige Select Committees; dit was voor
de Commons echter onacceptabel. 26

2.3.5 Conclusie

450 Dit systeem van behandeling van het voorstel in het parlernent
('scrutiny') spreekt aan. Niet aIleen kan het parlement steeds zelfbesluiten
of het al dan niet betrokken wil worden bij de totstandkoming van EG-
regelgeving, maar tevens kan die parlementaire betrokkenheid daadwerkelijk
effect hebben. Daardoor kan enerzijds de kwaliteit van de EG-verordening
worden verbeterd (met name door de indringende toetsing van het voorstel
door het Select Committee in het House of Lords) en anderzijds kan de
uitvoering van de eenmaal vastgestelde verordening snel verlopen. Het Britse
parlement is immers al voldoende betrokken geweest bij de totstandkoming
van de EG-verordening.

3 De invloed van het Britse parlement op de uitvoering van EG-
verordeningen

3.1 De European CommunitiesAct 1972

3.1.1 Inleiding

451 In het Verenigd Koninkrijk kunnen EG-regels, inclusief EG-
verordeningen, op basis van de European Communities Act 1972 CECA
1972) worden geunplementeerd." De wet delegeert zeer ruime regelge-
vende bevoegdheden aan de regering (Section 2(2) en Schedule 2 ECA
1972).

452 De ECA 1972 is niet de enige basis voor door de regering
vastgestelde uitvoeringsregels. Ten eerste kan de wet in vier gevallen niet
worden toegepast (zie nr. 456). Ten tweede wordt soms de voorkeur

26 Englefield 1985, p. 109.
27 An Act to make provision in connection with the enlargement of the European Communities

to include the United Kingdom, together with (for certain purposes) the Channel Islands,
the Isle of Man and Gibraltar [17 October 1972] , 1972 c 68.
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gegeven aan bestaande bijzondere wetgeving als basis voor implementa-
tiemaatregelen, ook al zou de ECA 1972 wel als basis gebruikt kunnen
worden." Vaker worden uitvoeringsregels gebaseerd op zowel de ECA
1972, als op een andere wet." De reden daarvoor kan zijn dat de andere
wet het noodzakelijke toepassingsstelsel installeert. Zo worden marktinter-
ventiemaatregelen meestal mede op basis van de Agricultural Marketing
Act 1958 vastgesteld omdat deze wet regels stelt omtrent de 'boards' die
het marktinterventiebeleid toepassen. AI met al speelt de ECA 1972 toch
een zeer belangrijke rol in het Britse stelsel van uitvoering van verordenin-
gen.

453 Voor de totstandkoming van een wet als de ECA 1972 zijn
verschillende factoren van belang. Het VK is niet een van de oprichters
van de EG, maar is later toegetreden (1 januari 1973). Met die toetreding
moest een grote hoeveelheid bestaande EG-regels snel worden geunplemen-
teerd, terwijl duidelijk was dat de Gemeenschap veel regels zou blijven
produceren." Aileen al daarom lag een algemene machtigingswet als de
ECA 1972meer in de rede dan bij de zes oorspronkelijke lidstaten enkele
decennia e~rder het geval was. Een tweede belangrijke factor is dat het
Britse recht een dualistische visie op de verhouding tussen nationaal en
intemationaal recht hanteert. Uit internationale bron afkomstig recht kan
binnen de Britse rechtsorde slechts gelden na transformatie in nationaal
recht. Zoals bekend brengt de eigen rechtsorde van de Gemeenschap echter
mee dat direct werkende bepalingen van communautair recht uit 'eigen
hoofde', dat is zonder transformatie, gelden binnen de nationale rechtsor-
de Y De ECA 1972 bepaalt dan ook dat direct werkende bepalingen van

28 Andere wetten met ruime delegatiemogelijkheden zijn de Agricultural Act 1970, de Fisheries
Act 1981, de Food Act 1984 en de Environmental Protection Act 1990. Een reden voor
het gebruik van deze wetten a1s delegatiebasiskan zijn dat sommige wetten minder procedure1e
eisen kennen dan de ECA 1972. Zo bepaalt de Sea Fish (Conservation) Act 1967dat bepaalde
regels, bijvoorbeeld inzake de minimale maaswijdte van de visnetten, op basis van deze
wet slechts aan het parlement wordt voorgelegd, zodat, in tegenstelling tot regelgeving op
basis van de ECA 1972, de affirmative of de negative resolution procedure niet behoeft
te worden gevolgd (over deze termen de nrs. 462-465).

29 Bijvoorbeeld de regeling van de superheffing, SI1984 , 1048, de ooipremies, S11985, 1851
en de medeverantwoorde1ijkheidsheffing in de graansector, Sl 1989, 576.

30 EEG en Euratom: Toetredingsverdrag 1972 zoals aangepast bij het Aanpassingsbesluit van
1 januari 1973, Trb. 1973,63; EGKS: Toetredingsbesluit EGKS 1972 zoals gewijzigd bij
het Aanpassingsbesluit van 1 januari 1973, Pb. 1972 L 73/12.

31 H.v.l. 5 februari 1963,26/62, VanGend & Loos,Jur. 1963,1; H.v.J. 15juli 1964,6/64,
Costa-ENEL, Jur. 1964, 1199. Vgl. Advies van de Commissie aan de Raad betreffende
de verzoeken om toetreding van het VK, ierland, Denemarken en Noorwegen, 29 september
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EG-recht automatisch van toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk (shall
be recognised and available in law, Section 2(1) ECA 1972). Tenslotte is
van belang dat het in de Britse wetgevingstraditie past om ruim aan de
regering te delegeren (nrs. 471-475).

3.1.2 De reikwijdte van de wet

454 De ECA 1972 bepaalt in Section 2(2):

Subject to Schedule 2 to this Act [waarop hieronder in ill. 456 wordt ingegaan,
JMB], at any time after its passing Her Majesty may by Order in Council, and
any designated Minister or department, may by regulations, make provision-
(a) for the purpose of implementing any Community obligation of the United

Kingdom, or enabling any such obligation to be implemented, or of any
rights enjoyed or to be enjoyed by the United Kingdom under or by virtue
of the Treaties to be exercised; or

(b) for the purpose of dealing with matters arising out of or related to any
such obligation or rights or the coming into force, or the operation from
time to time, of subsection (1) above; ... ' .

In beginsel kan dus iedere EG-regeling waaruit een verplichting voor het
Verenigd Koninkrijk kan worden afgeleid, dan weI een recht aan kan worden
ontleend, worden geunplementeerd door middel van een ministeriele regeling
of een Order in Council (koninklijk besluit).

455 De ECA 1972 staat zelfs toe dat bij lagere regels van bestaande
parlementaire wetgeving wordt ajgeweken. Behoudens enkele uitzonderingen
(zie hieronder) mag regelgeving op basis van de wet namelijk elk voorschrift
bevatten dat ook bij parlementaire wetgeving gemaakt zou mogen worden
(Section 2(4) ECA 1972). Naar Brits recht wordt hiermee een bevoegdheid
tot afwijking van bestaande wetgeving gecreeerd."

456 WeI noemt de ECA 1972 vier soorten voorschriften die niet op
basis van deze wet mogen worden vastgesteld (Schedule 2, para. 1(1»:

voorschriften waarin een belasting wordt verhoogd of opgelegd;
voorschriften die terugwerkende kracht hebben;
voorschriften waarin regelgevende bevoegdheid wordt gesubdelegeerd,
behalve indien het procedureregels voor gerechten en 'tribunals' betreft;

1967, p. 12.
32 Wall 1973, p. 25; De Smith/Brazier 1989, p. 342, nt, 27.
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voorschriften waarin een nieuw stratbaar feit met een strafmaat dat een
bepaald maximum te boven gaat wordt gecreeerd."

Dient de uitvoeringsregel een of meer van bovengenoemde voorschriften
te bevatten, dan wordt er ofwel een parlementaire wet totstandgebracht,
ofwel een regeling die is gebaseerd op een andere wet (nr. 452). Zo wordt
overtreding van de Third Country Fishing (Enforcement) Order 1989,
vastgesteld teruitvoering van EG-verordeningen op visserijgebied, bestraft
met een boete die boven het maximum van de ECA 1972 ligt. Deze Order
is dan ook op basis van de Fisheries Act 1981 vastgesteld: een wet die een
hoger strafmaximum toelaat. 34

3.1.3 Aan wie wordt gedelegeerd?

457 De ECA delegeert de bevoegdheid om uitvoeringsregels te stellen
aan 'Her Majesty by Order in Council', en 'any designated Minister or
departmenr'" (zie de in nr. 454 geciteerde Section 2(2) van de ECA 1972).

De regeling kan soms slechts de vorm van Order in Council hebben
458 In bepaalde gevallen eist de ECA 1972 dat regels op basis van deze
wet de vorm van Order in Council hebben:

de aanwijzing van tot regelgeving bevoegde ministers geschiedt bij Order
in Council. Zo is bij Order in Council voor uitvoering van de EESV-
verordening de Secretary of State for the Home Department bevoegd
verklaard, voor uitvoering van de superheffmgsverordeningen zijn de
minister van landbouw en de Secretary of State for the Home Depart-
ment tezamen bevoegd verklaard;" 37

33 Het maximum is bij een normaal proces twee jaar gevangenisstraf en bij een vereenvoudigd
proces (zonder jury) £ 2,000.-- boete of £ 100.-- boete per dag. Deze maxima zijn in de
loop der tijd verboogd.

34 S11989, 217; bet strafmaximum is £ 5,000.--.
35 Een departement kan worden aangewezen, als dat departement meerdere bewindslieden heeft,

die iedervoor een deel van bet beleid verantwoordelijk zijn. Zo zijn de boogste bewindslieden
van de Treasury (met een gelijke rang) de Prime Minister, de First Lord of the Treasury
en de Minister for the Civil Service. De Treasury wordt dus aangewezen als voor
implementatie verantwoordelijk departement; binnen dat departement wordt dan de
verantwoordelijke minister aangewezen. Zie Englefield 1985, p. 13.

36 Respectievelijk The European Communities (Designation) Order 1988, S11988, 785, en
idem 1972, SI 1972, 181!.

37 Yoor aile duidelijkbeid: Secretary of State betekent niet betzelfde als bet Nederlandse begrip
staatssecretaris. Secretary of State is de naam van de ministers van de grotere departementen
(bijvoorbeeld Defence, Employment, Environment, Home). Enigszins vergelijkbaar met
de Nederiandse staatssecretarissen zijn de Britse 'junior Ministers'.
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als er op een bepaald beleidsterrein nog geen bevoegde minister is
aangewezen, kan op dat terrein betrekking hebbende regelgeving op
basis van de ECA 1972 slechts bij Order in Council worden vastgesteld.
Dat gebeurt echter maar zelden, omdat de bevoegdheidsverlening vaak
in zeer ruime termen is gesteld."

Ook andere wetgeving kan de vorrn van de Order in Council eisen: zo eist
de Northern-Ireland Act 1974 dat de Order in Council wordt gebruikt als
het gaat om in Noord-Ierland toepasselijke regelgeving.

Meestal kan worden gekozen tussen de Order in Council en de ministeriele
regeling
459 In vele gevallen is er een keuzemogelijkheid: op basis van de ECA
1972 kan dan ofwel een Order in Council, ofwel een ministeriele regeling
worden vastgesteld. Het is de vraag welke factoren bij die keuze een rol
spelen.

460 De Order in Council en de ministeriele regeling verschillen doordat
een Order in Council door 'Her Majesty' in een vergadering van de Privy
Council (een puur formeel orgaan) wordt vastgesteld, terwijl een ministeriele
regeling door de betrokken minister wordt vastgesteld. Dit verschil is echter
van gering belang. Ten eerste blijft in beide gevallen uitsluitend de
betrokken minister politiek verantwoordelijk." Ten tweede verschilt ook
de adviesprocedure niet: er is in het VK geen 'Raad van State', die over
ontwerpregelingen adviseert. Tenslotte maakt het noch voor wat betreft
de betrokkenheid van het parlement, noch voor de toetsingsmogelijkheden
van de rechter, iets uit of er sprake is van een Order in Council of van
een ministeriele regeling.

461 In de praktijk volgt de Britse wetgevingsambtenaar zijn gevoel en
beziet daarnaast wat het meest praktisch is. Dat gevoel zegt dat 'belangrijke
zaken' in de regel door middel van Order in Council geregeld moeten
worden. Orders in Council zijn namelijk wat plechtiger instrumenten dan
ministeriele regelingen. Als het echter wenselijk is om een bepaalde regeling
snel tot stand te brengen en de Privy Council toevallig niet snel genoeg
vergadert, dan wordt gekozen voor een ministeriele regeling. 40

38 Voor een overzicht van aangewezen ministers en departementen: Halsbury's Statutes, Vol.
17, p. 34.

39 Pralle 1988, pp. 694-695.
40 Interview met C. Harrison, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food.
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3.1.4 Parlementaire betrokkenheid bi) de gedelegeerde regelgeving: de
affirmative en/of negative resolution procedure

462 De ECA 1972 verklaart dat de op basis van deze wet gemaakte
regels de status van 'statutory instrument' hebben. Dat betekent dat de
volgende procedure voor vaststelling wordt gevolgd (zie de Statutory Instru-
ments Act 1946 en de Statutory Instruments Regulations 194741

). Nadat
het voorstel voor een regeling (inter)departementaal is voorbereid wordt
1. het voorstel aan het parlement voorgelegd onder de affirmative resolution

procedure, en/of (zie nr. 464)
2. de regeling door 'Her Majesty' of minister vastgesteld en daarna aan

het parlement voorgelegd onder de negative resolution procedure.
Deze procedures hebben gemeen dat het parlernent geen amendementsrecht
heeft en dat de regelingen aan beide Huizen moeten worden voorgelegd,
met uitzondering van regelingen op het financiele vlak die slechts naar het
Lagerhuis gaan. Waar in het navolgende van 'elk van beide Huizen' wordt
gesproken, geldt deze restrictie steeds.

463 De indiener van het voorstel voor de Order in Council of de
ministeriele regeling, dus de regering, bepaalt welke van die twee procedu-
res in eerste instantie wordt gevolgd.

De affirmative resolution procedure
464 Volgens de affirmative resolution procedure treedt de ontwerprege-
ling pas in werking als het parlement er zijn goedkeuring aan heeft gehecht.
De regering is bevoegd een termijn vast te stellen waarbinnen het parlernent
zijn goed- of afkeuring rnoet uitspreken.? Het parlement verzoekt echter .
steevast om een termijn van minstens drie weken. Het is voor het parlernent
belangrijk dat het voldoende tijd heeft om zijn beslissing voor te bereiden,
aangezien de regering het besluit tocn kan vaststellen als een van de Huizen
geen goedkeuringsbesluit neemt binnen de daarvoor gestelde termijn. Als
de regering het besluit bij het ontbreken van een tijdig goedkeuringsbesluit
toch heeft vastgesteld, moet zij het besluit aan het parlement voorleggen,
waarbij de negative resolution procedure moet worden gevolgd. Als in eerste
instantie de affirmative resolution procedure wordt gevolgd, moet dus in
tweede instantie vaak de negative resolution procedure worden gevolgd!

41 S1 1948, 1.
42 WadelBradJey 1985, p. 619.
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De negative resolution procedure
465 Volgens de negative resolution procedure treedt de regeling
onmiddellijk in werking, maar elk van beide Huizen kan binnen 40 dagen
een resolutie tot vernietiging van de regeling aannemen. Als een dergelijke
resolutie is aangenomen, moet de regeling bij Order in Council worden
ingetrokken.

De verschillen tussen de affirmative en de negative resolution procedure
466 De procedures verschillen van elkaar wat betreft de mate van
parlementaire betrokkenheid: bij de affirmative resolution procedure heeft
het parlement meer invloed dan bij de negative resolution procedure. Dat
ligt niet alleen aan de procedure zelf, maar ook aan de tijd die het parlement
heeft. Bij de negative resolution procedure moet het parlement namelijk
zelf tijd vinden voor besluitvorming terzake. Bij de affirmative resolution
procedure moet de regering tijd inruimen op de parlementaire agenda. Dat
betekent in de praktijk dat het parlement uitsluitend besluiten neemt als
de regering voor de affirmative resolution procedure heeft gekozen.?

De keuze tussen de affirmative en de negative resolution procedure
467 Bij de keuze tussen de twee procedures spelen verschillende
motieven een rol (de ECA 19721aat de keuze open). Ten eerste wordt het
als gepast (appropriate) gezien om, als de regeling wijziging van bestaande
pariementaire wetgeving beoogt, de affirmative resolution procedure te
volgen (die procedure is wat zwaarder dan de negative resolution procedu-
re)." Ten tweede speelt een rol welk politiek belang aan de EG-verorde-
ning en aan de uitvoeringsregel wordt gehecht. Zo is de EESV -verordening,
een politiek relatief weinig belangrijke regeling, uitgevoerd onder de
negative resolution procedure. De superheffmgsverordening daarentegen
riep veel politieke spanningen op en bij de vaststelling is dan ook de affirma-
tive resolution procedure gevolgd. Deze procedure verliep moeizaam: de
regeling werd pas na vele uren intensief debat (de maatregel werd een
'administratieve nachtmerrie' en 'krankzinnig' genoemd) en verscheidene
wijzigingen goedgekeurd. Het laatste debat terzake begon op 18 juli 1984
om een voor twaalf 's nachts; het eindigde om een voor drie de volgende
ochtend."

43 Miers/Page 1982, p. 162.
44 Jeffreys 1991, p. 40.
45 He Debs 18 juli 1984, cols 439-480.
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Het effect van parlementaire betrokkenheid
468 De besIuitvorming in het parlement wordt voorbereid door het 'Joint
Committee on Statutory Instruments', dat is sarnengesteld uit Ieden van
be ide Huizen, of door een andere karnercommissie. Nonnaal gesproken
wordt niet onderzocht of de regeling verenigbaar is met de uit te voeren
EG-verordening. De toetsing strekt zich slechts uit over de vraag of de
regeling verenigbaar is met de ECA 1972.46

469 Hoewel het Britse parlement de voorgestelde of al in werking
getreden regeling maar zelden afwijst, heeft de pariementaire betrokkenheid
in zijn algemeenheid weI effect. De regering zal pariementaire afwijzing
immers willen voorkomen en zonodig de (voorgenomen) regeling wijzigen
naar aanleiding van de parlementaire opmerkingen. Bovendien kunnen
ambtenaren worden verplicht om voor karnercommissies te verschijnen,
waaronder het Joint Committee on Statutory Instruments. Om Bates aan
te halen:

It is said that the real impact of the committees is that their views are taken
very seriously in government departments. Certainly, civil servants have a
recognized lack of enthusiasm about appearing before parliamentary commit-
tees."

Daarnaast geeft pariementaire betrokkenheid de gelegenheid om de regering
ter verantwoording te roepen voor het gevoerde EG-beleid, namelijk aan
de hand van de uit te voeren regeling. Hoewel deze verantwoording in feite
te laat wordt gevraagd (de EG-regeling staat irnmers al vast) kan een debat
in het Britse pariement weI een belangrijk effect hebben op toekomstig Brits
regeringsbeleid met betrekking tot de EG.

46 Wade/Bradley 1985, p. 141.
47 Waarbij hij de impact van de committees onmiddellijk weer re1ativeert door op gevallen

te wijzen waarin de aanbeve1ingen van committees niet, of pas na zes jaar, werden opgevo1gd.
Bates 1988, p. 204. Zie verder de aanbeve1ing in 2nd Report, Select Committee on Procedure,
The working of the Select Committee System, HC 1989-1990 19-1, aanbeveling lxvi, Over
de nog immer bestaande tekortkomingen in de werkwijze en invloed van het Joint Committee:
Bennett 1990, p. 23.
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3.2 De verhouding tot Brits constitutioneel recht en de Britse wetge-
vingstraditie

470 Vooropgesteld moet worden dat het Verenigd Koninkrijk niet over
een geschreven grondwet beschikt. Als meest fundamentele norm van het
constitutionele recht geldt de Sovereignty of Parliament: het hoogste en
juridisch onbegrensde gezag komt toe aan de parlementaire wetgever. De
Sovereignty of Parliament blijkt onder meer uit het ontbreken van
verzwaarde procedurele voorschriften voor de vaststelling, wijziging of
intrekking van wetgeving met constitutioneelrechtelijke betekenis. Zo is
de ECA 1972 op normale wijze vastgesteld en kan deze wet op normale
wijze worden gewijzigd of ingetrokken. Dit maakt een ingrijpende over-
dracht van bevoegdheden aan de regering, zoals die heeft plaatsgevonden
bij de ECA 1972, voor het parlement waarschijnlijk gemakkelijker aanvaard-
baar dan als een verzwaarde procedure zou moeten worden gevolgd. De
wetgeving is immers ook relatief gemakkelijk te wijzigen.

471 De Sovereignty of Parliament wordt z6 uitgelegd dat er juridiscn
geen beperkingen zijn aan de bevoegdheid van de parlementaire wetgever
om te delegeren. Britse wetten bevatten naar Nederlandse maatstaven dan
ook vaak erg mime delegatiebepalingen. Voor mime delegatie worden
verschillende redenen aangevoerd; ik zal hier de in het kader van een
vergelijking met Nederland meest relevante noemen.

472 Belangrijkste reden voor mime delegatie is misschien wel het gebrek
aan tijd van het parlement. 48 Er hangt een zwaard van Damokles boven
de wetgevingsprocedure doordat een wet moet worden bekrachtigd in
hetzelfde parlementaire jaar als waarin het wetsvoorstel voor het eerst aan
het parlement is voorgelegd. Gebeurt dat niet, dan moeten aile stappen in
de procedure worden overgedaan." Om de latere parlementaire behandeling
snel en efficient te laten verlopen, werken regering en parlement voordat
wetsvoorstellen formeel bij het parlement worden ingediend, al vrij nauw
samen.

473 Een volgende reden voor vergaande delegatie is dat zo de mate

48 De kwantiteit van de wetgeving is in 80 jaar meer dan vertienvoudigd, terwijl de maximale
parlementaire behandelingstijd hetzelfde blijft. 1st Report, Select Committee on Procedure,
He 1978588, para. 2.31 en Shell 1991, p. 275.

49 Jeffreys 1991, p. 41. Soms worden controversiele wetsvoorstellen daarom in delen geknipt
en apart behandeld.
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van gedetailleerdheid van de parlementaire wetgeving kan verminderen.
Omdat Britse regelingen traditioneel zeer gedetailleerd zijn, kunnen met
behoud van deze traditie, parlementaire wetten slechts leesbaar blijven als
aIle details in lagere regels worden opgenomen." Het gevolg van deze
traditie beschrijven De Smith en Brazier.

Open a recent volume of Statutory Instruments and read the first hundred pages.
The tedium of wading through a mass of abtruse technicalities, barely
comprehensible to anyone lacking expert knowledge of the subject-matter, is
at least an instructive experience; and if one has the moral stamina, one can
plough on through another five thousand pages."

474 Andere redenen voor ruimhartige delegatie zijn gelegen in de
snelheid van de totstandkoming van gedelegeerde regelgeving en het
gevoelen dat het parlement zich niet met technische details behoort bezig
te houden.

475 Voor het parlement lijkt vergaande delegatie aan de regering ook
relatief snel aanvaardbaar. Ten eerste is het Britse regeringsstelsel
uitgesproken monistisch. Regering en parlement worden min of meer als
eenheid gezien. Delegatie aan de regering is dan niet meer het overdragen
van bevoegdheden aan een geheel andere instantie, maar eerder het
overdragen van bevoegdheden aan een ander deel van dezeIfde instantie.
Ten tweede moeten de Orders in Council en ministeriele regeis meestal
aan het parlement worden voorgelegd, zodat pariementaire invioed in
principe mogelijk blijft (zie nr. 478).

476 Toch is de Britse delegatiepraktijk niet geheel onbeperkt. Er worden
namelijk ook gevallen genoemd waarin delegatie 'eigenlijk' niet zou mogen
plaatsvinden. De gedachte is dat de Sovereignty of Parliament ook
inhoudelijk zou moeten worden ingevuId: het pariement dient wezenlijke
invioed te hebben op de vaststelling van de voor burgers meest ingrijpende
voorschriften. Deze gedachte is op de volgende wijze uitgewerkt.?

477 De wet zou in ieder geval de belangrijkste normen op het betrokken
beleidsterrein moeten bevatten. Daarnaast zou de wet de belangrijkste toet-

SO Overigens komen nog steeds zeer gedetailleerde parlementaire wetten voor. Zo is in 1989
de Water Act met een lengte van 418 (!) pagina's vastgesteld.

51 De SmithiBrazier 1989, p. 336.
52 Wade/Bradley 1985, pp. 612-616; De Smith/Brazier 1989, pp. 340-341.
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singsmaatstaven voor de erop gebaseerde regels moeten bevatten. Voorts
zouden belastingen en andere heffingen uitsluitend bij de wet moeten worden
opgelegd, zou alleen parlementaire wetgeving terugwerkende kracht mogen
hebben en zou het beroep op de rechter aileen bij wet mogen worden
uitgesloten. Tenslotte zou met bij lagere regels van bestaande parlementaire
wetgeving mogen worden afgeweken. In de praktijk probeert de wetgever
zich in het algemeen aan deze ongeschreven 'beginselen van goede
wetgeving' te houden.

478 In Groot-Brittannie wordt gedelegeerde regelgeving meestal
voorgehangen. Daarbij wordt meestal voor de affirmative en/of de negative
resolution procedure gekozen. De bij regelgeving op basis van de ECA
1972 toe te passen voorhangprocedure (de affirmative en/of de negative
resolution procedure) is dus niet bijzonder. 53

479 Conclusie is dat de ECA 1972 voor het grootste deel past binnen
de bestaande Britse wetgevingstraditie. 54 Daarbij moet worden aangetekend
dat de zeer ruime bevoegdheid om van bestaande wetgeving af te wijken
(zie de nrs. 455 en 477), maakt dat zij volgens somrnige schrijvers nog
maar net aanvaardbaar of althans zeer opvallend is." Een gezaghebbend
schrijver als Bradley spreekt er echter geen oordeel over uit. 56

4 Samenvatting van interessante elementen nit bet Britse recbt

480 1. Regering en parlement werken nauw samen bij de totstandko-
ming van EG-verordeningen. Daartoe worden afspraken gemaakt, bij-
voorbeeld dat de regering inde Raad van de Europese Gemeenschappen
onder omstandigheden niet zal instemrnen met een Comrnissievoorstel.

2. Bij de totstandkoming van de EG-verordeningen werken de kamers in
het parlement samen. Een comrnissie EG-zaken uit een democratisch
gekozen kamer becommentarieert Commissievoorstellen op hoofdlijnen
en heeft daarbij het politieke primaat. Een commissie EG-zaken uit de
andere kamer toetst de Commissievoorstellen meer op kwaliteitsaspecten.

3. Een algemene wet betreffende de implementatie van EG-recht delegeert
regelgevende bevoegdheden aan de Kroon of aan daartoe bij lagere

53 Zie Miers/Page 1982, p. 142.
54 Collins 1990, p. 26.
55 Zander 1985. p. 69; De Smith/Brazier 1989. p. 340; Wade 1988, p. 853.
56 Wade/Bradley 1985, pp. 614-615.

249



Hoofdstuk XVIII

regels aangewezen ministers (het is dus een machtigingswet).
4. Bepaalde onderwerpen blijven aan de parlementaire wetgever voorbe-

houden.
5. De wet verleent de lagere regelgever de bevoegdheid om van bestaande

parlementaire wetgeving af te wijken.
6. De wet bepaalt dat het parlement formeel wordt betrokken bij de tot-

standkoming van lagere regels.
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HOOFDSTUK XIX

De rol van het Nederlandse parlement bij de totstand-
koming en uitvoering van EG-verordeningen

1 ~eidUng

481 In dit hoofdstuk gaat het om de betrokkenheid van Nederlandse
actoren bij de totstandkoming en de uitvoering van EG-verordeningen. Net
als in de vorige hoofdstukken staat het parlement centraal. Andere actoren
in het regelgevingsproces worden echter niet geheel en al buiten beschou-
wing gelaten.

482 Ret regelgevingsproces wordt chronologisch behandeld.' Eerst
komt de totstandkoming van EG-verordeningen aan de orde (§ 2) en daarna
de uitvoering ervan (§ 3). § 4 bevat samenvattende conclusies. De
Aanwijzingen voor de regelgeving nemen in dit hoofdstuk een belangrijke
plaats in. Waar van 'aanwijzing' wordt gesproken, wordt steeds een
Aanwijzing voor de regelgeving bedoeld.

2 De invloed van het Nederlandse parlement op de totstandkoming
van EG-verordefiUngen

2.1 Raadsverordeningen

2.1.1 Het voorstel van de Europese Commissie

483 Ret is de Europese Commissie die het voorstel voor de verordening
formuleert (nr. 32). Daarbij vraagt de Commissie meestal advies aan comites
van nationale deskundigen. Als de betreffende Nederlandse deskundige onder
ministeriele verantwoordelijkheid werkzaam is, is deze gehouden om de
Aanwijzingen voor de regelgeving toe te passen. In dat verband is
'schakelaanwijzing' 329 van belang. Deze zegt dat de in paragraaf2.1 van
de Aanwijzingen opgenomen bepalingen omtrent het gebruik van regelgeving

Zie eveneens Bekkers e.a. 1993, pp. 127-164.

251



Hoofdstuk XIX

(onder andere inzake terughoudendheid met regelgeving):

mede betrekking hebben op de Nederlandse inbreng bij de besluitvorming
aangaande communautaire regelgeving.

Daamaast is aanwijzing 330 van belang. Deze zegt dat degenen die
deelnemen aan de formulering van Commissievoorstellen ervoor zorgdragen
dat de centrale wetgevingsafdeling van hun ministerie zo vroeg mogelijk
wordt ingeschakeld.? Nationale deskundigen die niet werkzaam zijn onder
ministeriele verantwoordelijkheid, zijn echter niet aan de Aanwijzingen
gebonden (aanwijzing 4).3 De Nederlandse regering beraadt zich echter
over de vraag of het mogelijk en wenselijk is om ook deze laatsten aan
een regeringsinstructie te binden."

484 Allerlei personen en instanties adviseren de Europese Commissie. 5

Daartoe behoren ook Nederlandse instanties: zo zijn zowel het Landbouw-
schap als de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten lid van Europese
advies-/lobby-organen, en hebben zij daamaast een eigen lobbyist in Brussel
in dienst. 6 Zolang de Commissie nog geen document terzake heeft gepubli-
ceerd, houdt het Nederlandse parlement zich echter afzijdig.

2.1.2 Besluitvorming in de Raad van de Europese Gemeenschappen

485 Zodra een voorstel bij de Raad is ingediend, komt het, via de
Nederlandse Permanente Vertegenwoordiger in Brussel, bij de Nederlandse
regering terecht (zie nrs. 34-38 voor de betrokkenheid van de communautai-
re actoren). Nederlandse actoren zijn als volgt bij de procedure betrokken.

2 Uiterlijk dient dat te geschieden zodra de Commissie het uiteindelijke voorstel aan de
Nederlandse Pennanente Vertegenwoordiger heeft gezonden: aanwijzing 331, tweede lid.

3 Over het toepassingsbereik van de Aanwijzingen: EijlanderlVoermans 1993, pp. 171-172.
De niet onder ministeriele verantwoordelijk:heid werkzame personen worden in de toelichting
op aanwijzing 4 opgeroepen om rekening met de Aanwijzingen te houden.

4 Staatssecretaris Dankert in een rede, uitgesproken op 2 december 1992 voor de Vereniging
voor Bestuurskunde, Stert. 1992, 235.

5 In het kader van het streven naar transparantie (vergroting van de doorzichtigheid van de
EG-besluitvorming)beoogt de Europese Commissie deze adviescultuur zo uitgebreid mogelijk
te maken. Zie de Mededeling van de Commissie van 5 mei 1993, Pb. 1993 C 63/8.

6 De Nederlandse gemeenten zijn lid van het Comite voor de regio's (voor inwerkingtreding
van het Verdrag van Maastricht waren zij lid van Adviesraad voor lokale en regionela
overheden); landbouworganisaties zijn lid van de Europese landbouw(1obby-)organisatie
COPA.
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Departementen
486 De interdepartementale? CoCo (Coordinatie-Commissie voor
Europese integratie- en associatievraagstukken) bereidt het standpunt voor
dat Nederland in (de werkgroepen van) het Comite van Permanente
Vertegenwoordigers en in de Raad zal innemen. Conclusies van de CoCo
worden aan de Raad voor Europese Zaken, een onderraad van de
ministerraad, en aan de ministerraad zelf voorgelegd. Immers, raakt het
voorstel van de Europese Commissie het algemeen regeringsbeleid, dan
is de ministerraad uiteindelijk verantwoordelijk voor het Nederlandse
standpunt (artike14, tweede lid, sub h, van het Reglement van Orde van
de Raad van Ministers).

487 Indit stadium van het regelgevingsproces wordt de interdepartemen-
tale Werkgroep BNC (Werkgroep Beoordeling nieuwe Commissievoorstellen)
ingeschakeld. Deze werkgroep dient te bevorderen dat de implementatie
van een eenmaal aangenomen EG-regeling zo snel mogelijk verloopt.
Daartoe worden verschillende middelen ingezet.
1. Op verzoek van de Werkgroep wordt een fiche ingevuld door het

ministerie dat eerstverantwoordelijk voor implementatie van de
uiteindelijke regeling zal zijn (aanwijzing 331). De fiche geeft de inhoud
van het voorstel en de gevolgen van aanname van het voorstel voor
het nationale recht kort weer. Invulling geschiedt door of in overeen-
stemming met de centrale wetgevingsafdeling van het ministerie en in
overeenstemming met andere bij latere implementatie betrokken
ministeries.

2. Het eerstverantwoordelijke ministerie dient tevens het implementatieplan
bij de Werkgroep in (aanwijzing 334). Dat plan moet binnen een maand
na vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt door de Raad van
de Europese Gemeenschappen worden ingediend (lukt dat niet binnen
die termijn, dan wordt daarvan mededeling aan de ministerraad gedaan).
In het plan wordt aangegeven op welke wijze de eenmaal vastgestelde
regeling zal worden geimplernenteerd en welke problemen daarbij
worden verwacht. Net als de fiche wordt het implementatieplan ingevuld
door of in overeenstemming met de centrale wetgevingsafdeling van
het ministerie en in overeenstemming met andere bij latere implementatie
betrokken ministeries. Lukt het het ministerie niet om binnen een maand
na vasts telling van het gemeenschappelijk standpunt een implementatie-

7 Op elit moment lopen er onderhandelingen om ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(indirect) te betrekken bij de activiteiten in de CoCo.
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plan vast te stellen, dan doet het daarvan mededeling aan de minister-
raad.

Advies- en overlegorganen
488 Aanwijzing 333 bepaalt dat als de Europese Commissie een voorstel
voor een regeling heeft geformuleerd,

Door de meest betrokken minister steeds [wordt] bezien of er aanleiding is om
ten behoeve van het Nederlandse standpunt de adviesorganen en representatieve
organisaties van belanghebbenden te raadplegen die de regering zou horen indien
het regeringsvoorstellen betrof.

Het wetgevingsbeleid is erop gericht, advies en overleg in de fase van
uitvoering van de regeling zo veel mogelijk te beperken (zie ill. 512). Het
netto resultaat is dat adviesinstanties in beginsel in de fase van totstandko-
ming van beleid en niet in de fase van uitvoering daarvan gehoord dienen
te worden.

489 Het voorgaande geldt echter niet voor de Raad van State: deze wordt
niet om advies gevraagd inzake voorgenomen EG-regelgeving, maar juist
wei om advies inzake voorgenomen Nederlandse uitvoeringsregels die de
vorm van een wet of een amvb hebben. Gezien de werklast van de Raad,
de tijd die het uitbrengen van een advies vergt en het karakter van het
communautaire besluitvormingsproces, is het begrijpelijk dat de Raad niet
wordt verzocht om adviezen over voorgestelde verordeningen uit te brengen.
Dat neemt niet weg dat zulke adviezen onder omstandigheden wel wenselijk
kunnen zijn, namelijk als de verordening een duurzaam karakter heeft en
inhoudelijk van groot belang is (bijvoorbeeld verordeningen inzake het vrij
verkeer van werknemers, de EESV-verordening). De Wet op de Raad van
State zou daartoe niet behoeven te worden gewijzigd: art. 15, tweede lid,
van die wet staat reeds toe dat de regering de Raad raadpleegt 'over alle
zaken waaromtrent Wij het nodig oordelen' . Op basis van dit artikel zouden
de regering en Raad met elkaar in over leg kunnen treden omtrent de
inrichting van een procedure met betrekking tot de advisering over
voorstellen voor verordeningen."

Het Nederlandse parlement
490 De Nederlandse regering houdt het parlement op verschillende

8 Zie Bonnes/FlorijniVoermans 1993.
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manieren van de EG-ontwikkelingen op de hoogte. Ten eerste ontvangt
het parlement de geannoteerde agenda van de Raad van de Europese
Gemeenschappen.? Daamaast verstrekken de ministers informatie in
algemene overzichten. Tenslotte worden de fiches die op verzoek van de
Werkgroep BNC zijn ingevuld naar het parlement gezonden, als de eenmaal
aangenomen EG-regeling naar het oordeel van de betrokken minister(s)
substantiele consequenties voor het nationale recht zal hebben (aanwijzing
332). Dat is in ieder geval zo, als bij aanname van het voorstel wetgeving
in formele zin moet worden totstandgebracht. 10 Ret parlement besteedt
echter nauwelijks aandacht aan deze fiches. Volgens Jurgens krijgt

Zelfs deze selectie van belangrijke EG-ontwerpen niet de behandeling die het
onbenulligste wetsontwerpje tot wijziging van de zaaizaad- en plantgoedwet
weI krijgt, 11

Toch kan het parlement zich weI intensief met de voorstellen bemoeien.
De ministeriele verantwoordelijkheid strekt zich immers ook uit over het
optreden in de Raad van de Europese Gemeenschappen van (ondergeschikten
van) ministers en staatssecretarissen."

491 Mijns inziens is er een tendens om in de Tweede Kamer meer
controle op Nederlandse vertegenwoordigers in (voorportalen van) de Raad
van de Europese Gemeenschappen te gaan uitoefenen." Eind jaren '60
vroeg de Tweede Kamer de regering om ten aanzien van voorstellen met
bepaalde gevolgen voor de Nederlandse belastingdruk, eerst te overleggen
met het Nederlandse parlement, alvorens een definitief standpunt in de Raad
in te nemen." In de praktijk Jijkt de regering zich aan deze motie te

9 Kamerstuknummer 21 501. Deze agenda wordt echter meestal te laat ontvangen om,
voorafgaand aan de Raadsvergadering, nog een kamerdebat te houden. De Raad verspreidt
een eerste ontwerp van de Raadsagenda namelijk vaak pas drie weken voor de vergadering,
terwijl de agenda in latere stadia vaak nog gewijzigd wordt (Institutioneel vademecum van
de Europese Commissie, maart 1990, p. 56).

10 Dit stelsel is een uitvloeisel van de motie Van der Vaart/Van Iersel, TK 1989-1990,21 109,
or. 19, waarop de regering positief reageerde in TK 1989-1990, 21 109, or. 23. De uitwerking
is te vinden in TK 1990-1991, 21 109, or. 36.

11 Jurgens 1993, p. 9.
12 Kortmann 1990, pp. 302-303; Koopmans 1992, p. 10; Jurgens 1993, p. 8; TK 1992-1993,

21427, nrs, 40-41, p. 10.
13 Vgl. Vermeulen 1993, die stelt dat deze tendens opgaat voor het buitenIands beleid in zijn

algemeeoheid.
14 Motie Berg c.s., TK 1967-1968, 8556, or. 8.
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houden." Begin jaren '90 stelde de Commissie Deetman, belast met
herbezinning op de positie van het Nederlandse parlement, de vraag ofhet
wenselijk was om in Nederland het Deense systeem van parlementaire
betrokkenheid bij EG-regelgeving in te voeren." In het Deense systeem
krijgt de verantwoordelijke minister of staatssecretaris een onderhandelings-
mandaat van het parlement (nrs. 413-414). In 1992 meende het kamerlid
Van Dis dat dat inderdaad wenselijk was. Zijn amendement op de goedkeu-
rings wet van het Verdrag van Maastricht zou de regering verplichten om
bij unanieme besluitvorming in de Raad steeds voorafgaande instemming
van de Tweede Kamer voor het standpunt van de Nederlandse vertegenwoor-
diger te verkrijgen (bijna 17 het Deense systeem). 18 Dit amendement kreeg
slechts steun van Van Dis' eigen SGP-fractie en haalde het dus niet.
Beperktere amendementen, die betrekking hebben op de samenwerking in
het kader van justitie en binnenlandse zaken en de overgang naar de derde
fase van de Economische en Monetaire Unie, hebben in de goedkeuringswet
echter wel een plaatsje gevonden." Zo bepaalt artikel 3, derde lid, van
de goedkeuringswet het volgende.

lnstemming van de Staten-Generaal is vereist voordat de vertegenwoordiger
van het Koninkrijk zijn medewerking kan verlenen aan het totstandkomen van
een besluit als bedoeld in het eerste lid.2D

492 De Eerste Kamer heeft zich altijd veel meer met wetgeving dan
met het buitenlands, inclusief EG-, beleid bemoeid." In de toekomst zal
dit echter misschien veranderen, aangezien de Eerste Kamer zich op dit
punt bezint. 22

15 Vgl. vervolgstuk op de motie, TK 1967-1968, 8556, nr. 10, brief van de Staatssecretaris
van Pinancien: 'Gevolg gevende aan de wens van het parlement met betrekking tot de
ontwikkelingen op het gebied van de fiscale harmonisatie tijdig te worden ingelicht ... '.

16 Rapport Bijzondere Commissie vraagpunten, TK 1990-1991, 21427, nr. 3, p. 57, vraagpunt
079.

17 Het Deense systeem van voorafgaande instemming is niet beperkt tot die geva1len waarin
in de Raad unaniem besloten wordt; het is ook bij andere besluitvormingsprocedures van
toepassing.

18 Amendement Van Dis, TK 1992-1993, 22647 (R 1437), nr. 27.
19 Amendement Van der Linden c.s. en Melkert c.s., resp. TK 1992-1993, 22 647 (R 1437),

nrs. 30 en 34.
20 Het betreft besluiten die beogen het Koninkrijk te binden, en worden genomen krachtens

Titel VI van het Verdrag van Maastricht, inzake de samenwerking op het gebied vanjustitie
en binnenlandse zaken.

21 Thurlings 1990, pp. 458465.
22 Interview met H.D. Tjeenk Willink, voorzitter van de Senaat, Parlement moet het kabinet
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493 Verschillende factoren spelen een rol bij de relatief geringe
betrokkenheid van bet Nederlandse parlement bij de totstandkoming van
EG-verordeningen. Allereerst wordt bet buitenlands beleid traditioneel buiten
de nationale parlementen om gevoerd, waarbij aan het parlement slecbts
acbteraf verantwoording over de onderhandelingen wordt atgelegd."
Daarnaast is het Nederlandse parlement zeer 'Eurominded': bet lijkt de
opvatting toegedaan dat de onderbandelingen in de Raad niet gehinderd
moeten worden door het Nederlandse parlement - de Nederlandse vertegen-
woordigers moet dus volledige vrijheid worden gelaten. Verder is lang
volgebouden dat het Europees Parlement het parlement is dat de medewet-
gever op EG-niveau zou moe ten zijn, en dat hier dus geen rol voor de
nationale parlementen is. 24 Voorts is en blijft EG-regelgeving bet resultaat
van vele comprornissen, die ook onder nationale parlementaire druk moeilijk
opengebroken kunnen worden; nationale parlementaire betrokkenheid zou
dus als weinig zinvol kunnen worden gezien." Daarmee hangt samen dat
het Nederlandse parlement organisatoriscb nauwelijks op de bebandeling
van EG-zaken ingesteld. Zo zal bet EG-besluitvorrningsproces voor bet
Nederlandse parlement in zijn huidige inrichting vaak te snel gaan: het
parlement heeft niet voldoende tijd om te reageren." Uiteraard zouden
al deze factoren een veel kleinere rol spelen als de Nederlandse parlementai-
re cuItuur anders zou zijn. Ret is echter moeilijk te zeggen of deze
beersende cuItuur nu een aparte factor is, ofwel de resultante van bovenge-
noemde factoren.

2.2 Commissieverordeningen

494 De Nederlandse regeringsvertegenwoordigers die deelnemen aan
de voorbereiding van Comrnissieverordeningen zijn gebouden om paragraaf
2.1 van de Aanwijzingen voor de regelgeving inzake bet gebruik van
regelgeving toe te passen (scbakelaanwijzing 329). Daarnaast moeten ze
aandacht besteden aan de gevolgen voor de Nederlandse wetgeving als de
regeling inderdaad zou worden aangenomen (aanwijzing 310). Voorts moet

in de tang nemen, in Elsevier 4 juli 1992, pp. 12-14; ook een niet gepubliceerde notitie van
de Voorzitter van de Senaat van 18 februari 1992, getiteld 'De Europese dimensie van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal'. Zie verder EK 1991-1992, raming, nr. 275a en c.

23 Bieber 1993; P. VerLoren van Themaat in TK 1991-1992,22647 (R 1437), nr. 8, p. 12.
24 Vgl. Jurgens 1993, p. 8.
25 Jurgens 1993, p. 8.
26 Vgl. de opmerkingen over het Deense en het Britse systeem van T.P.J.N. van Rijn tijdens

een hoorzitting van de Tweede Kamer, TK 1989-1990, 21 109, nr. 22, p. 55.
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de centrale wetgevingsafdeling van het ministerie zo snel mogelijk worden
ingeschakeld (aanwijzing 330). Tenslotte moe ten de Nederlandse vertegen-
woordigers, als de voorgenomen besluiten het regeringsbeleid betreffen
of anderszins van groot belang zijn, ervoor zorgdragen dat de ontwerpen
voor deze besluiten voorwerp van over leg vormen tussen de betrokken
ministeries en in de ministerraad aan de orde worden gesteld (aanwijzing
309).

495 Het Europese Parlement controleert de Europese Commissie via
de normale parlementaire middelen (vragenrecht, motie van afkeuring,
enqueterecht"). Ten aanzien van nationale amhtenaren heeft het Europees
Parlement echter geen bevoegdheden. Het is dus aan de nationale
parlementen om de nationale ambtenaren, die zijn betrokken bij de
totstandkoming van EG-verordeningen, te controleren. Weliswaar wordt
daardoor het gat in de parlementaire verantwoording niet voUedig
voorkomen, maar het gat is kleiner dan wanneer de nationale parlementen
geen enkele controle uitoefenen."

496 Het Nederlandse parlement laat die controle echter achterwege.
De Commissie Deetman zag dan ook problemen met de parlementaire
verantwoording." Daaruit trok ze de conclusie dat de EG-comitologie-
procedures (nrs. 41-42) gewijzigd moesten worden, zodat de lidstaten minder
invloed op de besluitvorming van de Commissie zouden hebben. Daardoor
zou de controle door het Europees Parlement immers aan belang winnen.
De Commissie Deetman verzocht de Nederlandse regering het punt in te
brengen bij de onderhandelingen over de Europese Politieke Unie, waaruit
het Verdrag van Maastricht is voortgevloeid." Nu dit Verdrag terzake
niets heeft opgeleverd, stelt de Cornmissie Deetman voor om het punt verder
te laten rusten." Dat lijkt mij ook aanvaardbaar. Het punt zal bij de
intergouvemementele conferentie van 1996 (nr. 73) opnieuw aan de orde
kunnen komen. En een interim-voorziening, bijvoorbeeld door Nederlandse

27 Respectievelijk: artt. 23 EGKS-Verdrag; 140 E(E)G-Verdrag en 110 Euratom-Verdrag
(vragenrecht); ant. 24 EGKS- Verdrag, 144 E(E)G- Verdrag en 114 Euratom- Verdrag (motie
van afkeuring, de EG-benaming voor de motie van wantrouwen); art. 138C EG-Verdrag
(enquete).

28 K. Hansch, Vers1ag namens de Politieke Commissie van het Europees Parlement van 2 juli
1986, Doc. A2-78/86, pp. 19-20.

29 TK 1990-1991, 21427, nr. 6, p. 14, vraagpunt 076.
30 TK 1990-1991, 21 427, nr. I, pp. 55-56.
31 TK 1992-1993, 21 427, nr. 39, p. 2.
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betrokkenen bij de comitologieprocedures (nrs. 41-42) aan het Nederlandse
parlement verantwoording te laten afleggen, lijkt een te zwaar middel. Het
is immers de Raad die meestal de belangrijkste bepalingen op het betrokken
gebied vaststelt, terwijl de Commissie de details uitwerkt. En hoewel de
Raad soms de regeling van belangrijke onderwerpen aan de Commissie
delegeert, gebeurt dit niet zo vaak dat een interim-voorziening werkelijk
nodig lijkt. Het Nederlandse parlement kan die delegatiepraktijk van de
Raad uiteraard wel controleren (nrs. 490-493).

3 De uitvoering van EG-verordeningen

3.1 Inleiding

497 Ben van de redenen om in Groot-Brittannie de European Communi-
ties Act 1972 in te voeren was dat het VK een dual istisch stelsel voor de
receptie van internationaal recht kent (nr. 453). Bij toetreding tot de EG
moesthet VKdus regelendat rechtstreeks werkend EG-recht 'automatisch'
in het VK zou doorwerken. Naast bepalingen over de doorwerking van
rechtstreeks werkend EG-recht, bevat de European Communities Act 1972
echter ook een specifiek stelsel voor implementatie van EG-regelgeving
(nrs. 454-469). In Nederland waren bepalingen omtrent de doorwerking
van rechtstreeks werkend EG-recht niet nodig in verband met het monisti-
sche stelsel voor receptie van internationaal recht (artikelen 92-94
Grondwetj.F Een wet als de ECA 1972 was uit dien hoofde niet nodig
en ook een specifiek implementatiestelsel, het tweede element van de ECA
1972, werd blijkbaar niet nodig geacht. Dat brengt mee dat Nederlandse
regels ter uitvoering van verordeningen op dezelfde wijze als 'autonome'
Nederlandse regels worden vastgesteld.

498 Binnen dit constitutionele kader ontwikkelt zich een wetgevingsbeleid
waarin de 'Europeanisering' van de wetgeving steeds meer in aanmerking
wordt genornen." In dit wetgevingsbeleid dient de keuze van het niveau
van regelgeving mede af te hangen van de vraag of de regel al dan niet

32 Weliswaar bestonden ten tijde van de goedkeuring van het EGKS-Verdrag de huidige artikelen
92-94 Grondwet nog niet, maar naar heersende mening stond dit de goedkeuring niet in
de weg. Duynstee 1954, art. 67, p. I, met verwijzingen. Later minister Luns in het kader
van een latere Grondwetsherziening, Handelingen II 1995-1956, p. 802.

33 Zieht op wetgeving, TK 1990-1991, 22008, nrs. 1-2, pp. 18-19.
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ter implementatie van EG-recht wordt vastgesteld." Aanleiding tot deze
ontwikkeling in het algemeen wetgevingsbeleid zijn vooral de problemen
met de implementatie van EG-richtlijnen geweest; het beleid als reactie
op die problemen strekt zich echter ook uit over EG-verordeningen. In1989
heeft het kabinet, in afwachting van een advies van de Commissie voor
de toetsing van wetgevingsprojecten, enkele actiepunten ter verbetering
en versnelling van de implementatieprocedures vastgesteld." Nadat het
advies van deze Commissie was uitgebracht, heeft het kabinet de eerdere
actiepunten preciezer ingevuld en ook uitgebreid. 36

499 Het Nederlandse constitutionele recht maakt dus in beginsel geen
onderscheid tussen 'autonome' Nederlandse regelgeving en uitvoeringsregel-
geving, terwijl het wetgevingsbeleid dat weI steeds meer begint te doen.
In een van Mortelmans en Van Rijn geleende beeldspraak kan worden
gesproken van de Nederlandse pantalon waarin het Nederiandse constituti-
onele recht is gestoken; een pantalon die Europeser getint zou moeten
worden. 37 Indeel E zal worden bezien of verandering van het constitutione-
Ie recht inderdaad wenselijk is en zo ja: hoe die verandering er uit zou
moeten zien. Indit hoofdstuk zal de bestaande situatie beschreven worden.

500 Paragraaf 3 is ais volgt ingedeeid. §§ 3.2 en 3.3 betreffen het
geldende recht in Nederland: in § 3.2 wordt de keuze van het soort
uitvoeringsmaatregel behandeId, terwiji in § 3.3 het regeigevingsproces
wordt bezien. In § 3.4 worden bezwaren tegen het huidige recht geuit. In
dit hoofdstuk worden uitvoeringsregels die door decentrale overheden
worden vastgesteld, niet behandeld (zie daarvoor de DrS. 254-284).

3.2 De soort uitvoeringsmaatregel

3.2.1 Wet in formele zin

501 De Grondwet eist dat sommige onderwerpen bij wet in formele
zin geregeld worden. Zo moeten rijksbelastingen bij wet in formele zin
worden vastgesteld (artikel 104, eerste volzin, Grondwet) en kan slechts
de wet in formele zin straffen bevatten (artike189, tweede lid, Grondwet).

34 Vgl. Mazel 1992, pp. 33-40.
35 Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten 1990, waar in bijlage Il de aktiepunten

van het kabinet zijn te vinden.
36 TK 1990-1991, 21109, nr. 34 (voorlopigkabinetsstandpunt)ennr. 43 (definitiefstandpunt).
37 MortelmansNan Rijn 1992, pp. 93-94.
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Indeze gevallen dient de wet in formele zin alle belangrijke elementen van
de regeling te bevatten, maar regeling van detailaspecten kan weI aan een
lagere regelgever worden overgelaten." Ook is er wetgeving in formele
zin die zegt dat bepaalde onderwerpen slecbts bij een andere wet in formele
zin kunnen worden geregeld. Zo eist de Comptabiliteitswet 1976 dat de
Minister van Financien over een macbtiging bij wet beschikt, alvorens hij
namens de Staat een geldlening aangaat (artikel 28, eerste lid). Een
verordening die een stelsel van zulke geldleningen in bet leven riep, moest
dus bij wet in formele zin worden uitgevoerd."

3.2.2 Wet informele zin en daarop gebaseerde lagere regels

502 De Grondwet kan vereisen dat algemeen verbindende voorschriften
een grondslag in de wet in forme le zin bebben. Zo moeten 'door straffen
te bandhaven bepalingen' steeds worden vastgesteld bij of kracbtens de wet
in forme le zin (artikel 89, tweede lid, Grondwet). Daarnaast vereist bet
primaat van de wetgever steeds dat boofdlijnen van beleid in een op
democratiscbe wijze totstandgekomen regeling worden neergelegd."
Sommige hoofdlijnen van bet beleid zullen al in de uit te voeren verordening
zijn neergelegd, maar voor de niet in de verordening neergelegde boofdlijnen
blijft het primaat van de wetgever gelden." Vandaar dat bij implementatie
van EG-regelgeving bet primaat van de wetgever gedifferentieerd wordt
ingevuld. Aanwijzing 339 bepaalt:

Bij de afweging op welk niveau van regeling de implementatie dient plaats te
vinden, komt, onverminderd de aanwijzingen 23 en 24,42 delegatie van
regelgevende bevoegdheid eerder in aanmerking naarmate:

38 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 45; van wat be1angrijke elementen van de
regeling zijn geeft aanwijzing 24 een indicatie.

39 Wet van 21 november 1990, houdende machtiging tot deelneming van de Staat aan het geinte-
greerd EEG-mechanisme voor financiele ondersteuning op middellange termijn van de
betalingsbalansen van de Lid-Staten, Stb. 572. Het voorbeeld is afkomstig van de Commissie
voor de toetsing van wetgevingsprojecten 1990, p. 20.

40 Commissie Wetgevingsvraagstukken 1985, p. 42 e.v.; vgl. minister Hirsch Ballin in een
lezing voor de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid, Stcn. 1992, 58 over het
'klassieke legaliteitsbeginsel'.

41 Vgl. Commissie wetgevingsvraagstukken 1985, p. 44.
42 Aanwijzing 23 betreft het grondwettelijk delegatieverbod. Aanwijzing 24 betreft voorschriften

die geacht worden tot de hoofdlijnen van beleid te behoren en daarom zoveel mogelijk in
de wet opgenomen worden, zoals voorschriften die een vergunningenstelsel in het leven
roepen, die mede-overheden in medebewind roepen, rechtsbeschermings- en handhavings-
voorschriften, voorschriften omtrent rechten en plichten van burgers jegens elkaar, etc.
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a. het te implementeren besluit de Nederlandse wetgever bij de uitvoering
minder ruimte laat voor het maken van keuzen van beleidsinhoudelijke
aard;

b. het te implementeren besluit gedetailleerder van aard is;
c. de termijn waarbinnen volgens het te implementeren besluit de implementa-

tie moet geschieden korter is;
d. vaker verwacht mag worden dat in de toekornst het te implementeren besluit

wijzigingen zaI ondergaan;
e. in het bestaande systeem van regelgeving waarin de implementatieregeling

een plaats zaI krijgen, vaker is gekozen voor delegatie van regelgevende
bevoegdheid.

Het gaat dus om de invulling van het primaat van de wetgever (sub a. en
b.), de efficientie van gedelegeerde regelgeving (c. en d.) en de systematiek
van de wetgeving op het betrokken terrein (e.).43

503 Het druist in tegen de systematiek van de wetgeving en het bemoei-
lijkt de kenbaarheid van het recht, als de lagere regelgever bevoegd is om
van bestaande wetgeving afte wijken. Vandaar dat hiervoor zwaarwegende
redenen moeten worden aangevoerd en het slechts bovendien slechts om
een tijdelijke maatregel mag gaan (aanwijzing 34). In het kader van de
implementatie van EG-regelgeving is in 1992 onderzocht of het wenselijk
was om de bevoegdheid te verlenen bij lagere regelgeving van bestaande
wetgeving af te wijken als de Europese Commissie een 'met redenen
omkleed advies' ex artikel 169 E(E)G- Verdrag zou hebben uitgebracht (nr.
123).44 In zijn reactie benadrukte het kabinet twee zaken. Ten eerste dat
de regeling onderdeel zou moeten uitmaken van een regeling, waarin de
implementatieproblematiek in meer algemene zin aan de orde kwam. Ten
tweede dat een sectorale regeling ongewenst was: een algemene regeling,
bijvoorbeeld in de Algemene wet bestuursrecht, had de voorkeur. 45

504 Bij delegatie van regelgevende bevoegdheid op het niveau van de
centrale overheid heeft in het huidig wetgevingsbeleid de amvb in het
algemeen de voorkeur boven de ministeriele regeling." De totstandko-

43 Vgl. ook Mazel 1992, pp. 33-40.
44 Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten 1992.
45 TK 1991-1992, 21 109, ill. 55.
46 De Bekendmakingswet 1988 impliceert dat er naast amvb's ook bestaan 'andere koninklijke

besluiten waarin aigemeen verbindende voorschriften worden vastgesteld' (art. 4 sub c) (zie
TK 1985-1986, 19583, ill. 3). lnmiddels bepaien de Aanwijzingen voor de regeJgeving
uitdrukkelijk dat aigemeen verbindende voorschriften inkoninklijke besluiten steedsbij wege
van amvb moeten worden vastgesteld (toelichting aanwijzing 18). In de praktijk zal de
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mingsprocedure van de amvb is met meer procedurele waarborgen omgeven.
Aan de minister kan worden gedelegeerd als het gaat om vaststelling van
administratieve of technische voorschriften en om uitwerking van details
van een regeling. In drie andere gevallen is ook plaats voor delegatie aan
de minister:

als de regeling naar verwachting vaak gewijzigd zal moeten worden;
als is te voorzien dat de regeling met grote spoed zal moe ten worden
vastgesteld (aanwijzing 23, eerste lid);
'indien het gaat om het verwerken in de Nederlandse wetgeving van
in internationaal verband vastgestelde regels die de Nederlandse
wetgever, behoudens op ondergeschikte punten, geen ruimte laten voor
het maken van keuzes' (aanwijzing 23, tweede lid).

505 De Tweede Kamer heeft onlangs een amendement aanvaard, dat
niet spoort met het hierboven geschetste algemeen wetgevingsbeleid."
Bepaald is namelijk dat implementatie van EG-regelgeving op basis van
de Wet milieubeheer of de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in de
vorm van ministeriele regelingen moet plaatsvinden (mits het 'uitsluitend
uitvoering' van een voor Nederland verbindend verdrag ofbesluit van een
volkenrechtelijke organisatie betreft), tenzij bestaande wetgeving in formele
zin of algemene maatregelen van bestuur aanpassing vergen. Ais het gaat
om een regeling op basis van de Wet milieubeheer, dient het ontwerp van
de ministeriele regeling ten minste een maand voor de vasts telling ervan,
aan het parlement te worden voorgelegd. Gaat het om een regeling op basis
van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, dan is deze voorhangproce-
dure niet van toepassing.

3.2.3 Zeljstandige algemene maatregel van bestuur

506 De ruimte voor niet op de wet berustende regelingen door de Kroon
(zelfstandige amvb) is naar huidig recht zeer beperkt. Er is in ieder geval
geen plaats voor als de Grondwet een basis in de wet in formele zin eist.
Als de Grondwet terzake niets bepaalt, dan laat het primaat van de wetgever
voor een zelfstandige amvb nog slechts ruimte als de burgers en andere
overheden niet in hun rechten en vrijheden worden beperkt." Voor niet-

categorie 'kleine kb's, inhoudende algemeen verbindende voorschriften' dus niet meer
voorkomen.

47 TK 1993-1994, 22 690, nr 10 (amendement Van der VaartlKoetje).
48 Hirsch Ballin 1989, pp. 37-38.
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belastende regels ('Leistungsverwaltung') wordt een zelfstandige amvb
weliswaar onwenselijk geaeht, maar niet eeht uitgesloten: in uitzonderlijke
ornstandigheden en uitsluitend als tijdelijke maatregel kan een zelfstandige
amvb met dergelijke voorschriften aanvaardbaar zijn (aanwijzing 21).49
Wellieht zou onder 'uitzonderlijke omstandigheden' ook het niet-voldoen
aan een uit het EG-recht voortvloeiende uitvoeringsverplichting kunnen
worden begrepen. Dan zouden EG-verordeningen tijdelijk bij zelfstandige
amvb kunnen worden uitgevoerd, althans indien anders het EG-recht zou
worden geschonden, bijvoorbeeld doordat de tijdlimiet wordt overschreden,
en mits het niet gaat om beperking van rechten en vrijheden van burgers. 50

Een theoretisch voorbeeld is de aanwijzing van een toepassingsinstantie,
mits dat geen beperkingen in rechten en vrijheden van burgers betekent.
Een instantie die economische statistieken moet opstellen zal op deze wijze
wellieht weI kunnen worden aangewezen, een instantie die kwaliteitscontro-
les op levensmiddelen verrieht niet (zie nrs. 248-255). Hoe dit ook zij, tot
nu toe is er nog niet een zelfstandige amvb ter uitvoering van een verorde-
ning vastgesteid.

3.2.4 Feitelijk handelen, zelfregulering en convenant

507 In de praktijk zsi feitelijk handelen maar zelden voistaan om aan
de EG-rechtelijke verplichtingen bij uitvoering van EG-verordeningen te
voldoen. Als de lidstaten namelijk uitvoeringsmaatregelen moeten treffen,
dan moeten zij meestal (onder meer) veranderingen in het nationale reeht
aanbrengen (vergelijk deel C). Feitelijk handelen is dan uiteraard niet
voldoende. Een geval waarin feitelijk handelen wel voistond betreft een
verordening betreffende de statistische nomenclatuur van de economische
aetiviteiten in de EG,5l waarin wordt geeist dat de lidstaten verslag doen
van economische activiteiten volgens een bepaald model.

508 De aanwijzingen bepalen dat, waar mogelijk, met zelfregulering
wordt voistaan (aanwijzing 8). Mij is een geval bekend waarin een verorde-
ning in Nederland (mede) door middel van zelfregulering werd uitge-

49 Aanwijzing 21 is gebaseerd op concept-aanwijzing 6 van de Commissie wetgevingsvraag-
stukken 1985, p. 66 (zie ook p. 54). Op deze uitzonderlijke omstandigbeden zal Hirsch Ballin
1989 doelen als hij op p. 37 spreelct van een 'noodsituatie'.

50 TK 1991-1992, 21 109, Dr. 55, naar aanleiding van een suggestie van de Commissie voor
de toetsing van wetgevingsprojecten 1992, p. 7.

51 Yo. (EEG) 3037/90 van de Raad van 9 september 1990, Pb. 1990 L 29311.
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voerd.? Zelfregulering is ook moeilijk met uitvoering van EG-verordenin-
gen te rijmen. De EG-verordening wordt pas vastgesteld als de EG-
regelgever overbeidsinterventie noodzakelijk acbt. Die overheidsinterventie
dient om een in alle lidstaten uniform resultaat tot stand te brengen. In dat
kader past niet een concept als zelfregulering, dat uitgaat van een zo klein
mogelijke overbeidsinterventie en een wellicht per lidstaat verschillend
regime op bet terre in van het materiele recbt. Wellicht zal dit in de toekomst
ecbter veranderen (nr. 510).

509 Tenslotte zou, in uitzonderlijke gevallen, ter uitvoering van een
verordening met bet afsluiten van een convenant kunnen worden volstaan.
Onder een convenant verstaat men veelal een schriftelijke afspraak tussen
de overbeid en een of meer wederpartijen, die in elk geval mede strekt ter
verwezenlijking van overbeidsbeleid. 53 Convenanten zijn er in vele soorten
en maten." Zo heeft de Staat der Nederlanden een overeenkomst met de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie gesloten waarin de laatste zich verbindt
te fungeren als 'bevoegde instantie' in de zin van EG-verordeningen op
het gebied van de structuurfondsen." Dat uitvoering van verordeningen
niet vaak door convenanten plaatsvindt, is Dietverwonderlijk. Verordeningen
laten de lidstaten meestal geen onderhandelingsruimte, zodat de wederpartij
van de nationale overheid geen enkel belang bij een convenant heeft.
Bovendien eist bet EG-recbt dat de verordening wordt gehandhaafd (nrs.
298-305) hetgeen bij uitvoering door een convenant moeilijker te verwezen-
lijken kan zijn."

510 Onder invloed van het subsidiariteitsbeginsel in ruime zin, zoals
neergelegd in artikel 3B van het EG-Verdrag, lijkt de EG-regelgever er
naar te streven om de lidstaten meer ruimte bij uitvoering van verordeningen
te laten. Volgens het Voorzitterscbap van de Europese Top te Edinburgb
van december 1992:

52 Yo. (EEG) 880/92 van de Raad van 23 maart 1992, inzake een communautair systeem voor
de toekenning van milieukeuren, Pb. 1992 L 99/1. Mortelmans/Van Rijn 1991, noemen
op pp. 289-290 twee voorbeelden van aanbevelingen die door middel van zelfregulering
zijn 'uitgevoerd'.

53 Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten 19928, p. 5.
54 Commissievoorde toetsing van wetgevingsprojecten 19928, p. 6; ook Van Omrneren/Schue-

ler 1992, met name pp. 38-42 en de Special van het Nederlands Juristenblad 1993, pp. 473-
552.

55 Overeenkomst tussen Staat en Arbeidsvoorzieningsorganisatie inzake ESF, Stert. 1991, 192.
56 Vgl. over de beperkte mogelijkheid om richtlijnen door middel van convenanten te

implementeren Heukels 1993, p. 73.

265



Hoofdstuk XIX

[moeten] de maatregelen van de Gemeenschap voor nationale besluiten zoveel
ruimte laten als met inachtnerning van het doer van de maatregel en de
voorschriften van het Verdrag mogelijk is."

Over de uitwerking van dit streven valt echter nog maar weinig te zeggen
(zie ook nrs. 45-47).

3.3 Het regelgevingsproces

511 Alvorens een wetsvoorstel of een ontwerp van een amvb aan de
ministerraad wordt voorgelegd, wordt het door enkele ministeries getoetst
(in een enkel geval door de Commissie voor de toetsing van wetgevings-
projecten) (aanwijzingen 254-257).58Eist een verordening uitvoering binnen
een bepaalde termijn, dan moet de voorlegging aan ministerraad binnen
een maand na het begin van de uitvoeringstermijn geschieden (aanwijzing
335).59 Voor ministeriele regels geldt dit alles niet.

512 Tenzij enig wettelijk voorschrift daartoe verplicht, worden ontwerpen
van uitvoeringsregels niet extern bekend gemaakt en wordt er in beginsel
geen extern advies over gevraagd ofvooroverleg over gevoerd (aanwijzing
336). Op enkele uitzonderingen na, zijn ook bestaande wettelijke verplichtin-
gen zijn niet meer van toepassing, na inwerkingtreding van de wet waarin
dergelijke verplichtingen in bevoegdheden worden omgezet (Titel 1.2 in
de Algemene wet bestuursrecht (zie nrs. 117 en 505».

513 De Raad van State adviseert over wetsvoorstellen en voorgenomen
algemene maatregelen van bestuur; er kan worden verzocht om een
spoedadvies.f Als de uit te voeren verordening voorschrijft dat een uitvoe-
ringsmaatregel eerst aan de Europese Commissie moet worden voorgelegd
voordat deze maatregel in werking mag treden, dan kan in spoedeisende
gevallen het voorstel voor de uitvoeringsmaatregel al aan de Raad worden
gezonden, v66rdat het commentaar van de Europese Commissie is ontvangen
(aanwijzing 263).

514 Het Nederlandse parlement is uiteraard volop betrokken bij de

57 Bull. EG 12-1992, p. 16. Op pp. 9-42 van dat Bulletin zijn de Conclusies van het
Voorzitterschap van de Europese Raad te vinden.

58 Over dit stelsel EK 1991-1992, 22 300 VI, or. 214a, p. 7.
59 TK 1991-1992, 22008, nr. 6, p. 2.
60 TK 1991-1992, 22008, nr. 5.
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totstandkoming van wetgeving in formele zin. Om het parlement ook grip
te laten houden op de gedelegeerde regelgeving, wordt er in de wet soms
een voorhangprocedure opgenomen. Daarvoor moet wel een bijzondere
reden zijn (aanwijzing 35). Voorhangprocedures komen in de volgende
varianten voor.
1. De amvb of ministeriele regeling wordt aan het pariement voorgelegd

voordat deze in werking treedt.
a. Gecontroleerde delegatie: de ontwerp-regeling wordt voorgelegd,

maar het pariement heeft geen formele rol in de procedure (aanwij-
zing 36).

b. Voorwaardelijke delegatie: gedurende de periode dat de regeling
is voorgelegd, kan een dee I van het pariement vaststelling bij wet
in forme le zin eisen (aanwijzing 42).

2. De amvb of ministeriele regeling wordt aan het parlement voorgelegd
nadat deze in werking is getreden.
a. Tijdelijke delegatie: de regeling wordt later vervangen door een

wet in formele zin (aanwijzing 38).
b. Tijdelijke delegatie onder het voorbehoud van wettelijke goedkeu-

ring: de regeling kan slechts blijven voortbestaan als deze bij wet
in formele zin wordt goedgekeurd (aanwijzing 40).

Als er wordt gekozen voor een voorhangprocedure, dan wordt in de praktijk
steeds gekozen voor een procedure waarbij beide kamers van de Staten-
Generaal betrokken kunnen zijn."

515 Noch de regering, noch het parlement, is over het algemeen
gecharmeerd van het gebruik van voorhangprocedures: daarop is het in
nr. 505 genoemde geval een opvaUende uitzondering. Men vindt de
procedure van totstandkoming een halfslachtige keuze tussen de procedure
van totstandkoming van de wet in formele zin en die van gedelegeerde
regelgeving.f De laatste jaren zijn dan ook enkele voorgestelde delegatie-
constructies inclusief voorhangprocedures afgewezen, ook al werden deze
constructies voorgesteld met het oog op een snelle implementatie van EG-
recht. 63 (Als red en daarvoor werd in het parlement onder meer de geringe

61 De Beaufort 1989, p. 53.
62 Vgl. minister Andriessen in het debat over de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen,

TK 1992-1993, 22669, nr. 7, pp. 3-4. Voor het par1ement de Commissie Deetman, TK
1990-1991,21427, nr. 3, p. 40.

63 Wet vervoer binnenvaart, TK 1988-1989, 21 187, nrs. 1-2, art. 3, Wet op de uitoefening
van de diergeneeslrunde, TK 1986-1987, 17646, nrs. 1-2 en Wet goederenvervoer over
de weg, TK 1989-1990, 21 532, nrs. 1-2, art. 4.
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parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van de EG-regel
genoemd: deze geringe betrokkenheid moest als het ware in het uitvoerings-
stadium worden gecompenseerd. 64) Na inwerkingtreding van titel 1.2 van
de Algemene wet bestuursrecht zijn, zoals gezegd, bepaalde bestaande
voorhangprocedures niet meer van toepassing als het gaat om regels, die
- kort gezegd - uitsluitend ter uitvoering van EG-regels worden
vastgesteld. Hierop zijn overigens wel enkele uitzonderingen (zie ook nr.
505).

3.4 Problemen in het huidige stelsel

3.4.1 Het Nederlandse parlement is soms te weinig betrokken bij de
vaststelling van uitvoeringsregels

516 In het eerder beschreven stelsel van verdeling van voorschriften
over wet en lagere regelgeving (nrs. 501-506) wordt naar mijn mening
onvoldoende in aanmerking genomen dat het vaststellen van een regel ter
uitvoering van een verordening fundamenteel verschilt van het vaststellen
van een 'autonome' Nederlandse regel. Dat wreekt zich op verschillende
punten.

517 Een eerste fundamenteel probleem is dat een delegatiebepaling de
mate van parlementaire betrokkenheid bij de regelgeving voor de toekomst
fixeert, Bevat een wet eenmaal een delegatiebepaling, dan zal het parlement
bij latere op die bepaling gebaseerde regels in beginsel niet betrokken zijn.
Meestal zal de delegatiebepaling op het moment dat deze in de wet wordt
opgenomen heel goed zijn te verdedigen, bijvoorbeeld omdat de uit te voeren
EG-verordening geen enkele keuzeruimte laat. Is de delegatiebepaling echter
eenmaal vastgesteld, dan kan deze later ook worden gebruikt als basis voor
regels die vanwege het prirnaat van de wetgever eigenlijk op democratische
wijze hadden moeten worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat die latere
uit te voeren verordening wel veel keuzeruimte laat (or. 502).

518 Zo delegeert de Landbouwwet 1957 zeer ruime regelgevende
bevoegdheden aan de minister. De superheffingsverordeningen zijn dan
ook uitgevoerd bij ministeriele regeling op basis van de Landbouwwet 1957,
ondanks dat de verordeningen nog beleidsvrijheid laten en ondanks dat ze

64 Amendement Schutte/Franssen op de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde, TK
1986-1987, 17 646, Dr. 20, zie voor motivering Handelingen II2! januari 1987, p. 2341.
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zo ingrijpend zijn dat, uit het oogpunt van het primaat van de wetgever,
betrokkenheid van het Nederlandse parlement bij de vaststelling van de
uitvoeringsregeling gewenst was." In dit geval werd en wordt het
parlement ook inderdaad betrokken bij de vaststelling van de ministeriele
uitvoeringsregels. Alvorens de eerste superheffrngsregeling vast te stellen
heeft de minister van Landbouw en Visserij enkele malen uitvoerig overlegd
met de Tweede Kamer op de punten waar de verordening keuzeruimte
liet." Daamaast wordt, op basis van evaluatienota's, aehteraf met de
Tweede Kamer overlegd over de toepassing van de ministeriele regels."

519 Ben tweede voorbeeld is de Visserijwet 1963, die eveneens zeer
ruime regelgevende bevoegdheden aan de minister delegeert. Op basis van
die bepalingen kan de minister regels stellen, ongeaeht het maatsehappelijk
belang van bepaalde aspeeten van de visserijregels, zoals vangstbeperkingen
en controlevoorschriften." De minister kan de regels stellen, ongeaeht
de beleidsvrijheid die de uit te voeren EG-verordening laat, bijvoorbeeld
ten aanzien van de regeling van de bijvangst (vis waarop de vangst niet
was gerieht). 69 Voor de reehter is dan ook wel betoogd dat de visserijregeI-
geving in strijd was met het legaIiteitsbeginseI (primaat van de wetgever). 70

Hoewel het betoog vanwege het verbod van eonstitutionele toetsing niet
slaagde, was er mijns inziens inhoudelijk weI iets voor te zeggen. Overigens,
ook over ministeriele regelingen op visserijgebied wordt aehteraf, op basis
van evaluatienota's, met het parlement overlegd."

520 Het tweede probleem met de bestaande delegatiebepalingen is van
meer praktisehe aard. Omdat de EG-verordening op sommige punten vee1
en op sommige punten weinig keuzeruimte laat, bevatten uitvoeringsregels

65 Andere verordeningen, waarvan bet politieke belang wellicht geringer is, maar die wei
keuzeruimte laten, worden ook op basis van de Landbouwwet via ministeriele regelingen
uitgevoerd: de medeverantwoordelijkheidsbeffing in de graansector (Stert. 1986, 186), vele
premieregelingen, zoals de Beschikking ter zake van het tijdelijk uit produktie nemen van
bouwland (Stert. 1991, 203), deAlgemene regeling Beschikking steunverlening producenten
akkerbouwgewassen (Stert. 1992, 164); regelingen met betrekking tot voorschriften omtrent
de controle van de kwaliteit van landbouwprodukten (Stcn. 1992, 68).

66 Ritsema 1987, p. 233.
67 Zie de Evaluatienota's Superheffing, behandeld in de Kamer, TK 1989-1990, 21300 XIV,

nr. 99; TK 1990-1991,21800 XIV, nr. 26 herdruk.
68 Dit maatschappelijke belang is groot, gezien de weerstand in de visserijsector tegen de EG-

regels. Hierover Vervaele/RuimschotelfWiddershoven 1990, pp. 130-138.
69 Zie in het aIgemeen VervaelelRuimschotelfWiddershoven 1990, pp. 66-68.
70 Hof 's-Gravenhage 25 februari 1988, NJ 1989, 272.
71 Zie bijvoorbeeld TK 1991-1992, 22 300 XIV, nr. 57.
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vaak zowel voorschriften ter uitvoering van bepalingen van de verordening
waar de nationale wetgever geen enkele keuzeruimte is gelaten, als
voorschriften waarbij dat weI het geval is (nr. 81-85, 171).72Dat betekent
dat ook een gedifferentieerde invulling van het primaat van de wetgever
(nr. 502) in de praktijk heel moeilijk toepasbaar is.

521 Naar mijn mening is de inhoud van toekomstige verordeningen zo
onvoorspelbaar dat de mate van parlementaire betrokkenheid bij de
totstandkorning van uitvoeringsregels per uit te voeren verordening moet
kunnen verschillen. Delegatiebepalingen zonder voorhangprocedure die
op een bepaald beleidsterrein betrekking hebben, of aanknopen bij een te
regelen belang, vind ik dus niet wenselijk als wettelijke basis voor regels
ter uitvoering van verordeningen (zie verder deel E).

3.4.2 Een enkele keer is de parlementaire betrokkenheid inefficient

522 Er is een enkel geval waarin de uit te voeren verordening de
lidstaten niet of nauwelijks keuzeruimte liet en geen voor de burgers
belangrijke bepalingen bevatte, maar niettemin bij wet in formele zin werd
uitgevoerd. Zo werd een verordening inzake de instelling van een fonds
bij het Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking uitgevoerd bij wet
in formele zin, alhoewel de uit te voeren verordening geen enkele
keuzeruimte liet. 73 Toch nam de behandeling van het wetsvoorstel in de
Tweede Kamer ongeveer vier en in de Eerste Kamer ongeveer vijfmaanden
in beslag." Hoewel dat naar Nederlandse maatstaven redelijk snel is, had
het in dit geval naar mijn mening nog sneller moeten kunnen: de verorde-
ning liet niet of nauwelijks keuzeruimte.

72 Vgl. B.P. Vermeulen in zijn noot onder ARRS 4 december 1990, Ten Berge/Siroink 1990,
ru. 150, p. 10.

73 Vo. (EEG) 1969/88 van de Raad van 24 juni 1988, Pb. 1988 L 178, uitgevoerd door de
Wet van 21 november 1990, houdende machtiging tot deelneming van de Staat aan het
geintegreerd EEG-mechanisme voor financiele ondersteuning op middeUange termijn van
de betalingsbalansen van de Lid-Staten, Stb. 572.

74 TK 1989-1990, 21 444, nrs. 4 tIm 7 (wetsvoorstel was ingediend op 23 januari 1990,
behandeling was voltooid op 31 mei 1990)en EK 1989-1990,237a, 13 en 13a en Handelingen
I, 20 november 1990, p. 5 (ingediend op 22 juni 1990, voltooid op 20 november 1990).
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3.4.3 De bestaande delegatiebepalingen in de wetgeving verschillen van
elkaar en zijn soms niet wenselijk

523 De delegatiebepalingen in de wetgeving zijn heel verschillend
geformuleerd. Soms mogen regels worden gesteld om aan internationale
verplichtingen te voldoen," andere keren om aan EG-verplichtingen te
voldoen. Ook als het gaat om het voldoen aan EG-verplichtingen, worden
allerlei verschillende formuleringen gebruikt." Soms is het toepassen van
een voorhangprocedure verplicht" en soms niet. 78 Soms mag de lagere
regeling slechts een tijdelijk karakter hebben," soms wordt daarover niets
bepaald" en soms wordt een tussenoplossing gekozen. Een voorbeeld van
een tussenoplossing is te vinden in het Besluit personenvervoer 1987 in
artikel 120, tweede lid:

Indien Onze Minister krachtens het eerste lid regels heeft gegeven die afwijken
van het in dit besluit bepaalde, doet hij binnen eenjaar na vaststelling van deze
regels een voordracht aan Ons tot wijziging van dit besluit.

524 Deze delegatiebepalingen zijn mijns inziens in een aantal opzichten
problematisch. Ten eerste vind ik delegatiebepalingen die als basis voor
regels ter uitvoering van verordeningen worden gebruikt en aanknopen bij
een bepaald onderwerp of be lang, niet wenselijk (zie ill. 521). Ten tweede
vind ik sommige delegatiebepalingen te ruim geformuleerd. Zo wordt wel
toegelaten om niet-bindende EG-aanbevelingen of adviezen op basis van
delegatiebepalingen te 'implementeren' .81 Ten derde vind ik sornmige
delegatiebepalingen te krap geformuleerd. Zo kan een delegatiebepaling

75 In verschillende forrnuleringen: Vleeskeuringswet 1919, art. 30a; Wet personenvervoer 1987,
art. 64; Wet verontreiniging oppervlaktewateren 1969, art. 1a, derde lid; Wet dierenvervoer
1977, art. 3; Scheepvaartverkeerswet 1988, art. 23.

76 In verschillende forrnuleringen: In- en uitvoerwet 1962, art. 2, vierde lid; Wet milieugevaarlij-
ke stoffen 1985, art. 19, derde lid; Wet chemische afvalstoffen 1976, art. 16, eerste lid.

77 Wet op de telecommunicatievoorzieningen, art. 62, eerste lid, waarin wordt verwezen naar
de amvb op basis van artikel 29, eerste lid; Wet chemische afvalstoffen 1976, art. 52a, waarin
wordt verwezen naar art. 16, eerste lid.

78 Zo is op de amvb krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 1969 een variant
op de regeling van gecontroleerde delegatie van toepassing, echter niet op ministeriele
regelingen die ter implementatie van EG-regelingen worden vastgesteld en kunnen afwijken
van de amvb (art. la, derde en vierde lid).

79 Sanctiewet 1977, art. 8, tweede lid (tot uiterlijk tien maandenna inwerkingtreding); Warenwet
1935, art. 14m, tweede lid (tot uiterlijk een jaar na inwerkingtreding).

80 Scheepvaartverkeerswet 1988, art. 23; Vleeskeuringswet 1919, art. 30a.
81 Landbouwwet 1957, art. 13, eerste lid, sub b.
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die aanknoopt bij de 'richtlijn' te krap zijn; als op dat terrein een verorde-
ning wordt vastgesteld is de delegatiebepaling Dietvan toepassing, terwijl
daar dan toch aIle reden voor kan zijn. 82 Ten vierde lijkt de wetgever soms
over het hoofd te zien dat een regeling die ter uitvoering van een verorde-
Ding is vastgesteld, uit Europeesrechtelijk oogpunt Diet zomaar mag
vervallen als de voorwaarden uit het Nederlandse recht voor het voortbestaan
van die regeling Diet langer zijn vervuld. De verordening kan immers het
bestaan van deze nationale uitvoeringsregel eisen."

3.4.4 Verordeningen worden soms te laat uitgevoerd

525 Er zijn verordeningen betreffende premieregelingen, die later zijn
uitgevoerd dan de verordening zelf als uiterste uitvoeringsdatum aangeeft. 84

Ook verordeningen waarbij aan particulieren verplichtingen worden
opgelegd, worden soms te laat uitgevoerd. Zo bepaalde de In- en uitvoerbe-
schikking landbouwgoederen dat vervoerders van wijn waren vrijgesteld
van het overleggen van transportvergunningen als zij een bepaald geleidedo-
cument konden tonen. Na een wijziging van de EG-verordening volstonden
deze geleidedocumenten Dietmeer. Ook de vrijstelling in de Nederlandse
regeling moest dus worden aangepast. Deze aanpassing trad in werking
op 1 februari 1992, hetgeen 13 maanden te laat was. 85 Verder wordt soms
weliswaar formeel de uitvoeringstermijn van de verordening overschreden,
maar lijkt dat Diet zo erg omdat de verordening op het betreffende punt

82 Wet chemische afvalstoffen 1976, art. 16, eerste Lid.
83 Bijvoorbeeld Sanctiewet 1977, art. 8, tweede Lid.
84 Beschikking ter zake van tijdelijk uit produktie nemen van bouwland, Stert. 1991, 203, geeft

meer dan drie maanden te laat uitvoering aan Yo. (EEG) 1703/91 van de Raad van 13JUDi
1991, Pb. 1991 L 16211(let metnameop artikel9) en Yo. (EEG) 2069/91 vandeCommissie
van 11juli 1991, Pb. 1991 L 191119. De uitvoeringsregeling EEG-rooipremie appelbomen
1990, Stert. 225, geeft ongeveer twee maanden te laat uitvoering aan Yo. (EEG) 1200/90
van de Raad van 7 mei 1990, Pb. 1990 L 119/63 en Yo. (EEG) 2604/90 van de Commissie
van 7 september 1990, Pb. 1990 L 254/23. De ooipremieregeling (Beschikking uitvoering
EEG-premie schapevleesproducenten 1980, Stert. 225) geeft een maand te laat uitvoering
aan Yo. (EEG) 2643/80 van de Raad van 14 oktober 1980, Pb. 1980 L 275/6; Vos. (EEG)
2660/80 en 2662/80 van de Commissie van 17 oktober 1980, Pb. 1980 L 276/16 en 22.

85 Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 januari 1992, Stert.
21, ter uitvoering van Vo. (EEG) 986/89 van de Commissie van 10 april 1989, Pb. 1989
L 106/1. Een zelfde situatie deed zich voor bij uitvoering van een wijziging in het CITES-
regime, waarbij strengere invoerverboden van bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten
werden vastgesteld (zie nrs. 125-128): Yo. 2384/85, betreffende een verbod van invoer van
bepaalde uitheemse diersoorten, van 30 juli 1985, Pb. 1985 L 231 trad in werking op 1
augustus 1985, de Nederlandseuitvoeringsregeling echter pas op 6 februari 1986 (Beschikking
bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten 1985, Stert. 241).
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in de praktijk toch nog niet uitgevoerd behoeft te worden. Zo trad een
wijziging van de Handelsregisterwet 1984, vastgesteld ter uitvoering van
de EESV-verordening, pas per 1juli 1989 in werking, terwijl de verorde-
ning bepaalde dat dat per 3 augustus 1985 had moeten geschieden." Deze
vertraging was het gevolg van de keuze van de Nederlandse wetgever om
een algemene uitvoeringsregeling te maken, terwijl de verordening
verschillende tijdstippen van toepasselijkheid kende: het grootste deel van
de verordening was toepasselijk vanaf 1 juli 1989. In dit geval was de
vertraging niet zo erg, omdat de verschillende tijdstippen van toepasselijk-
heid in de verordening voor de praktijk niet relevant waren. 87

4 Conclusie

526 Nederlandse regeringsvertegenwoordigers die zijn betrokken bij
de totstandkoming van EG-verordeningen dienen de Aanwijzingen voor
de regelgeving inzake het gebruik van regelgeving in acht te nemen.
Daamaast dienen zij de centrale wetgevingsafdeling van hun ministerie zo
vroeg mogelijk in te schakelen. Bij voldoende belang moeten ze interde-
partementaal overleg entameren en de kwestie eventueel zelfs in de
ministerraad aan de orde laten stellen. Het beleid lijkt er dus op gericht
om de totstandkoming van de EG-regel zoveel mogelijk te behandelen als
ware het de totstandkoming van een nationale regel. Voor advies- en
overleginstanties, met uitzondering van de Raad van State, geldt dat zij
in beginsel in de beleidsvormende fase (dus in de fase van totstandkoming
van de EG-regel) en niet in de uitvoerende fase om advies gevraagd behoren
te worden. Tussen de Raad van State en de regering zouden afspraken
gemaakt kunnen worden, in die zin dat de Raad geconsulteerd zou kunnen
worden over voorstellen voor belangrijke verordeningen. Het Nederlandse
parlement is niet of nauwelijks betrokken bij de totstandkoming van EG-

86 Yo. (EEG) 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985, Pb. 1985 L 19911, art. 39 jo. art. 43;
uitgevoerd bij de EESV-wet 1989, art. 9.

87 Ook Yo. (EEG) 4057/86 van de Raad van 22 december 1986, Pb. 1986, L378/14 (heffingen
in het kader van het vervoer over zee) van toepassing vanaf 1juli 1987, is te laat uitgevoerd.
Het wetsvoorstel ter uitvoering van de verordening is op 2 december 1991 (!) aanhangig
gemaakt bij de Tweede Kamer (TK 1991-1992, 22446, nrs. 1-2). De wet is op 14 oktober
1992 in werking getreden (SIb. 1992,534). Ook in dit geval is echter de trage uitvoering
van de verordening niet problematisch, aangezien de uit te voeren verordening slechts een
grondslag voor op te leggen heffingen verschaft. DaadwerkeJijke heffingen moeten bij aparte
verordeningen door de Raad worden opgelegd (art. 11) en op dit moment zijn zulke
verordeningen nog niet vastgesteld.
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verordeningen (zie nr. 490-493). In tegenstelling tot andere Nederlandse
actoren (met uitzondering van de Raad van State), heeft het Nederlandse
parlement dus niet bewerkstelligd dat het in een geintegreerd communau-
tair/nationaal regelgevingsproces opereert.

527 Bij de uitvoering van EG-verordeningen bleken vooral de delegatie-
constructies in de Nederlandse wetgeving en, daarmee samenhangend, de
parlementaire betrokkenheid bij uitvoeringsregelgeving problematisch. Het
Nederlandse parlement bleek soms te weinig betrokken bij de vaststelling
van uitvoeringsregels, maar andere keren bleek parlementaire betrokkenheid
inefficient. De bestaande delegatiebepalingen in de wetgeving bleken van
elkaar te verschillen en soms niet wenselijk te zijn. Daamaast bleek dat
verordeningen wel eens te laat worden uitgevoerd.
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Conclusies en aanbevelingen

Veel wettenmakers heden ten dage lijken soms op een
verliefde jongeman, die een prachtige liefdesbrief
schrijft, deze in een envelop doet en de envelop ongea-
dresseerdin de bus gooit. De briefkomt natuurlijk nooit
aan. Men zou het miss chien ook kunnen vergelijken met
moderne regenmakerij. Door woorden op papier te
zetten hoopt en geloojt men dat regen zal komen in het
droge seizoen van de moderne samenleving.
C.J.M. Schuyt, Ongerege1d heden- Naar een theorie
van wetgeving in de verzorgingsstaat, Oratie Leiden
1982, p. 12.



De inhoud van deel E

In bet eerste hoofdstuk van dit boek zijn de twee doelstellingen van bet
onderzoek uiteengezet. Het eerste doel is om een reeel beeld van de
verordening en daarrnee van de uitvoeringsbevoegdheden en uitvoerings-
verplichtingen van de nationale wetgever te scbeppen. Het tweede doel van
bet onderzoek is het ontwikkelen van voorstellen ten beboeve van het
Nederlandse wetgevingsbeleid betreffende de uitvoering van EG-verordenin-
gen.

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken, beb ik drie onderzoeksvragen
geformuleerd (or. 20). De eerste vraag is welke uitvoeringsverplicbtingen
en -bevoegdheden de nationale wetgever op grond van bet EG-recbt beeft.
De tweede vraag is of Nederland (dat is de Nederlandse wetgeving en het
Nederlandse wetgevingsbeleid), gezien deze eisen, op boofdlijnen inhoudelijk
tekortschiet. De derde vraag is of bet Nederlandse wetgevingsproces waarin
uitvoeringsregels worden vastgesteld tekort schiet.

Dit deel E bevat vier boofdstukken. In boofdstuk XX wordt aangesloten
bij de eerste doelstelling van bet onderzoek en de eerste onderzoeksvraag.
In de boofdstukken XXI en XXII wordt aangesloten bij de tweede
doelstelling van bet onderzoek: boofdstuk XXI betreft de inhoud van de
wetgeving (de tweede onderzoeksvraag) en boofdstuk XXII betreft bet
Nederlandse regelgevingsproces (de derde onderzoeksvraag). In boofdstuk
XXIII tens lotte wordt een korte nabescbouwing gegeven en worden de in
dit boek vervatte aanbevelingen opgesomd.

Het zal blijken dat de EG-regelgever lijkt op de verliefde jongeman of de
modeme regenmaker van Scbuyt (zie bet citaat op de titelpagina van dit
deel), maar dat bet aan de nationale wetgever is om te fungeren als postbode
die de brief bezorgt respectievelijk de wolk waar de regen uit komt. De
nationale wetgever beeft aldus een belangrijke, maar tevens moeilijke taak.

277



HOOFDSTUK XX

Het beeld van de automatisch doorwerkende
EG-verordening opnieuw bezien

1 Inleiding

528 Zoals in hoofdstuk I is gesteId, behoeft het bestaande beeld van
de EG-verordening aanpassing. Het bestaande beeld is dat van een automa-
tisch doorwerkende regeling die nauwelijks uitwerking in nationale regels
behoeft (nrs. 1, 3). In dit hoofdstuk zal worden beschreven wat die
aanpassing moet inhouden.

529 Daartoe zal eerst worden bezien wat kenmerkend is voor de meeste
EG-verordeningen (§ 2). In § 3 wordt beschreven wat de nationale wetgever
moet en mag doen, als er eenmaal een verordening is vastgesteld. Uit de
paragrafen 2 en 3 tezamen volgen vier conclusies over de bevoegdbeden
en verplichtingen van nationale wetgever bij de uitvoering van verordeningen
(§ 4). In § 5 wordt het betoog afgerond.

2 Kenmerken van de meeste EG-verordeningen

2.1 Gedeeltelijk uitputtend en gedeeltelijk niet-uitputtend; gedeeltelijk
zeer gedetailleerd; onvolledig; ontoegankelijk

530 De meeste EG-verordeningen zijn gedeeltelijk uitputtend (voor die
voorschriften is geen enkele uitwerking of aanvulling op nationaal niveau
toegestaan) en gedeeltelijk niet-uitputtend. Uitputtende voorschriften zijn
erg gedetailleerd (or. 91). Niet-uitputtende voorschriften kunnenkeuzeruimte
laten bij de uitvoering van de verordening en daarnaast nog ruirnte voor
aanvullende nationale regels (nr. 173).

531 De meeste EG-verordeningen bevatten weI bepalingen op het gebied
van het materiele recht, maar veel meer minder bepalingen die betrekking
hebben op het feitelijk verwerkelijken van dat materiele recht (nrs. 80, 90).
De meeste verordeningen zijn derhalve onvolledig in die zin dat een aantal
gebruikelijke elementen van 'normale' regeIs ontbreekt. Zo ontbreken
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handhavings- en rechtsbescherroingsbepalingen vaak. En fils EG-verordenin-
gen bepalingen terzake bevatten, dan laten deze de lidstaten in de meeste
gevallen zoveel ruimte dat er in feite nog steeds sprake is van een
onvolledige regeling. Zo is een vaak voorkomende bepaling.'

De Lid-Staten nemen passende juridische of administratieve maatregelen in geval
van inbreuk op de bepalingen van deze verordening.

532 De in EG-verordeningen neergelegde normstelling is meestal erg
ontoegankelijk. Dat komt doordat er meestal bijzonder veel EG-verordenin-
gen op een bepaald terrein van toepassing zijn, en die verordeningen ook
nog eens vaak worden gewijzigd. De ontoegankelijkheid wordt nog versterkt
doordat de normstelling vaak zowel op EG-niveau als op nationaal niveau
een geleed karakter heeft ('dubbel gelede normstelling') (nrs. 86-89).

533 Deze karaktertrekken van de meeste verordeningen hangen samen
met twee belangrijke kenmerken van de EG: de inrichting van het regelge-
vingsproces en de inrichting van de bestuurlijke organisatie.

2.2 Verklaring I: de inrichting van het EG-regelgevingsproces

534 Het EG-regelgevingsproces heeft een belangrijke politieke dimensie
(nrs. 48-51). Inde praktijk van de besluitvorming komen EG-voorschriften
slechts tot stand als deze, naar het oordeel van de EG-regelgever, in de
kern geschikt en noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de EG te
bereiken en niet buiten verhouding staan tot andere te dienen (waaronder
nationale) belangen. Dit betekent dat naarmate een voorgesteld voorschrift
in een verordening ingrijpender is voor de lidstaten, de geschiktheid en
noodzakelijkheid van dat voorschrift beter zal moeten worden gemotiveerd.
Is die motivering onvoldoende dan zal het voorschrift niet tot stand komen.
Bij de communautaire besluitvorming wordtnamelijk steeds naar consensus
tussen de lidstaten gestreefd (als de Raad bij unanimiteit moet besluiten
is consensus zelfs noodzakelijk). Vandaar dat verordeningen vaak geen
uitputtende voorschriften op het gebied van het materiele recht bevatten,
noch volledig zijn op het gebied van het feitelijk verwerkelijken van dat
materiele recht. Op die punten waar weI overeenstemming is bereikt, zijn
de voorschriften in verordeningen vaak gedetailleerd: de Raad van de

Vgl. art. 8 van de tweede voorbeeldverordening, opgenomen in § 8 van hoofdstuk VI (nr.
96).
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Europese Gemeenschappen vindt het dan ongewenst, als de Commissie of
de lidstaten nadere regels zouden mogen stellen.

535 Onder invloed van in de loop der tijd veranderende inzichten van
de EG-wetgever omtrent de taak en bevoegdheden van de EG, verandert
ook de inhoud van de EG-verordeningen (nr. 93). Een voorbeeld daarvan
is dat hand having van het EG-recht steeds meer wordt gezien als mede een
verantwoordelijkheid van de EG-instellingen. Dat komt doordat steeds meer
onderkend wordt, dat de door de lidstaten te verrichten handhavingsin-
spanningen tot nu toe vaak onvoldoende (uniform) zijn. Deze toegenomen
acceptatie van EG-maatregelen op het terrein van de handhaving van EG-
verordeningen heeft tot gevolg dat recente (voorstellen voor) EG-verordenin-
gen steeds meer en ingrijpender voorschriften op dit terre in bevatten. Het
gaat dan om de door de lidstaten op de leggen sancties bij inbreuk op de
verordening en om voorschriften die bevoegdheden aan Euro-inspecteurs
toedelen (nrs. 293-297, 310). In dit opzicht zullen EG-verordeningen dus
waarschijnlijk vollediger worden. Voor andere elementen die in overheids-
regelingen plegen voor te komen en in EG-verordeningen vaak geheel of
gedeeltelijk ontbreken, zoals rechtsbeschermingsvoorschriften en voorschrif-
ten waarin de bevoegde nationale toepassingsinstantie wordt aangewezen,
geldt echter dat het niet waarschijnlijk is, dat EG-verordeningen binnen
afzienbare tijd vollediger worden (nrs. 383, 212-218).

536 Naar verwachting zal het Verdrag van Maastricht niet veeI
structurele invloed op de inhoud van EG-verordeningen hebben. Hoogstens
zal het in het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel in ruime zin (nr.
45) ertoe leiden dat de EG-wetgever en (marginaal) het Hof van lustitie
strenger dan thans het geval is toetsen of de voorgenomen EG-maatregel
wel 'geschikt, noodzakelijk en niet buitenproportioneel' is (nr. 47). Deze
strengere toets zal tot gevolg kunnen hebben dat de communautaire
wetgeving nog minder volledig en uitputtend wordt dan in de huidige
omstandigheden het geval is. Wei is van belang dat de lidstaten in het kader
van het Verdrag van Maastricht hebben afgesproken, in 1996 de typologie
van de gemeenschapsbesluiten te herzien: die operatie zal ook gevolgen
voor de inhoud van de EG-verordening kunnen hebben (nrs. 73, 76).

537 Naast de EG-wetgever heeft ook de EG-rechter een belangrijk
aandeel in de EG-rechtsvorrning. Zo worden aan de rechtsbescherming die
de lidstaten tegen onjuiste toepassing van de verordening moeten bieden,
door de Hof van lustitie EG steeds verdergaande eisen gesteld. Het resultaat
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van die steeds verdergaande eisen is dat de druk op de lidstaten om de
verordening correct uit te voeren groter wordt. Deze rechtsvorming door
de rechter vertoont uit de aard der zaak leemtes: het is vaak niet duidelijk
wat een uitspraak betekent voor gevallen die net iets anders liggen (nrs.
367-379). Deze vorm van rechtsvorming brengt mee dat de lidstaten steeds
alert zullen moeten zijn op nieuwe ontwikkelingen op dit terrein (nr. 383).

2.3 Verklaring II: de bestuurlijke organisatie van de EG

538 Een tweede belangrijk kenmerk van de EG is de communautaire
bestuurlijke organisatie: het zijn meestal de lidstaten die (mede) betrokken
zijn bij de uitvoering, toepassing en handhaving van de verordening en bij
rechtsbescherming bij toepassing van de verordening (nrs. 216, 324, 363).

539 Op het terrein van her-materiele recht brengt dat mee dat EG-
verordeningenmeestal gedeeltelijk uitputtend en gedeel telijk niet -uitputtend
zijn. Het is uit het oogpunt van uitvoerbaarheid en betrokkenheid van de
nationale toepassingsinstanties vaak onwenselijk om uitputtende voorschriften
in de verordening op te nemen: dan mogen de nationale toepassingsinstanties
immers geen rekening houden met voor hun land specifieke omstandigheden
(nrs. 81, 83). Anderzijds kanhet, uit het oogpunt van uniforme toepassing
van de verordening, eveneens onwenselijk zijn om niet-uitputtende voor-
schriften in EG-verordeningen te nemen: het resultaat kan zijn dat de
gemeenschappelijke markt in feite wordt onderverdeeld in vele nationale
markten (nrs. 80, 82).

540 Op het gebied van hetfeitelijk verwerkelijken van het materiele recht,
brengt de inrichting van de bestuurlijke organisatie van de EG mee dat
voorschriften in verordeningen die betrekking hebben op het feitelijk
verwerkelijken van het materiele recht veelal 6fwel niet geschikt, 6fwel
niet noodzakelijk zijn om de doelstelling van de verordening te bereiken,
6fwel buiten verhouding staan tot andere te dienen (national e) belangen.
De lidstaten zijn meestal van mening dat zij zelf het beste kunnen bepalen
hoe zij EG-verordeningen uitvoeren, toepassen en handhaven en rechtsbe-
scherming bij toepassing ervan verlenen.

541 Mede in verband met het subsidiariteitsbeginsel is het niet
waarschijnlijk dat deze bestuurlijke organisatie van de EG binnen afzienbare
tijd fundamentele veranderingen zal ondergaan. Er zijn wel graduele
veranderingen, zoals ten aanzien van het inzetten van Euro-inspecteurs bij
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de controle op de naleving van verordeningen (nrs, 307-325) en de instelling
van notificatieverpJichtingen (nrs. 229-242).

3 De uitvoeringsverplichtingen van de nationale wetgever

542 Door het Hof van Justitie van de EG zijn de verplichtingen
uitgewerkt, die voor de lidstaten uit het beginsel van gemeenschapstrouw
voortvloeien (artikelen 5 E(E)G-Verdrag, 192 Euratom-Verdrag en 86
EGKS- Verdrag). Deze rechtspraak brengt mee dat aile instanties in de
Iidstaten die een publieke taak hebben en met overheidsgezag zijn bekJeed,
alles moeten doen wat nodig is om de volledige en effectieve toepassing
van de verordening te bewerkstelligen en alles moeten nalaten wat de
volledige en effectieve toepassing van de verordening kan hinderen (nrs.
55-58, 171). Het Hof onderscheidt niet duideJijk tussen uitwerking van de
verordening en aanvulling daarvan. Het zegt slechts dat de lidstaten hun
bevoegdheden moeten gebruiken op een manier die de volledige en effectieve
doorwerking van de verordening garandeert, ongeacht de basis van die
bevoegdheden (nrs, 152, 171).

543 De lidstaten mogen bepalingen uit EG-verordeningen niet in
nationale regels overnemen (nr. 60). In nationale regels mogen ze
uitputtende voorschriften van EG-verordeningen ook niet uitwerken of
aanvullen. Dat betekent dat uitputtende voorschriften van EG-verordeningen
slechts met nationale uitvoeringsregels, die bijvoorbeeld de handhavingsbepa-
lingen bevatten, kunnen worden verbonden door in de nationale regels naar
die verordening te verwijzen (nr. 172).

544 Voor wat betreft niet-uitputtende voorschriften geldt dat de lidstaten
verplicht zijn om uitvoeringsregels op het gebied van het materiele recht
te stellen (nr. 173)

als dat uit de formulering van de verordening voortvloeit, of
als dat noodzakeJijk is voor de toepassing van de verordening. Zo zijn
de Iidstaten altijd verplicht om met de verordening strijdige nationale
regels expliciet aan te pass en (nr. 98) en zijn zij meestal verplicht om
een nationale toepassingsinstantie aan te wijzen en om handhavings-
en rechtsbeschermingsbepalingen vast te stellen (respectievelijk nrs.
216, 299-305 en 364-379).

Voor wat betreft niet-uitputtende voorschriften geldt dat de lidstaten bevoegd
zijn om uitvoeringsregels op het gebied van het materiele recht te stellen
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als de tekst van de verordening of het Verdrag dat bepaalt, bijvoorbeeld
in een 'kan'-bepaling, of
als het verwezenlijken van doeIen strekking van de verordening niet
door de nationale voorschriften in gevaar wordt gebracht, of wordt
belemmerd of bemoeilijkt (doorkruisingsverbod).

Inhoudelijk geldt voor de nationale uitvoeringsregels
dat zij het verwezenlijken van doel en strekking van de verordening
niet in gevaar mogen brengen, belemmeren ofbemoeilijken (doorkrui-
singsverbod), en
dat zij verenigbaar moeten zijn met uitdrukkelijke bepalingen van
primair en secundair EG-recht, en
dat zij verenigbaar moeten zijn met de communautaire algemene
rechtsbeginselen en de grondrechten.

Ten aanzien van de verbindende kracht van de nationale uitvoeringsregels
geldt dat deze algemeen verbindende voorschriften moeten zijn, indien de
verordening een relatief grote keuzeruimte aan de lidstaten laat en vulling
van die ruimte van belang is voor particulieren. Nationale interpre-
tatievoorschriften mogen echter geen algemeen verbindende voorschriften
zijn.

545 Deze eisen brengen mee dat het soms moeilijk zal zijn om te bepalen
wat de lidstaten bij uitvoering van EG-verordeningen moeten of mogen.
Immers, met name doel en strekking van de EG-verordening bepalen in
belangrijke mate wat de nationale uitvoeringswetgever moet of mag. Doel
en strekking van de verordening zijn ten eerste van belang in verband met
het onderscheid tussen uitputtende en niet-uitputtende voorschriften (is er
een regelingstaak voor de lidstaten?). Doel en strekking zijn ten tweede
ten aanzien van niet-uitputtende voorschriften van belang: het gaat dan om
de beantwoording van de vraag of de lidstaten een regelingsplicht dan wel
een regelingsbevoegdheid hebben. Ten derde zijn doel en strekking van
belang in verband met het doorkruisingsverbod en de verplichting om te
voldoen aan uitdrukkelijke bepalingen van primair of secundair EG-recht:
het gaat dan om de inhoud van de nationale uitvoeringsregels.

546 In een concreet geval is het echter heel moeilijk om uit te maken
wat doel en strekking van de verordening precies meebrengen. Indat geval
kan het non-discriminatiebeginsel (bij de handhavingsvoorschriften ook wel
assimilatiebeginsel genoemd) houvast bieden: de lidstaten moeten voor
toepassing enhandhaving van EG-verordeningen ten minste gelijkwaardige
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waarborgen stellen, als gelden bij de toepassing en handhaving van van
vergelijkbaar nationaal recht (nrs. 154, 301-304, 365).

547 Al met al blijken nationale uitvoeringsregels instrument voor het
verwezenlijken van doel en strekking van de verordening te zijn. Gevoegd
bij de in de vorige paragraaf behandelde karak:tertrekken van de verordening
kunnen nu vier conclusies worden getrokken.

4 Vierconclusies

4.1 'De' EG-verordening bestaat niet

548 EG-verordeningen kunnen betrekking hebben op vele onderwerpen.
Zij kunnen door de Raad, door de Commissie of, in de toekomst, door
de Europese Centrale Bank worden vastgesteld (nrs. 11-12). Zij kunnen
meer of minder diep ingrijpen in rechten en plichten van burgers. Zij kunnen
ordenend of sturend beleid bevatten, of helemaal niet op het voeren van
beleid zijn gericht. Zij kunnen al dan niet bestendig zijn. Zij kunnen geheel
of gedeeltelijk uitputtend zijn. Zij kunnen al dan niet volledig zijn. Kortom:
'de' EG-verordening bestaat Diet. Hoogstens zijn er enkele karaktertrekken
die de meeste EG-verordeningen gemeenschappelijk hebben.

549 Dat 'de' verordening niet bestaat, moet mijns inziens gevolgen
hebben voor het Etl-regelgevingsproces. Kort gezegd is het bij voor burgers
zeer ingrijpende verordeningen belangrijker dat deze op zorgvuldige wijze
totstandkomen dan bij minder ingrijpende verordeningen. In het huidige
EG-recht wordt een dergelijk onderscheid echter Diet duidelijk gemaakt:
voor de totstandkoming van voor burgers ingrijpende EG-verordeningen
gelden niet meer procedurele waarborgen dan voor de totstandkoming van
minder ingrijpende EG-verordeningen. Voor de intergouvemementele
conferentie in 1996, waar de typologie van de gemeenschapsbesluiten ter
discussie zal staan (ors. 73, 76), betekent dat, dat het te volgen regelgevings-
proces aan de soort verordening zou moeten worden gekoppeld. Dat zou
bijvoorbeeld kunnen gebeuren door een nieuwe categorie besluiten te
introduceren (bijvoorbeeld genaamd 'wet', zie nr. 73), die het verbindend
karak:tervan de huidige verordening hebben, inhoudelijk bepalingen bevatten
die voor burgers ingrijpend zijn, en bedoeld zijn om Diet snel te worden
gewijzigd. Voor de totstandkoming vandeze 'wetten' zou dan een bijzondere
procedure kunnen gelden, waarin bijvoorbeeld een verplichting bestaat om

285



Hoofdstuk xx

advies van een juridisch toetsende instantie in te winnen. Verder zou het
Europees Parlement bij deze wetten een amendementsrecht kunnen hebben.

550 Tijdens deze intergouvemementele conferentie zou ook het
democratisch tekort dat voortvloeit uit de bij de totstandkoming van
Commissieverordeningen te volgen comitologie-procedures, aan de orde
dienen te komen (zie nr. 496). Afgesproken zou kunnen worden om ofwel
aard en gebruik van deze procedures terug te dringen, ofwel om de
Commissie slechts bepalingen van ondergeschikte aard te laten vaststellen,
terwijl bijvoorbeeld sanctievoorschriften slechts in Raadsverordeningen
zouden mogen voorkomen. Wat er ook gekozen wordt: de huidige
comitologieprocedures zijn uit democratisch oogpunt problematisch.

4.2 De nationale wetgever heeft een belangrijke taak bij uitvoering
van vele EG-verordeningen

551 Nu het meestal nationale instanties zijn, die de verordening
toepassen, handhaven en rechtsbescherming tegen toepassing van de
verordening verlenen, zijn zij het die ook in eerste instantie verplicht zijn
tot het vullen van door de verordening gelaten keuzeruimte en het vullen
van leemtes in de verordening.

552 Welke instantie binnen de lidstaten met uitvoering van verordeningen
wordt belast, bepalen de lidstaten in de praktijk zelf (nr. 216). Daartoe
kunnen rechter, bestuur en wetgever worden aangewezen. Bij niet-
uitputtende voorschriften kunnen in Nederland zowel de rechter (als een
verordening interpretatieruimte laat) , als het bestuur (als een leemte in een
verordening pas blijkt bij toepassing in een concreet geval), als de wetgever
verantwoordelijk zijn voor de uitwerking en aanvulling van de verordening.

553 De nationale wetgever heeft een taak als de verordening uitvoering
door middel van algemeen verbindende voorschriften vergt. De verordening
kan dat vereisen ten aanzien van verschillende voorschriften. Ten eerste
moeten met de verordening strijdige nationale regels worden aangepast door
middel van regels van ten minste gelijke verbindende kracht als de te
wijzigen bepalingen. Algemeen verbindende voorschriften moeten dus door
algemeen verbindende voorschriften worden aangepast (nrs, 106, 108).
Ten tweede kan de wetgever een taak hebben bij de uitwerking en aanvulling
van de verordening op het gebied van het materiele recht en op het gebied
van hetfeitelijk verwerkelijken van dat materiele recht. EG-recht of Neder-
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lands recht kan namelijk eisen dat nationale uitvoeringsregels algemeen
verbindende voorschriften bevatten (voor het EG-recht nrs. 162-163, voor
het Nederlandse recht nrs. 501-510). Vandaar dat de nationale wetgever
bij de uitvoering van vele verordeningen een omvangrijke verplichting en
een omvangrijke bevoegdheid tot regelstelling heeft.

4.3 De nationale wetgever heejt een moeilijke taak bij uitvoering van
vele EG-verordeningen

554 Naast een omvangrijke taak, heeft de nationale wetgever vooral
ook een moeilijke taak bij de uitvoering van vele EG-verordeningen. Het
kan in een concreet geval immers moeilijk zijn te bepalen of een voorschrift
in een EG-verordening al dan niet uitputtend werkt, en zo nee: of de lidstaat
een regelingsplicht dan weI een regelingsbevoegdheid heeft, en wat de
inhoud van de nationale uitvoeringsregels moet of mag zijn (nrs. 544-545).
Zo mogen uitvoeringsregels niet strijden met de uit te voeren verordening.
Maar moet een uitvoeringsregeling, die in strijd met de tekst van de
verordening niet aan de Commissie is voorgelegd, daarom buiten toepassing
blijven (nrs. 231-24O)? De lidstaten moeten het assimilatiebeginsel toepassen
(nrs. 301-304). Maar betekent dat, dat zij de bevoegdheden die ze aan
nationale controleurs toedelen, eveneens moeten toedelen aan op hun
grondgebied werkzame Euro-inspecteurs (nrs, 321-322)? De onduidelijkhe-
den worden door de EG-wetgever nauwelijks opgelost. En de EG-rechter
kan die leemte niet goed vullen: een rechtszaak heeft steeds betrekking op
een concreet geval, waarin het dan ook nog kan gaan om het recht van een
andere lidstaat, zodat het maar de vraag is wat dit ene geval voor de
Nederlandse wetgeving betekent. Vandaar dat ik er voor pleit om ten aanzien
van deze onderwerpen meer duidelijkheid te scheppen, bijvoorbeeld door
een EG-kaderverordening vast te stellen. In de kaderverordening inzake
de notificatieverplichtingen zouden bepalingenmoeten worden opgenomen,
waarin duidelijk is aangegeven wat het effect van het niet naleven van
notificatieverplichtingen is. Bovendien zou er moeten worden bepaald binnen
welke termijn de Europese Commissie haar reactie op de notificatie moet
geven en wat het effect van het uitblijven van een dergelijke reactie is (nr.
242). In de kaderverordening met betrekking tot de Euro-inspecteurs zouden
in ieder geval de rechten en de plichten van de inspecteurs helder moeten
worden weergegeven; bovendien zou duidelijk moeten worden aangegeven
wat de lidstaten ten aanzien van die controleurs moeten of mogen regelen
(nr, 325). In latere verordeningen zou naar deze kaderverordeningen kunnen
worden verwezen.
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4.4 De EG-verordening en de nationale uitvoeringsregel hangen
inhoudelijk nauw samen

555 Omdat de verordening en de nationale uitvoeringsregel inhoudelijk
nauw sarnenhangen, vereist de kenbaarheid van het recht dat deze
samenhang bij bestuur, burger en rechter bekend is. Anders wordt de
regelgeving te ontoegankelijk. Bovendien brengt de rechtstreekse toepasse-
lijkheid van de verordening mee dat ook de rechter toezicht op de uitvoering
van de verordening kan houden (nrs. 68-72). Maar noch de rechter, noch
een andere actor die de nationale wetgever controleert (burgers, de
wetenschap) of als het gaat om controle op de regering: het parlement, kan
zijn controlerende taak vervullen als niet bekend is welke Nederlandse
regeling uitvoering aan welke EG-verordening geeft.' Vandaar dat de
kenbaarheid van de sarnenhang tussen verordening en Nederlandse
uitvoeringsregel van eminent belang is.

556 Ik pleit er daarom voor, delen van voor de nationale uitvoeringsregel
belangrijke verordeningen bij wijze van informatieverschaffing te publiceren
in de omniddellijke nabijheid van die uitvoeringsregel, bijvoorbeeld in
dezelfde Staatscourant als waar de uitvoeringsregel is te vinden. In
bijzondere omstandigheden zou daar zelfs een toelichting op de verordening
aan kunnen worden toegevoegd, onder vermelding dat deze toelichting noch
de reehter, noch het bestuur kan binden. Daarnaast pleit ik voor het instellen
van een register van EG-verordeningen en daarop betrekking hebbende
nationale uitvoeringsregels (nrs. 180, 195, 206, 346, 348). Oat register
zou gebaseerd kunnen zijn op aan het parlement te verstrekken informatie.
Hoe het register er precies uit zou moeten zien, heb ik verder niet
uitgewerkt. Overigens ligt het, vanwege de kwantiteit aan EG-verordeningen
(vergelijk m. 27) en het relatief geringe belang van sommige verordening,
niet voor de hand om iedere EG-verordening in het register op te nemen.
Voor een selectie zou de indeling in het Publikatieblad van de Europese

2 De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken wilde Dietop een verzoek van de Tweede Kamer
om systematische informatie ingaan, vanwege de door hem gestelde geringe kwantiteit aan
vereiste uitvoeringsmaatregeleo en de geringe problemen met uitvoering van verordeningen
(zo was de laatste jaren slechts een inbreukprocedure vanwege onjuiste uitvoering van een
verordening tegen Nederland gevoerd (TK 1991-1992, 21 109, Dr. 51). Blijkbaar achtte de
kamer dit een overtuigend antwoord, ondanks dat uitvoeringsproblemeo uiteraard Diet
uitsluitend tot uiting komen in het aantal infractieprocedures, maar ook bijvoorbeeld in
antwoordeo op prejudiciele vragen. Oit heeft het kabinet nu juist als argument tegen de in
zijn ogen te beperkte voorstellen van de Toetsingscommissie ingebracht! (zie daarover TK
1991-1992,21 109, Dr. 55).
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Gemeensehappen aangehouden kunnen worden: zo zou ervoor gekozen
kunnen worden uitsluitend de daar vetgedrukte verordeningen in het register
op te nemen (de vetgedrukte EG-verordeningen zijn relatief belangrijker,
en komen minder frequent voor, dan de dungedrukte verordeningen, die
uitsluitend betrekking hebben op het beheer van de gemeensehappelijke
Iandbouwmarkt (zie nr. 86».

5 Het beeld van de automatiscb doorwerkende verordening
opnieuw bezien

557 Wordt formeeI-juridiseh naar de aard van de verordening gekeken,
dan blijven onderdelen van het bestaande beeld in stand. Verordeningen
zijn per definitie reehtstreeks toepasselijk, hetgeen betekent dat ze in de
nationale reehtsorde doorwerken, ongeaeht enige nationale (ornzettings)
maatregel (nr. 59). Bepalingen uit verordeningen mogen zelfs niet in
nationale regels worden overgenomen (nr, 60). Verder brengt de reeht-
streekse toepasselijkheid mee dat met de verordening strijdig nationaal recht
buiten toepassing moet blijven en dat bepalingen van de verordening die
door de nationale reehter toegepast kunnen worden, door hem kunnen
worden verwezenlijkt (nrs. 69-70, 98).

558 Kijken we, zoals in de nrs. 548-556 is gedaan, vanuit bet perspectief
van de nationale wetgever, dan blijkt dat deze zieh zeer vaak ziet geconfron-
teerd met onvolledige verordeningen die niet-uitputtende voorschriften
bevatten. Verordeningen zijn zelden uitputtend in die zin dat geen enkele
uitwerking of aanvulling van het recht in de verordening op nationaal niveau
is toegestaan. Sterker nog: vaak is bindende regelstelling op nationaal niveau
zelfs verplicht. Vanuit dat perspectief kenmerkt de verordening zich dus
niet zozeer door de plicht van nationale wetgever tot onthouding van
nationale regelstelling, als wel door de plicht of bevoegdheid tot regelstelling
in een communautaire context. Het gaat om de samenhang tussen verorde-
ning en nationale (uitvoerings- )regel: het zijn twee onderdelen van een
regelingseomplex. Daarnaast kan van 'de' verordening nauwelijks worden
gesproken en kan de inhoud van de verordening en dus van de uitvoerings-
verplichtingen van de nationale wetgever in de loop der tijd veranderen.

559 Voegen we beide perspectieven samen, dan zouden de associaties
die bij het woord 'EG-verordening' opkomen, ongeveer als voIgt kunnen
worden bescbreven:

289



Hoofdstuk xx

EG-verordening - verschil met richtlijn - verordening is rechtstreeks
toepasselijk - dus geen nationale regels ter implementatie nodig - transforrnatie
in nationaal recht mag zelfs niet. ..
uniforme toepassing verordening - toch vaak nog uitvoeringsregels nodig -
de Nederlandse wetgever heeft een belangrijke en moeilijke taak - 'de'
verordening bestaat niet - Nederlandse regels zijn onderdeel van de EG-
rechtsorde en de EG-regels zijn onderdeel van de Nederlandse rechtsorde ...
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De inhoud van de nationale uitvoeringsregels:
sehiet Nederland tekort?

1 InIeiding

560 De tweede doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van
voorstelIen ten behoeve van het Nederlands wetgevingsbeleid met betrekking
tot de uitvoering van verordeningen (nrs. 2-3). Daartoe is het Nederlandse
rechtsstelsel op zijn conformiteit met het EG-recht onderzocht. Bij dat
onderzoek is de in nr. 23 geschetste methode gevolgd.

2 De inhoud van de nationale uitvoeringsregeis

2.1 Over het algemeen schiet de Nederlandse wetgeving niet tekort

561 Over het algemeen lijken de Nederlandse wetgevingspraktijk en
het Nederlandse wetgevingsbeleid niet opvallend tekort te schieten -
waarmee zeker niet is gezegd elk onderdeel van de talloze Nederlandse
uitvoeringsregelingen steeds in orde is. De belangrijkste conclusie in de
hoofdstukken vrn (aanpassing van met de EG-verordening strijdige
Nederlandse wetgeving), X (Nederlandse uitvoeringsvoorschriften op het
gebied van het materiele recht), XII (het Nederlandse toepassingsstelsel),
XIV (Nederlandse handhavingsvoorschriften) en XVI (de inrichting van
het Nederlandse rechtsbeschermingsstelsel) was steeds dat de Nederlandse
wetgeving en het Nederlandse wetgevingsbeleid niet tekort schoten.

2.2 Drie tekortkomingen

562 Wei waren er drie kleinere tekortkomingen, waarop hieronder
puntsgewijs zal worden ingegaan.

563 Allereerst valt op dat bepalingen van verordeningen veelvuldig in
Nederlandse regels worden overgenomen (nr. 177). Naar EG-recht is
ovemame van bepalingen uit verordeningen in nationale regels echter niet
toegestaan (nrs. 60-61). Hier is dan ook sprake van een opvallende
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tekortkoming in de Nederlandse wetgeving. Het wetgevingsbeleid is niet
voldoende gericht op het tegengaan van deze wetgevingspraktijk. Vandaar
dat in ieder geval Aanwijzing voor de regelgeving 340 en de toelichting
daarbij moeten worden aangepast (nrs. 178-179). Als de bepalingen uit
de verordening niet meer in de uitvoeringsregel worden overgenomen, kan
de normstelling evenwel minder toegankelijk worden. Vandaar dat in die
gevallen waar de kenbaarheid van het recht problematisch is omdat de
normstelling over EG-verordening(en) en Nederlandse uitvoeringsregel
verspreid is, er vaker dan thans het geval is, toe over zou moeten worden
gegaan om de verordening( en) bij wijze van informatie in de onmiddellijke
nabijheid van de uitvoeringsregel te publiceren (nrs, 179,203). Eventueel
zou de verordening dan vergezeld kunnen gaan van een door de Europese
of de Nederlandse overheid opgestelde toelichting, maar dat zou aIleen in
uitzonderlijke gevallen dienen te geschieden (nr. 201-203). Bij een dergelijke
toelichting zou vermeld moeten worden dat deze noch de rechter, noch
het bestuur kan binden.

564 Voorts schiet de Nederlandse wetgeving tekort als het gaat om de
aan Euro-inspecteurs toe te delen bevoegdheden, in gevallen waar Euro-
inspecteurs mogen handelen op grondslag van een EG-verordening (nr.
335). Het is onduidelijk of de Nederlandse wetgeving tekort schiet als het
gaat om de verplichting om Euro-inspecteurs en Nederlandse controleurs
gelijk te behandelen (nr. 334). Een duidelijk wetgevingsbeleid ontbreekt
op dit punt. Het EG-recht is echter nog te veelvormig en ook te onduidelijk,
om duidelijke en goed onderbouwde aanbevelingen ter verbetering van de
Nederlandse wetgeving te kunnen doen (nr. 347). WeI wil ik het pleidooi
voor een op dit probleem betrekking hebbende algemene EG-regeling,
bijvoorbeeld een kaderverordening, herhalen (nr. 554).

565 Tenslotte schiet de Nederlandse wetgeving tekort in verband met
het ontbreken van voldoende bepalingen die de rechter de bevoegdheid
verlenen, het stellen van een financiele zekerheid te eisen als, in afwachting
van een prejudiciele uitspraak, de toepassing van de EG-verordening wordt
geschorst (nrs. 401-402). Op grond van het legaliteitsbeginsel zou deze
noodzakelijke bevoegdheid een wettelijke basis moeten hebben (nr. 402,
404). Omdat een dergelijke zekerheid moet kunnen worden geeist in iedere
rechtszaak waarin een fmancieel belang van de EG in het geding is (nrs.
373-374), zouden daartoe ofwel zeer veel Nederlandse wetten moeten
worden gewijzigd, ofwel bepalingen terzake in het algemene straf- en
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bestuursprocesrecht moeten worden opgenomen. Mijns inziens verdient
het laatste de voorkeur (nr. 405).

3 Sehiet Nederland tekort?

566 De Nederlandse wetgevingspraktijk en het Nederlandse wetgevings-
beleid schieten, gezien de eisen die het EG-recht aan uitvoering van EG-
verordeningen stelt, in het algemeen niet opvallend tekort, maar er zijn
weI enkele kleinere tekortkomingen. Inverband met de EG-rechtelijke eisen,
dient de Nederlandse wetgeving op de volgende punten te worden aangepast:

bepalingen van verordeningen dienen niet meer in Nederlandse regels
te worden overgenomen. Daartoe moeten in ieder geval Aanwijzing
voor de regelgeving 340 en de toelichting daarbij worden aangepast.
Voorts zou er vaker toe kunnen worden overgegaan om de verordening
bij wijze van informatie in de onmiddellijke nabijheid van de uitvoe-
ringsregel te publiceren, in uitzonderlijke gevallen vergezeld van een
toelichting,
de rechter dient in algemene zin de bevoegdheid te worden verleend,
het stellen van een financiele zekerheid te eisen als, in afwachting van
een prejudiciele uitspraak, de toepassing van de EG-verordening wordt
geschorst. Daartoe zouden bepalingen terzake in het algemene straf-
en bestuursprocesrecht moeten worden opgenomen.
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De wenselijke rol van het Nederlandse parlement bij
de totstandkoming en uitvoering van EG-verordeningen

1 Inleiding: het geiiltegreerdcommunautair/nationaal regelgevings-
proces

567 Net als het vorige hoofdstuk, betreft dit hoofdstuk de tweede
doelstelling van het onderzoek: het ontwikkelen van voorstellen ten behoeve
van het Nederlands wetgevingsbeleid met betrekking tot de uitvoering van
verordeningen (nrs. 2-3). In het vorige hoofdstuk ging het echter om de
inhoud van de Nederlandse uitvoeringsregels, terwijl in dit hoofdstuk het
Nederlandse regelgevingsproces centraal zal staan.

568 Uitgangspunt daarbij is de in de hoofdstukken XVII en XX
uiteengezette nauwe samenhang tussen de EG-verordening en nationale
uitvoeringsregel (nrs. 406, 555-556). Die samenhang geldt

de inhoud van het regelingscomplex: de EG-verordening en de nationale
uitvoeringsregel vormen een samenhangend geheel, waarbij de
verordening de inhoud van de nationale regel sterk beinvloedt, en
de snelheid van het nationale regelgevingsproces: de nationale uitvoe-
ringsregels moeten vaak snel tot stand komen (nrs. 43-44). Binnen die
korte termijn moeten de voor de uitvoering van de verordening
noodzakelijke nationale maatregelen zijn getroffen (nrs. 65-67) en moet
de met de verordening strijdige nationale wetgeving zijn aangepast (nr.
101).

569 De verordening bepaalt dus in belangrijke mate wat het regelings-
complex, bestaande uit verordening en uitvoeringsregel(s), zal inhouden.
Vandaar dat het voor nationale actoren, die invloed op het regelingscomplex
willen uitoefenen, van groot belang is om te worden betrokken bij de
totstandkoming van de EG-verordening. Betrokkenheid bij de totstandkoming
van de EG-verordening heeft bovendien het voordeel, dat de uitvoeringsregel
waarschijnlijk aanzienlijk sneller tot stand zal kunnen komen dan wanneer
betrokkenheid ontbreekt (nr. 407). Dat de verordening de inhoud van de
uitvoeringsregel in belangrijke mate bepaalt, heeft ook gevolgen voor de
wenselijke betrokkenheid van nationale actoren bij de uitvoering van de
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EG-verordening. Betrokkenheid bij die uitvoeringsregel is immers nauwelijks
zinvol als de verordening weinig keuzeruimte aan de lidstaten laat: dat werkt
dan slechts vertragend. Betrokkenheid is eehter wel zinvol, ais de EG-
verordening veel keuzeruimte aan de lidstaten laat. De keuzeruimte die
de verordening aan de lidstaten laat, kan per verordening versehillen (met
uitzondering van het douanerecht: daar laten verordeningen meestal geen
enkele ruimte, nr. 85). Vandaar dat het over het algemeen niet wenselijk
is om nationale aetoren, zoals advies- en overlegorganen of het nationale
parlement, op voorhand van betrokkenheid bij uitvoering van de verordening
uit te sluiten: de mate van betrokkenheid dient per uit te voeren verordening
te kunnen varieren (nrs. 521, 524).

570 Samengevat dient de samenhang tussen EG-verordening en nationale
uitvoeringsregel gevolgen te hebben voor de betrokkenheid van nationale
aetoren bij de totstandkoming en bij de uitvoering van EG-verordeningen.
Een op deze samenbang optimaal afgestemd regelgevingsproees heb ik
'geituegreerd communautairlnationaal' genoemd. Indat regelgevingsproees
zijn de procedures inzake de totstandkoming en de nationale uitvoering van
EG-verordeningen als een samenhangend geheel ingericht.

571 Allerlei belangrijke Nederlandse aetoren zijn of worden aetief
betrokken bij de totstandkoming van EG-verordeningen (nr. 526). Het
Nederlandse parlement en de Raad van State spelen eehter nauwelijks een
actieve rol bij de totstandkoming van EG-verordeningen. Omdat Raad van
State al voldoende is behandeld in de nrs. 489 en 526, zal ik aan de Raad
op dit punt verder geen aandaeht besteden. De aandaeht zal worden gericht
op de rol van het Nederlandse pariement. Daarbij betreft § 2 de wenseIijke
rol van het Nederlandse parlement bij de totstandkoming van EG-verordenin-
gen en § 3 die rol bij de uitvoering van EG-verordeningen. § 4 bevat een
samenvattende conc1usie.

2 De wenselijke rol van bet Nederlandse parlement bij de
totstandkoming van EG-verordeningen

2.1 Elementen van een model van een geintegreerd communautair/natio-
naal regelgevingsproces

572 Uit de reehtsvergelijkende hoofdstukken kunnen elementen voor
een model van een geintegreerd communautair/nationaal regelgevingsproces
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worden geput: daarbij ligt de nadruk op het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannie en Noord-Ierland (zie ook nr. 480).
a Regering en parlement werken samen bij de totstandkoming van EG-ver-

ordeningen. Daartoe worden afspraken gemaakt, die inwet of Grondwet
of in andere instrumenten worden neergelegd. 3 Deze afspraken houden
bijvoorbeeld in dat de regering onder omstandigheden in de Raad niet
zal instemmen met een Commissievoorstel, tenzij het nationale parlement
daar toestemming voor geeft.

b Bij de totstandkoming van de EG-verordeningen werken de kamers in
het parlement samen.' Om deze parlementaire betrokkenheid zinvol
te kunnen doen zijn, beschikken de kamercommissies over voldoende
personele en financiele middelen en kunnen zij snel genoeg reageren
op een voorstel voor een EG-verordening.

c Ben algemene wet betreffende de uitvoering van EG-verordeningen dele-
geert regelgevende bevoegdheden aan de daartoe bij lagere regels aange-
wezen ministers (dus een machtigingswet). 5

d Deze wet verleent de lagere regelgever de bevoegdheid om van
bestaande parlementaire wetgeving af te wijken."

e Bepaalde onderwerpen blijven echter aan de parlementaire wetgever
voorbehouden.?

f De machtigingswet bepaalt dat het parlement formeel wordt betrokken
bij de totstandkorning van lagere regels. De daarbij betrokken kamer-
commissie kan dezelfde zijn als de commissie die betrokken is bij de
totstandkoming van EG-regels (boven, onder b).8

2.2 De wenselijke rol van het Nederfandse parfement bij de totstandko-
ming van EG-verordeningen

573 Ten eerste dient het Nederlandse parlernent in het geintegreerd
regelgevingsproces alle voorstellen voor EG-verordeningen toegezonden
te krijgen (nr. 409), en niet alleen de door de regering geselecteerde
voorstellen. Het huidige fichesysteem moet in dit opzicht dus worden
aangepast (or. 490).

3 Neergelegd in Grondwet: Duitsland (nr. 416) en Frankrijk (nr. 419); in wet: Spanje (nr.
427); in andere instrumenten: Denemarken (nr. 413) en Verenigd Koninkrijk (nr. 429).

4 Ierland (nr. 423), Spanje (nr. 427) en Verenigd Koninkrijk (nr. 449).
5 lerland (nr. 424) en Verenigd Koninkrijk (nrs. 430, 451-469).
6 Verenigd Koninkrijk (nr. 455).
7 Verenigd Koninkrijk (nr. 456).
8 lerland (nrs, 423-424) en Spanje (nrs. 427-428).
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574 Ten tweede zou het parlement zich zo moeten organiseren dat het
zich een gefundeerd oordeel leanvormen over belangrijke voorstellen voor
EG-verordeningen en daarover met de regering in debat lean gaan. Dat
oordeel moet dan, afuankelijk van de ontwikkelingen op EG-niveau, wel
snel tot stand kunnen komen.? Vandaar dat ik pleit voor het volgende
systeem voor parlementaire behandeling van voorstellen voor EG-verorde-
ningen: dit systeem is in grote lijnen geent op het Britse systeem terzake
(nrs. 437-450).

575 Een parlementaire commissie (zie nrs. 577-578 voor de vraag uit
welke kamer(s) deze commissie zou moeten worden samengesteld) doet
nader onderzoek naar de door haar geselecteerde voorstellen. Dat nadere
onderzoek kan onder meer het voeren van overleg met de regering en
(andere) deskundigen inhouden. Naar aanleiding van het onderzoek brengt
de commissie verslag uit en kan om een reactie van de regering op het
verslag verzoeken. Naar aanleiding van dit verslag en de reactie daarop,
kan het parlement de regering bij wijze van motie verzoeken een bepaald
standpunt in de Raad van de Europese Gemeenschappen in te nemen.'?
In dit systeem zou de regering moeten toezeggen om, behoudens bepaalde
dringende omstandigheden, pas na afronding van de behandeling in (de
betrokken cornmissie van) het Nederlandse parlement een definitief standpunt
in de Raad in te nemen. Als 'dringende omstandigheden' de regering hebben
genoopt om in de Raad een standpunt in te nemen, hoewel de parlementaire
behandeling nog niet was afgerond, wordt daarvan achteraf aan het
parlement verslag gedaan.

576 In dit systeem moet de betrokken parlementaire commissie snel
bijeen kunnen komen. Anders kan het EG-besluitvormingsproces al zijn
afgerond voordat de parlementaire behandeling is afgerond en/of wordt
de Nederlandse regering bij de onderhandelingen te zeer gebinderd.
Eventueel zou in sommige gevallen met uitsluitend mondeling overleg met
de betrokken bewindslieden moeten kunnen worden volstaan."

9 Vergelijk de Deense oplossing (nr. 414), de Britse oplossing (nrs. 440, 442), en het
Nederlandse parlement (nr. 493).

IO Vg\. Jurgens 1993, p. 9.
II Zo kwarn de Overeenkomst inzake de vorming van een Europese Economische Ruimte z6

snel tot stand dat het moeilijk was daarover tijdig overleg met het Nederlandse parlement
te hebben. Staatssecretaris Dankert zei toe om te proberen 'informeel een oplossing zien
te vinden. Wij kunnen informeel in commissieverband alvast over dat soort zaken praten.
Dat is misschien zinvol en in feite groeien wij daar steeds meer naar toe.' Handelingen II,
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577 In dit systeem lijkt een rol voor beide kamers van het parlement
weggelegd. Ten eerste past het in een tweekamerstelsel als het Nederlandse
om, als het parlement voorgenomen EG-verordeningen behandelt, daar beide
kamers bij te betrekken. Ten tweede behoren, nu beide kamers betrokken
kunnen zijn bij de uitvoering van EG-verordeningen, zij ook beide bij de
totstandkoming van EG-verordeningen te worden betrokken (dat past in
het gemtegreerd communautair Inationaal regelgevingsproces).

578 Als beide kamers betrokken zijn bij de totstandkoming van EG-
verordeningen, dan rijst de vraag naar hun onderlinge verhouding. Het
politieke primaat rust immers bij de Tweede Kamer. 12 Vandaar dat zou
kunnen worden besloten om, net als in Groot -Brittannie (nr. 449), een soort
werkverdeling tussen de kamers te introduceren. Dan zou de Eerste Kamer
voorstellen voor EG-verordeningen primair op kwaliteit toetsen en zou de
Tweede Kamer meer beleidsinhoudelijk toetsen." Het is ook mogelijk
om, net als in Ierland en Spanje (nrs. 423, 427), een gemengde commissie
Europese Zaken in te stellen, samengesteld uit leden van de Tweede en
van de Eerste Kamer. Samenwerking/werkverdeling, in welke vorm dan
ook, heeft tevens praktische voordelen. Ten eerste wordt de belasting die
het onderzoek vergt (beschikbare tijd!), over beide kamers verdeeld. Ten
tweede kan optimaal worden geprofiteerd van de in het parlement aanwezige
deskundigheid.

579 In het door mij voorgestelde systeem is het dus nodig dat hetzij
in beide kamers een kamercommissie de taak van onderzoek naar EG-
voorstellen krijgt toebedeeld, hetzij een gemengde commissie Europese Zaken
deze taak op zich neemt. Daarnaast is vereist dat deze commissie of
commissies over voldoende personele en financiele middelen beschikt of
beschikken: een indringende toetsing van voorgenomen EG-regelgeving
legt een relatief groot beslag op personen, tijd en geld. 14

1992-1993, p. 2305.
12 Handelingen 11974-1975, p. 636, aangehaalddoor minister-presidentLubbers in Handelingen

11990-1991, p. 454. Zie verder Kortmann 1990, pp. 291-292.
13 Vgl. de behandeling van de meeste Nederlandse wetsvoorsteUen: Kummeling 1990, p. 263.

In iets andere bewoordingen De Gaay Fortman, Handelingen I 1990-1991, p. 463; Thurlings
1990, p. 458.

14 Vgl. EK 1991-1992, raming, 275a, p. 3.
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3 De wenselijke rol van het Nederlandse parlement bij de
uitvoering van EG-verordeningen

3.1 Eenvormige delegatiebepalingen

580 Inde Nederlandse wetgeving op basis waarvan regels ter uitvoering
van EG-verordeningen worden vastgesteld, bleken vooral de delegatie-
constructies in de Nederlandse wetgeving en, daarmee samenhangend, de
parlementaire betrokkenheid bijuitvoeringsregelgeving prob lematisch (nrs .
516-521,523-524). Ook bleken verordeningen wei eens te laat te worden
uitgevoerd (nr. 525). Dat laatste betekent dat inbreuk op het gemeen-
schapsrecht wordt gemaakt, hetgeen onder omstandigheden aanleiding kan
zijn voor een verplichting van de lidstaten om de door de te late uitvoering
geleden schade te vergoeden (nrs. 375-379).

581 In plaats van de huidige wetgeving, die per beleidsterrein een
verschillende delegatieconstructie kent, pleit ik voor eenvormige delegatiebe-
palingen, in de vorm van een algemene machtigingswet." Voor de
toepasselijkheid van deze wet zijn twee varianten denkbaar:
a ofwel de wet is in beginsel steeds van toepassing als uitvoering aan een

EG-verordening wordt gegeven, ongeacht het beleidsterrein waarop
de verordening betrekking heeft (nr. 572, onder c),

b ofwel de wet kan in bijzondere wetgeving, die op een bepaald beleidster-
rein betrekking heeft, van toepassing worden verklaard (landbouw,
douane, milieu, vervoer, etcetera).

Een lichtere variant is:
c een mode/bepaling in de Aanwijzingen voor de regelgeving, dat is een

bepaling die in de wetgeving zou kunnen worden overgenomen.
Voordat de voor- en nadelen van elk van deze drie varianten kan worden
besproken, is bet nodig om eerst aan te geven hoe de bedoelde bepalingen
zouden kunnen luiden. Dat zal hieronder eerst gebeuren (nr. 582), daarna
zal er een toelichting op worden gegeven (nrs. 583-594) en tenslotte wordt
ingegaan op de voor- en nadelen van de drie varianten die boven zijn
genoemd (nrs. 595-601).

15 Waarbij de suggestie van het kabinet (TK 1991-1992, 21 109, nr. 55) om een dergelijke
regeling in de Algemene wet bestuursrecht op te nemen aandacht verdient, omdat dit goed
aansluit bij titel 1.2 in de Algemene wet bestuursrecht. Het gaat hier, kort gezegd, het
omzetten van advies-, overleg-, voorpublikatie- en voorhangverplichtingen in bevoegdheden,
indien het gaat om uitvoering van EG-regelgeving.
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582 Ik stel de volgende twee bepalingen voor, die opgenomen zouden
moeten worden in een algemene machtigingswet, dan weI in de Aanwijzin-
gen voor de regelgeving.

Artikel X
1. Algemeen verbindende voorschriften die uitsluitend strekken tot uitvoering

van een verordening of een algemene beschikking, vastgesteld door de
Raad of de Commissie van de Europese Gemeenschappen, kunnen bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld, voor rover
de Grondwet zich daartegen niet verzet. 16

2. Tenzij het landsbelang zich daartegen verzet, wordt het ontwerp van een
dergelijke algemene maatregel van bestuur of ministeriele regeling ten
rninste een maand voordat de regeling wordt vastgesteld, toegezonden aan
de Staten-Generaal.

Artikel IJ
1. Bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel X, kan

worden afgeweken van de wet voor rover dit noodzakelijk is ter uitvoering
van de verordening of de algemene beschikking.

2. Binnen een jaar na de plaatsing in het Staatsblad van een krachtens het
eerste lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur, wordt een voorstel
van wet tot regeling van het betrokken onderwerp bij de Staten-Generaal
ingediend. Wordt het voorstel tot wet verheven, dan wordt de algemene
rnaatregel van bestuur ingetrokken op het tijdstip van inwerkingtreding
van die wet.

Toelichting op artikel X, eerste lid: 'uitsluitend strekken tot uitvoering'
583 Hoewel het moeilijk is om precies te bepalen wat onder 'uitsluitend
strekken tot uitvoering' valt, is een dergelijke zinsnede wel aan te
bevelen." Een andere formulering die niet aan het euvel van een vage
grens lijdt, lijkt immers niet goed te bedenken. Het achterwege laten van
een dergelijke beperkende clausule is niet wenselijk, omdat dan zeer grote
delen van de Nederlandse regelgeving onder de werking van de bepating
kunnen worden gebracht. Dan zou immers ook een regeJing die maar voor
een klein gedeelte ter uitvoering van een EG-verordening bedoeld is, toch
op grond van deze bepaling bij gedeJegeerde regeling kunnen worden
vastgesteld.

16 Als het gaat om een modelbepaling, dan zou in wetgeving op een gebied waarop geen sprake
van kan zijn dat EGKS-beschikkingen zullen moeten worden uitgevoerd, de woorden 'of
een algemene beschikIcing' weggelaten kunnen worden. Dit geld! ook voor artikel D, eerste
lid.

17 Zinsnede is afkornstig uit titel 1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.
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Toelichting op artikel X, eerste lid: 'bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur'
584 Mijns inziens verdient het aanbeveling om in eerste instantie aan
de Kroon te delegeren en niet aan de minister (in tegenstelling tot een recent
amendement op de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren, zie nr. 505). Uitvoering van verordeningen is immers vaak een
moeilijke taak (nr. 554), zodat het van belang is dat de ontwerpen van
uitvoeringsregels voldoende gecontroleerd worden. En daartoe biedt de
procedure van totstandkoming van algemene maatregelen van bestuur nu
eenmaal meer waarborgen dan de procedure van totstandkoming van
ministeriele regelingen. Bovendien zou de Raad van State erop kunnen
toezien dat verplichtingen tot notificatie van ontwerp-maatregelen in acht
zijn genomen; is dat niet gebeurd, dan zou de Raad van State advisering
over de regeling kunnen opschorten (nr. 279). Delegatie aan de Kroon past,
vanwege de procedure le waarborgen waarmee de totstandkoming van
algemene maatregelen van bestuur is omgeven, in het Nederlandse wetge-
vingsbeleid (nr. 504).

585 Het is echter denkbaar dat de vast te stellen uitvoeringsregels
dermate technisch zijn en dermate snel moeten worden vastgesteld, dat
delegatie aan de minister wenselijk is (nr. 504). Vandaar dat subdelegatie
mogelijk moet zijn.

586 Het volgen van mijn voorstel betekent dat bepalingen in bestaande
Nederlandse wetten die rechtstreeks aan de minister delegeren als het gaat
om implementatie van EG-regelgeving, aanpassing behoeven. Dat hangt
samen met het algemene karakter van de door mij voorgestelde bepalingen:
in algemene zin heeft de amvb mijns inziens de voorkeur, maar op sommige
terreinen zal de Kroon haar regelgevende bevoegdheden moeten kunnen
subdelegeren. Welke terreinen dat precies zijn, valt echter niet goed in een
algemene regeling vast te leggen, aangezien het om heel verschillende
terreinen kan gaan (in beginsel bijna het hele terrein van het Nederlandse
overheidsbeleid, vergelijk bijlage B). Bovendien zullen deze terreinen in
de loop der tijd nogal eens kunnen veranderen.

Toelichting op artikel X, eerste lid: 'tenzij de Grondwet zicn daartegen
verzet'
587 De grondwettelijke delegatieverboden kunnen zich verzetten tegen
delegatie. Zo mag het recht tot vereniging slechts bij de wet worden beperkt
(artikel 8 Grondwet), zijn het briefgeheim en het telefoon- en telegraafge-
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heim onschendbaar, behalve in bij de wet bepaalde geval1en (artikel 13
Grondwet) en bepaalt de wet de op te leggen straffen (artikel 89, tweede
lid, Grondwet). Onder de huidige Grondwet zal geen gebruik van de door
mij voorgestelde delegatiebepalingen kunnen worden gemaakt als de
Grondwet delegatie niet toestaat.

588 Of grondwetswijziging op dit punt is aan te bevelen, is uit mijn
onderzoek niet op te maken. Immers, weliswaar worden EG-verordeningen
soms te laat uitgevoerd (nr. 525), maar het is de vraag of dat weI een
relatief groot probleem is en of verdergaande delegatie daarvoor de
oplossing is. Bovendien zou een grondwetswijziging in een breder kader
moeten plaatsvinden: een kader waarin in ieder geval ook EG-richtlijnen
worden meegenomen.

Toelichting op artikel X, tweede lid: de voorhangprocedure
589 Als het gaat om uitvoering van EG-verordeningen is er heel wat
voor het gebruik van voorhangprocedures te zeggen. Groot voordeel van
deze procedures is namelijk dat bet parlement steeds zeifkan besluiten of
het al dan niet invloed wenst uit te oefenen op de gedelegeerde regels. In
delegatieconstructies zonder voorhangprocedures is dat las tiger . En als
gekozen wordt voor het achterwege laten van een delegatiebepaling, dan
rnoet de formele wetsprocedure worden gevolgd, waarbij parlementaire
betrokkenheid inefficient kanzijn (bet parlement wordt 'zu Umsetzungsau-
tornat des Gemeinschaftsrecht degradiert' 18, voor een voorbeeld nr. 522)
en bovendien te veel tijd kan vergen. Vandaar dat ik voorstel om een
voorhangprocedure in de delegatiebepalingen op te nemen.

590 Zoals in nr. 514 is uiteengezet, zijn er vier varianten van voorhang-
procedures.
1. De algemene maatregel van bestuur of de ministeriele regeling wordt

aan het parlement voorgelegd voordat deze in werking treedt.
a. Gecontroleerde delegatie: de ontwerp-regeling wordt voorgelegd,

maar het parlement heeft geen formele rol in de procedure (aanwij-
zing 36).

b. Voorwaardelijke delegatie: gedurende de periode dat de regeling
is voorgelegd, kan een dee 1 van het parlement vaststelling bij wet
in formele zin eisen (aanwijzing 42).

18 Weber 1993, p. 330, aangebaald in nr. 408.
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2. De algemene maatregel van bestuur of de ministeriele regeling wordt
aan het parlement voorgelegd nadat deze in werking is getreden.
a. Tijdelijke delegatie: de regeling wordt later vervangen door een

wet in formele zin (aanwijzing 38).
b. Tijdelijke delegatie onder het voorbehoud van wettelijke goedkeu-

ring: de regeling kan slechts blijven bestaan als deze bij wet in
formele zin wordt goedgekeurd (aanwijzing 40).

Mijn voorkeur gaat uit naar de lichtste vorm van de voorhangprocedure:
de boven onder 1aweergegeven vorm 'gecontroleerde delegatie' (formule-
ring in artikel X, tweede lid, is geent op art. 21.6, zevende lid, Wet
milieubeheer). De regering en de parlementaire bijzondere Commissie
Vraagpunten (Commissie Deetman) achten dit een der minst bezwaarlijke
varianten.'? Waarom deze variant mijn voorkeur heeft, wordt hieronder
toegelicht.

591 Hetverschilmetdeinnr. 590, onder 1b, weergegeven 'voorwaar-
delijke delegatie' is dat bij voorwaardelijke delegatie een deel van de in
een van de kamers zitting hebbende kamerleden, vaststelling bij wet in
formele zin kan eisen en de regering aan die eis gebonden is. Bij gecontro-
leerde delegatie daarentegen, kan een gedeelte van in een der kamers zitting
hebbende kamerleden weliswaar om vaststelling bij wet in formele zin
verzoeken, maar de regering is niet gehouden aan dat verzoek te voldoen.
Ret verzoek zal de vorm van een motie kunnen hebben. De voorwaardelijke
delegatie zal dus eerder tot (veel) vertraging in de procedure kunnen leiden
dan de gecontroleerde delegatie. Met het oog op de snelheid waarmee
uitvoeringsregels meestal tot stand moeten komen, acht ik dat niet wenselijk.
En als de meerderheid van de Tweede Kamer wenst dat de uitvoeringsrege-
ling bij wet wordt vastgesteld, dan zal daaraan ook bij gecontroleerde
delegatie veelal gehoor worden gegeven: de regering zal immers niet gauw
weigeren een motie uit te voeren die door een meerderheid van de Tweede
Kamer is aangenomen.

592 Ten opzichte van de in nr. 590, onder 2, genoemde varianten van
tijdelijke delegatie en tijdelijke delegatie onder het voorbehoud van wettelijke
goedkeuring, heeft de gecontroleerde delegatie het voordeel dat de ontwerp-
uitvoeringsregel aan het parlement wordt voorgelegd voordat deze in
werking treedt. Voorhangen nadat de regel in werking is getreden, lijkt

19 Vgl. kabinetsstandpunt Orde in de regelgeving: TK 1986-1987, 20038, nr. 2, p. IS;
bijzondere Commissie Vraagpunten TK 1992-1993, 21427, nr. 27, p. 9 (vraagpunt 046).
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niet erg efficient en vaak ongewenst. Immers, als bet parlement wijzigingen
wil zien aangebracbt, dient de reeds in werking getreden regel te worden
gewijzigd. Dat is uiteraard veel moeilijker dan wanneer de regel nog niet
in werking is getreden. Bovendien komt dit de bestendigbeid van de
regelgeving niet ten goede (aanwijzing 10).

593 Als bet landsbelang zicb daartegen verzet beboeft de voorbangproce-
dure Diette worden gevolgd: een dergelijke clausule is mijns inziens noodza-
kelijk omdat verordeningen z6 snel uitvoering kunnen vergen, dat zelfs
een maand vertraging (voorbangen) te lang is (vergelijk nr. 116).

594 Het past in bet gemtegreerd regelgevingsproces om de voorgehangen
regelingen steeds voor bebandeling aan een gespecialiseerde kamercommissie
toe te delen, namelijk de commissie die ook betrokken is bij de totstandko-
ming van EG-verordeningen (nrs. 575-579) enaan wie kennis wordt gegeven
van regels ter uitvoering van verordeningen (nr. 556) (nr. 572, onder f).
Dat kan een commissie in iedere kamer zijn of een gemengde commissie
Europese Zaken.

Toelichting op artikel II, eerste lid: afwijken van de wet
595 Artikel IJ betreft uitsluitend de afwijking, bij algemene maatregel
van bestuur, van de wet. Mijns inziens zou bet te ver gaan, als de bevoegd-
beid werd verleend om bij ministeriele regeling van wet of algemene
maatregel van bestuur af te wijken. Afwijking van de wet door middel van
lagere regelgeving is immers in beginsel niet wenselijk; als dit beginsel
vanwege de door bet EG-recbt gestelde eis van snelle regelgeving moet
wijken, zal de lagere regeling tocb uiterst zorgvuldig tot stand moeten
komen. Vanwege de waarborgen waarmee de procedure van totstandkoming
van algemene maatregelen van bestuur is omkleed, geef ik de voorkeur
aan de algemene maatregel van bestuur (vergelijk ook nr. 584).

Toelichting op artikel II, tweede lid: tijdelijke delegatie
596 Als de delegatiebepalingen macbtigen om bij lagere regeling van
bestaande bogere regels af te wijken is bet wenselijk dat deze lagere regels
slecbts een tijdelijk bestaan kunnen bebben. Zowel uit Nederlands- als uit
EG-recbtelijk oogpunt is de toegankelijkbeid van bet recbt immers van groot
belang, en deze toegankelijkbeid wordt verkleind als lagere regels van
bogere regels afwijken (aanwijzing 29).
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597 Het tweede lid van artikel IJ is erop gericht die toegankelijk:beid
van de regelgeving optimaal te maken. Vandaar dat van de wet afwijkende
regelingen op den duur dienen te worden ingetrokken en de wet zelf dient
te worden aangepast. Voor de formulering van artikel IJ ('binnen eenjaar
na de plaatsing in het Staatsblad van een krachtens het eerste lid vastgestelde
algemene maatregel van bestuur, wordt een voorstel van wet tot regeling
van het betrokken onderwerp bij de Staten-Generaal ingediend ') is gekozen
omdat, nu het gaat om uitvoering van EG-verordeningen, een juridisch
vacuum dat ontstaat door buitenwerkingtreding van de algemene maatregel
van bestuur, terwiji nog geen nieuwe wet in werking is getreden, moet
worden voorkomen. Een verplichting om een wetsvoorstel binnen een
bepaalde termijn in te dienen, is daarvoor een oplossing.

598 Ik heb de modelbepaling van Aanwijzing voor de regeigeving 39
slechts gedeeltelijk overgenomen. Het niet overgenomen gedeelte luidt:

Indien het [wets ]voorstel wordt ingetrokken of indien een van de beide kamers
der Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de algemene
maatregel van bestuur onverwijld ingetrokken.

Overname van deze bepaling zou ertoe kunnen leiden dat de aigemene
maatregel van bestuur ook buiten werking kan treden, indien een vervangen-
de wet nog ontbreekt. Oat is niet wenselijk (zie nr. 596). Vandaar dat in
mijn voorstel de aigemene maatregel van bestuur blijft bestaan, ook al zou
het wetsvoorstel worden ingetrokken en ook al zou het parlement het
voorstel niet aannemen. Hoewel dit betekent dat het parlement minder
invioed heeft dan wanneer de geciteerde bepaling weI was overgenomen,
acht ik dat niet onaanvaardbaar. Immers, het parlement kan de regering
bij motie verzoeken om tijdig een wetsvoorstel in te dienen en kan bovendien
steeds ook zelf het initiatief tot wetgeving nemen.

3.2 Een algemene machtigingswet?

599 In nr. 581 is uiteengezet welke twee varianten van een algemene
machtigingswet denkbaar zijn:
a ofwel de wet is in beginsel steeds van toepassing als uitvoering aan een

EG-verordening wordt gegeven, ongeacht het beleidsterrein waarop
de verordening betrekking heeft,

b ofwel de wet kan in bijzondere wetgeving, die op een bepaald beleidster-
rein betrekking heeft, van toepassing worden verklaard (landbouw,
douane, milieu, vervoer, etcetera).
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Ook zou gekozen kunnen worden voor:
c een modelbepaling in de Aanwijzingen voor de regelgeving ; dat is een

bepaling die in de wetgeving zou kunnen worden overgenomen.

600 Het voordeel van variant a ten opzichte van de varianten b en c
is dat uitvoeringsregels steeds op basis van de algemene wet tot stand kunnen
komen, ongeacht de al dan niet reeds bestaande wetgeving op het betrokken
terrein. Bij de varianten b en c geldt immers dat de algemene wet eerst
bij bijzondere wet van toepassing moet zijn verklaard, respectievelijk in
de wet moet zijn overgenomen. Is dat (nog) niet gebeurd en wordt er een
verordening op dat terrein vastgesteld, dan kunnen de hierboven bedoelde
bepalingen niet als basis voor uitvoeringsregels terzake dienen.

601 Het nadeel van variant a is echter dat deze uit grondwettelijk
oogpunt problematisch kan zijn: het betreft dan met name de strafrechtelijke
sancties die worden gesteld op overtreding van het bij of krachtens de wet
bepaalde. Het EG- recht eist dat de lidstaten overtreding van verordeningen
even zwaar bestraffen als overtreding van vergelijkbaar nationaal recht;
bovendien moeten de nationale straffen doeltreffend (afschrikkend) en
evenredig zijn (nrs. 301-305). Dat betekent dat de op basis van de machti-
gingswet vastgestelde regels verschillende straffen op overtreding van het
EG-verordening en de Nederlandse uitvoeringsregel moeten kunnen stellen.
De Nederlandse Grondwet bepaalt echter in artikel89, tweede lid, tweede
volzin:

De wet bepaalt de op te Jeggen straffen.

602 In variant a van de algemene machtigingswet zou de wet aile
mogelijke strafsancties moeten bevatten, om aan de letter van het grondwet-
telijk vereiste van artike189, tweede lid, te voldoen. Daarmee wordt echter
niet aan de geest van het vereiste voldaan. Immers, de Kroon of de minister
die op basis van de algemene machtigingswet regels stelt, moet kiezen welke
strafsanctie uit de machtigingswet op overtreding van de lagere regel wordt
gesteld: dan kan toch niet meer gezegd worden dat de 'wet de op te leggen
straffen bepaalt' (nrs. 588 en 606 over de vraag of grondwetswijziging
op dit punt wenselijk is).

603 Vandaar dat, als men toch variant a zou willen invoeren, overwogen
zou kunnen worden om op overtreding van krachtens de machtigingswet
gestelde bepalingen slechts een strafte stellen (dat zou de straf moeten zijn,
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die op dit moment in de meeste gevallen op overtreding van EG-verordenin-
gen wordt gesteld)." Zou het gewenst zijn om hogere straffen op overtre-
ding van de lagere regels te steIlen, dan dient ofwel een wet in formele
zin tot stand gebracht te worden, ofwel dienen regels te worden gesteld
op basis van een reeds bestaande wet in formele zin die de gewenste straf
stelt. Nadeel van de aldus vormgegeven variant a is dus het beperkte bereik
van de regeling; voordeel is dat de Grondwet noch naar de letter, noch
naar de geest wordt geschonden.

604 Wordt ervoor gekozen om de artikelen X en IJ bij wet van
toepassing te verklaren (variant b), dan speelt dit probleem van de straf-
sancties niet. De bijzondere wet die de bepalingen van de algemene
machtigingswet van toepassing verklaart, bevat dan immers de sancties op
overtreding van het bij of krachtens die bijzondere wet bepaalde. Wordt
gekozen voor modelbepalingen in de Aanwijzingen voor de regelgeving
(variant c), dan speelt het probleem van de strafsancties evenmin. De
bijzondere wet waarin die modelbepalingen in zijn opgenomen, bevat dan
immers de sancties op overtreding van het bij of krachtens die bijzondere
wet bepaalde. In de nrs. 605 en 606 wordt samenvattend ingegaan op de
keuze tussen de drie varianten.

Conclusie
605 Het ziet er dus naar uit dat een algemene machtigingswet die steeds
van toepassing is ongeacht het betrokken beleidsterrein en die, ter keuze
van de lagere regelgever, strafsancties bevat, onder de huidige Grondwet
niet is toegestaan (nrs. 601-602). Een algemene machtigingswet die steeds
van toepassing is ongeacht het betrokken beleidsterrein, maar slechts een
strafsanctie bevat, hoeft daarentegen niet in strijd met de Grondwet te zijn
(nr. 603). Evenmin hoeft een algemene machtigingswet die aIleen van
toepassing is als dat bij bijzondere wetgeving is verklaard, uit grondwettelijk
oogpunt problematisch te zijn. Immers, de betrokken bepalingen van de
algemene machtigingswet worden dan van toepassing verklaard op beperkte
terreinen, terwijl de bijzondere wet de strafsanctie bevat (nr. 604). Dat
laatste geldt ook als de door mij geformuleerde modelbepalingen van de
Aanwijzingen voor de regelgeving zouden zijn overgenomen.

20 Vgl. het Verenigd Koninkrijk, waar de European Communities Act 1972 een strafplafond
kent (nr. 456). Vanwege art. 89, tweede lid, tweede volzin, Grondwet, lijkt een dergelijk
strafplafond in Nederland echter ongrondwettig: de Kroon of de minister heeft dan immers
nog steeds een keuzemogelijkheid.
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606 Deze laatste varianten hebben een beperkter toepassingsbereik dan
de eerste variant, hetgeen met name problematisch kan zijn als de
uitvoeringsregels snel moeten worden totstandgebracht en de huidige
wetgeving niet voldoet. Hier kan slechts herhaald worden dat uit mijn
onderzoek niet valt op te maken of deze mogelijke problemen inderdaad
grondwetswijziging rechtvaardigen (nr. 588).

3 De wenselijke rol van bet Nederlandse parlement bij de
totstandkoming en uitvoering van EG-verordeningen

607 Vanwege de onverbrekelijke samenhang tussen de EG-verordening
en nationale uitvoeringsregel, die zowel de inhoud van het regelingscomplex,
als de vereiste snelheid van het nationale regelgevingsproces geldt, verdient
het aanbeveling een gemtegreerd communautairinationaal regelgevingsproces
in te richten. In dat proces zijn de procedures inzake de totstandkoming
en de nationale uitvoering van EG-verordeningen als een samenhangend
geheel ingericht.

608 Aan de hand van een door rechtsvergelijking geinspireerd model
van elementen die in een geintegreerd regelgevingsproces kunnen
voorkomen, zijn aanbevelingen te formuleren inzake de wenselijke rol van
het Nederlandse parlement in dat proces. Het gaat dan om de wenselijke
rol van dat parlement bij de totstandkoming (nr. 609) en de uitvoering (nrs.
610-611) van EG-verordeningen.

609 Ten eerste zou het parlement aIle voorstellen voor EG-verordeningen
toegezonden moeten krijgen: daartoe dient het huidige fichesysteem te
worden aangepast. Ten tweede dient het parlement zich z6 te organiseren
dat het zich een gefundeerd oordeel kan vormen over belangrijke voorstellen
voor EG-verordeningen en daarover met de regering in debat kan gaan.
Dat oordeel moet dan, afhankelijk van de ontwikkelingen op EG-niveau,
weI snel tot stand kunnen komen. Vandaar dat ik pleit voor een systeem,
waarin een uit iedere kamer afkomstige commissie, of een uit be ide kamers
samengestelde gemengde commissie, voorstellen voor EG-regels behandelt
en daarover een uitspraak van de kamer(s) kan vragen. De regering zou
moeten toezeggen om, behoudens bepaalde dringende omstandigheden, pas
na afronding van de behandeling in (de commissie(s) van) het Nederlandse
parlement een defmitief standpunt in de Raad van de Europese Gemeen-
schappen in te nemen.
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610 Een volgend belangrijk element van het geintegreerd communau-
tair Inationaal regelgevingsproces betreft de betrokkenheid van het nationale
parlement bij de uitvoering van EG-verordeningen. In de Nederlandse
wetgeving op basis waarvan regels ter uitvoering van EG-verordeningen
worden vastgesteld, bleken vooral de delegatieconstructies in de Nederlandse
wetgeving problematisch. Vandaar dat ik pleit voor een algemene machti-
gingswet, in een van de volgende varianten:
a de wet is steeds van toepassing als uitvoering aan een EG-verordening

wordt gegeven, ongeacht het beleidsterrein waarop de verordening
betrekking heeft, voor zover de Grondwet zich daartegen niet verzet,
of

b de wet kan in bijzondere wetgeving, die op een bepaald beleidsterrein
betrekking heeft, van toepassing worden verklaard.

Ook lOU gekozen kunnen worden voor
c modelbepalingen in de Aanwijzingen voor de regelgeving,
Welke van deze drie de voorkeur verdient, is afhankelijk van de formulering
van de bepalingen (toepassing van variant a kan uit grondwettelijk oogpunt
problematisch zijn) , de vraag in hoeverre het te laat uitvoeren van
verordeningen een relatief groot probleem is en of delegatie daarvoor de
oplossing is. Bovendien dient hierover in een breder kader te worden
gedacht, waarin in in ieder geval ook EG-richtlijnen worden meegenomen.
Op deze laatste vragen kan op basis van dit onderzoek geen antwoord
worden gegeven (vergelijk nr. 499).

611 Inzake de formulering van de bepalingen van de algemene
machtigingswet/de modelbepalingen, pleit ik voor delegatie aan de Kroon,
waarbij subdelegatie mogelijk moet zijn. De ontwerpregels zouden aan het
parlement moeten worden voorgelegd, maar het parlement krijgt geen
formele rol in de procedure. De kamercommissie(s) die zich met deze regels
zou(den) bezighouden, zou(den) dezelfde kunnen zijn als de commissie(s)
die de voorstellen voor EG-verordeningen behandelt of behandelen; dat
past in een geintegreerd communautair/nationaal regelgevingsproces (zie
nr. 609).
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Slotbeschouwing en aanbevelingen

1 De 'verschrikkelijke sneeuwman' opgespoord?

612 Op pagina 1 van dit boek citeerde ik Gee/hoed, die in 1975 stelde
dat het met het gemeenschapsrecht in de nationale rechtsorde is ais met
de 'verschrikkelijke sneeuwman':

Talrijke sporen wijzen erop dat iets nieuws in onze rechtsorde is binnenge-
drongen, doch die sporen, hoe intrigerend ook, maken het voor de betrokkenen
niet mogeJijk omvang en kenmerken van het nieuwe 'ding' te duiden.

Aan het eind van dit onderzoek is het goed om, terugkijkend, samenvattend
te bezien in hoeverre de juridische kenmerken van het verschijnsel dat de
EG-verordeDing is, inmiddeis duidelijker zijn geworden.

613 Het citaat van Geelhoed is het uitgangspunt van dit boek. Tijdens
het lezen van het Staatsblad en de Staatscourant en, vooraI, het Publikatie-
blad van de Europese Gemeenschappen, nam ik namelijk talrijke sporen
waar van een fenomeen dat 'verordening' heette, maar het lukte aanvankelijk
Diet goed de omvang en kenmerken daarvan scherp te duiden. WeI werd
mij duidelijk dat de gevonden sporen Diet overeen kwamen met het beeid
dat ik van de EG-verordening had: het beeid van een automatisch
doorwerkende regeling, ten aanzien van waarvan Nederlandse wetgeving
Diet of nauwelijks geoorloofd was, en al helemaal Diet noodzakelijk zou
zijn (nrs, 1-2).

614 Dit in brede kring bestaande beeld zou, zo viel te verwachten, ook
weI zijn weers lag hebben op het Nederiandse (algemeen) wetgevingsbeleid:
zou dit beleid immers Diet uitgaan van het bestaande beeld van de
automatisch doorwerkende EG-verordening? Vandaar dat ik aan het begin
van dit onderzoek twee doeistellingen formuleerde: het schetsen van een
reeel beeld van de EG-verordening en het ontwikkelen van voorstellen ten
behoeve van het Nederlandse wetgevingsbeleid waar het de uitvoering van
EG-verordeningen betreft (nr. 3).
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615 Inhet onderzoek zijn diverse karaktertrekken van EG-verordeningen
naar voren gekomen. In § 2 zullen die karaktertrekken nog eens kort worden
bezien. In § 3 zal worden ingegaan op de vraag wat die karaktertrekken
betekenen voor de nationale wetgevers in de lidstaten, terwijl in § 4 de
betekenis ervan voor de Nederlandse wetgever aan de orde komt. § 5 bevat
een enkele afsluitende opmerking, waarna in § 6 de in dit boek vervatte
aanbevelingen puntsgewijs worden opgesomd.

2 Karaktertrekkenvan de meeste EG-verordeningen

616 Uit de formulering van de artikelen 189 E(E)G- Verdrag en 161
Euratom-Verdrag vloeit voort dat EG-verordeningen per defmitie recht-
streeks toepasselijk zijn. Dat betekent dat ze in de nationale reehtsorde
doorwerken, ongeaeht enige nationale (omzettings) maatregel. Bepalingen
uit verordeningen mogen op grond van de reehtspraak van het Hof van
Justitie zelfs niet in nationale regels worden overgenomen (nrs. 59-61).
Bovendien moet met de verordening strijdig nationaal recht buiten toepassing
blijven en kan voor de reehter een beroep worden gedaan op iedere bepaling
van iedere EG-verordening (nrs. 70, 98).

617 Kijkt men naar de EG-regelgevingspraktijk, dan springen bepaalde
kenmerken van EG-verordeningen in het oog. Een allereerste observatie
is dat 'de' EG-verordening niet bestaat. EG-verordeningen kunnen enorm
varieren in belang en in ingrijpendheid voor de burgers en voor de lidstaten.
Dat is toeh wel opmerkelijk, aangezien in de juridisehe vormgeving van
het EG-regelgevingsproees met deze versehillen geen rekening wordt
gehouden. Voor de vaststelling van voor burgers zeer ingrijpende
verordeningen, gelden niet meer proeedurele waarborgen dan voor de
vaststelling van weinig ingrijpende verordeningen (nrs. 28-42). De Raad
delegeert zelfs wel eens regelgevende bevoegdheden aan de Commissie,
waarbij de Commissie de bevoegdheid wordt verleend om voor burgers
en lidstaten ingrijpende bepalingen als toezichts- en handhavingsbepalingen
vast te stellen (nrs. 295, 496). Dat is te meer problematiseh omdat er bij
vaststelling van Commissieverordeningen vaak een comitologie-procedure
moet worden gevolgd, die zieh vooralsnog aan demoeratisehe eontrole
onttrekt (nrs. 41-42, 496). Vandaar dat ofwel de aard en het gebruik van
comitologie-procedures moet worden beperkt, ofwel de Raad de belangrijkste
bepalingen op een bepaald terrein moet gaan vaststellen (nr. 550).
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618 Hoewel 'de' EG-verordemng dus niet bestaat, hebben vele EG-
verordeningen weI gemeenschappelijke karaktertrekken (nr. 91).

EG-verordeningen zijn meestal dee Is zeer gedetailleerd en deels juist
heel globaal.
Bovendien zijn ze vaak op sommige punten uitputtend, terwijl op andere
punten keuzeruimte aan de lidstaten wordt gelaten. Het is soms moeilijk
om te bepalen of er in een concreet geval van het eerste, dan weI van
het Iaatste sprake is.
Verder is van belang dat EG-verordemngen vaak onvolledig zijn, omdat
in 'normale' overheidsregels voorkomende elementen geheel of
gedeeJtelijk ontbreken. Zo ontbreken vaak voorschriften die bepalen
welke nationale instanties de verordening zullen moeten toepassen.
Voorts ontbreken vaak handhavings- en rechtsbeschermingsvoorschriften,
of zijn die voorschriften heel summier en onvolledig. Ook hierbij is
het soms erg moeilijk om te bepalen wat de lidstaten moeten of mogen:
dat speelt met name bij notificatieverplichtingen (verplichtingen om
(ontwerpen van) nationale regels aan de Europese Commissie voor te
leggen, nrs. 231-240)) en de aan zogenaamde Euro-inspecteurs toe te
delen bevoegdheden (nr. 324).
Opvallend is voorts dat EG-verordemngen, net als EG-richtlijnen, binnen
een bepaalde termijn moe ten zijn uitgevoerd: die termijn kan varieren
van enkele jaren tot een 'negatieve' termijn (dan heeft de EG-verorde-
ning terugwerkende kracht en moet de nationale uitvoeringsregel dat
ook hebben). Als een EG-verordening nationale uitvoeringsregels vergt,
dan moeten deze meestal binnen een termijn van enkele maanden tot
een jaar zijn totstandgebracht (nrs. 65-67).
Tenslotte is de norms telling door EG-verordeningen vaak erg ontoegan-
keIijk, doordat er sprake is van veeivuldig gewijzigde gelede normstel-
ling op EG-niveau en veeIvuIdig gewijzigde gelede norms telling op
nationaal niveau (nrs. 86-89).

619 De bovengenoemde vaak voorkomende trekken kunnen worden
verklaard uit het communautaire regeigevingsproces, dat sterk gericht is
op het totstandbrengen van compromissen tussen de lidstaten. Dat hangt
samen met het feit dat de lidstaten wederzijds van elkaar afhankelijk zijn
en dat het meestal de lidstaten zijn die Efl-verordeningen toepassen en
handhaven: een voldoende draagvIak bij de lidstaten is dus van groot belang
(nrs. 48-52).
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3 De uitvoeringsverplichtingen en uitvoeringsbevoegdheden van
de nationale wetgever

620 Het EG-recht blijkt nogal wat eisen aan de inhoud van nationale
uitvoeringsregels te steIlen. Met de EG-verordening strijdige nationale
wetgeving moet expliciet, tijdig en in beginsel door middel van wetgeving
worden aangepast (nrs. 97-111). Nationale uitvoeringsregels op het gebied
van het materiele recht zijn onder omstandigheden noodzakelijk - en
daarmee op grond van het EG-recht verplicht (nrs. 141-145). Daarnaast
stelt het EG-recht eisen aan de door de lidstaten aan te wijzen nationale
instantie die de verordening zal toepassen (nrs. 221-226). Voorts blijkt het
EG-recht verplichtingen te bevatten ten aanzien van de nationale sanctie-
en controlevoorschriften, de nationale voorschriften ten aanzien van de Euro-
inspecteurs en de inrichting van het nationale rechtsbeschermingsstelsel
(nrs. 299-305, 318, 324, 349-383).

621 Ook ten aanzien van formele aspecten van uitvoeringsregels blijkt
het EG-recht eisen te stellen. Zo stelt het EG- recht eisen aan de verbindende
kracht van nationale uitvoeringsregels, namelijk in het geval dat de verorde-
ning een relatief grote keuzeruimte aan de lidstaten laat en vuIling van die
ruimte van belang is voor particulieren (nrs. 162-163). Voorts kan het EG-
recht verplichten tot notificatie van nationale (ontwerp) maatregelen: het
niet voldoen aan deze verplichting kan ernstige gevolgen hebben voor de
verbindende kracht van de betrokken nationale maatregel (nrs. 231-240).

622 Het EG-recht blijkt niet aIleen eisen te stellen, maar ook relatief
veel toe te laten. Zo zijn de lidstaten bevoegd tot het vaststellen van
uitvoeringsregels op een door een verordening bestreken terrein, ook al
zegt de EG-verordening daar niets over, mits deze regels aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden houden in dat de nationale regels:

het bereiken van doel en strekking van de verordening niet belemmeren,
bemoeilijken of in gevaar brengen,
niet strijden met uitdrukkelijke bepalingen van primair en secundair
EG-recht en
niet strijden met de communautaire algemene rechtsbeginselen of de
grondrechten (nr. 173) .
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4 Gevolgen voor de Nederlandse wetgever

623 De Nederlandse wetgevingspraktijk en het Nederlandse wetgevings-
beleid blijken, gezien de bovengenoemde eisen, in het algemeen inhoudelijk
niet opvallend tekort schieten. Er blijken slechts enkele tekortkomingen
te zijn. De eerste tekortkoming is dat bepalingen van verordeningen nogal
eens in Nederlandse regels worden overgenomen, en het wetgevingsbeleid
niet voldoende op het tegengaan van deze praktijkis gericht (nrs. 177-181).
De tweede tekortkoming betreft de eis van het EG-recht dat de nationale
rechter, als hij, in afwachting van een prejudiciele uitspraak, de toepassing
van de EG-verordening schorst, bevoegd moet zijn om een financiele
zekerheid te verlangen. Nederlandse algemene wettelijke bepalingen
ontbreken op dit punt, terwijl die wel noodzakelijk zijn (nrs. 401-402).

624 Ten aanzien van het Nederlandse wetgevingsproces blijken echter
wel belangrijke aanbevelingen te doen. Uitgangspunt van dat proces behoort
namelijk te zijn dat de EG-verordening zeer nauw moet samenhangen met
de nationale uitvoeringsregel. Het gaat dan om de inhoud van het regelings-
complex, bestaande uit verordening en nationale uitvoeringsregel, en om
de snelheid waarmee de nationale uitvoeringsregel tot stand moet komen.
Het heeft voordelen om het nationale regelgevingsproces op deze samenhang
af te stemrnen, door het EG-regelgevingsproces en het nationale uitvoerings-
proces als een samenhangend geheel in te richten ('gemtegreerd comrnunau-
tair Inationaal regelgevingsproces' , nrs. 407-409, 467. 470). Met name het
Nederlandse parlement en de Nederlandse Raad van State worden echter
niet of nauwelijks actief bij de totstandkoming van EG-verordeningen
betrokken (nr. 526).

625 Vandaar dat is onderzocht of op dit punt van de andere lidstaten
kon worden geleerd. Daaruit bleek dat vooral het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannie een nadere beschouwing waard was, hoewel ook nuttige
elementen konden worden ontleend aan de pariementen van sommige andere
lidstaten (Denemarken, Duitsland, Frankrijk) (hoofdstukken XVII en XVllI).

626 Aan de hand van de buitenlandse ervaringen is besproken wat de
wenselijke rol van het Nederlandse parlement in het geintegreerde
regelgevingsproces zou kunnen zijn (nrs. 572-611). Daaruit vloeien twee
soorten aanbevelingen voort.
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627 De eerste is dat het aanbeveling verdient als het Nederlandse
parlement zijn interne organisatie verandert, opdat het zich een gefundeerd
oordeel over belangrijke voorstellen voor EG-verordeningen kan vormen
en daarover met de regering in debat kan gaan. Daarvoor is nodig dat de
Nederlandse regering toezegt om, behoudens dringende gevallen, geen
defmitief standpunt in de Raad van de Europese Gemeenschappen in te
nemen, voordat de Nederlandse parlementaire behandeling van het voorstel
is afgerond (nrs. 573-579). Ook de Nederlandse Raad van State kan in dit
proces een rol vervullen: deze kan de Nederlandse regering en het
Nederlandse parlement adviseren over belangrijke voorstellen voor EG-
verordeningen (nr. 489).

628 Ret tweede cluster aanbevelingen heeft betrekking op het gebruik
in de Nederlandse wetgeving van eenvormige delegatiebepalingen. Vanwege
de karaktertrekken van EG-verordeningen (de aan de lidstaten gelaten
keuzeruimte kan per verordening en per bepaling uit een verordening
verschillen, alsmede de termijn waarbinnen de verordening moet zijn
uitgevoerd), verdient de volgende delegatieconstructie aanbeveling: voor
zover de Grondwet zich daartegen niet verzet, dienen uitvoeringsregels
die op het niveau van de centrale overheid worden gesteld, altijd door de
Kroon te worden vastgesteld, waarbij subdelegatie mogelijk moet zijn. De
ontwerpen van deze regels dienen ten minste een maand voor inwerkingtre-
ding aan het parlement te worden voorgelegd (nrs. 580-598).

629 Er kan dus geen gebruik van deze delegatiebepalingen worden
gemaakt voor zover de Grondwet delegatie niet toestaat. Op de vraag of
wijziging van de Grondwet op dit punt wenselijk is, ben ik in dit onderzoek
niet uitgebreid ingegaan. Verordeningen worden soms te laat uitgevoerd,
maar het is de vraag of dat een relatief groot probleem is, en of grondwets-
wijziging ten behoeve van verdergaande delegatie daarvoor de oplossing
biedt. Bij nader onderzoek op dit punt zou ook de implementatie van EG-
richtlijnen in de beschouwingen moeten worden betrokken (nr. 588).

630 De door mij voorgestelde eenvormige delegatiebepalingen zouden
ofwel kunnen worden opgenomen in een algemene machtigingswet, die
op ieder beleidsterrein van toepassing is, ofwel in een algemene rnachtigings-
wet die op bepaalde beleidsterreinen van toepassing kan worden verklaard,
ofwel in de Aanwijzingen voor de regelgeving (nr. 581). Indit onderzoek
ben ik niet diepgaand ingegaan op de vraag welke variant de voorkeur zou
verdienen. De eerste variant heeft het ruimste toepassingsbereik, maar kan
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uit grondwettelijk oogpunt problematisch zijn (zie het voorgaande nummer
en de nrs. 599-606).

5 Conclusie: EG-verordeningen werken in de praktijk weI door,
maar vaak Diet of nauwelijks automatisch

631 EG-verordeningen bevatten recht dat in Nederland doorwerkt, maar
in de praktijk blijken zij vaak maar nauwelijks, of zelfs helemaal niet
automatisch door te werken: er is allerlei nationale regelgeving nodig om
te bewerkstelligen dat de verordening volledig en daadwerkelijk kan worden
toegepast. Vanwege de doorwerking van de EG-verordeningen is het voor
nationale actoren belangrijk om invloed op de totstandkoming van die
verordening uit te oefenen. Ret woord van Louis in zijn proefschrift over
de EG-verordening uit 1969, geldt vijfentwintig jaar nadien nog onver-
kort:"

Les Etats sont les pilliers, les relais et les auxiliaires de l' action communautaire.

6 Aanbevelingen

6.1 Aanbevelingen gericht op aanpassing van het EG-recht en
EG-procedures

1 Omdat het bij voor burgers zeer ingrijpende verordeningen belangrijker
is dat deze op zorgvuldige wijze totstandkomen dan bij minder
ingrijpende verordeningen, verdient het aanbeveling dat de intergou-
vemementele conferentie van 1996, waar de typologie van de gemeen-
schapsbesluiten ter discussie zal staan, een nieuwe categorie EG-
besluiten introduceert, waarvoor een speciale (extra zorgvuldige)
totstandkomingsprocedure geldt (or. 549).

2 Ret verdient eveneens aanbeveling om tijdens deze intergouvemementele
conferentie het democratisch tekort dat voortv loeit uit de bij de totstand-
korning van Commissieverordeningen te volgen comitologie-procedures,
aan de orde te stellen. De conferentie zou moeten afspreken, dat ofwel
de aard en het gebruik van deze procedures worden teruggedrongen,

21 Louis 1969, p. 440, aangehaald op p. 63 van dit boek.
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ofwel de Commissie slechts bepalingen van ondergeschikte aard mag
vaststellen, zodat bijvoorbeeld sanctievoorschriften slechts door de Raad
mogen worden vastgesteld (nr. 550)

3 Uit het oogpunt van helderheid voor de lidstaten en voor de burgers,
verdient het aanbeveling om een algemene EG-regeling, bijvoorbeeld
een kaderverordening, vast te stellen ten aanzien van:

het effect van het niet-nakomen van notificatieverplichtingen door
de lidstaten (nr. 242), en
de bevoegdhedenen verplichtingen van Euro-inspecteurs (nr. 554).

6.2 Aanbevelingen gericht tot de Nederlandse wetgever

4 Het EG-recht eist dat de nationale rechter bevoegd is een financiele
zekerheid op te leggen als, in afwachting van een prejudiciele uitspraak,
de toepassing van de EG-verordening wordt geschorst. Om te voldoen
aan deze eis dient het Nederlandse algemene straf- en bestuurspro-
cesrecht te worden aangepast (nr. 565).

5 Met het oog op bezwaren tegen de huidige Nederlands wetgevings-
praktijk op het gebied van delegatiebepalingen (soms te ruime, soms
te krappe delegatiebepalingen, geen structurele toepassing van voorhang-
procedures), verdient het aanbeveling terzake modelbepalingen bij wet
of in de Aanwijzingen voor de regelgeving vast te stellen, dan weI een
algemene machtigingswet te introduceren. De bedoelde modelbepalingen
of wettelijke bepalingen dienen de bevoegdheid tot het vaststellen van
regels ter uitvoering van EG-verordeningen aan de Kroon toe te delen,
voor zover de Grondwet zich daartegen niet verzet. Subdelegatie moet
mogelijk zijn. De regels op basis van deze bepalingen dienen enige tijd
voor hun inwerkingtreding aan het parlement te worden voorgelegd
(nrs. 580-598).

6 Met betrekking tot de keuze tussen modelbepalingen in de Aanwijzingen
voor de regelgeving en de mogelijke varianten van een algemene
machtigingswet is nader onderzoek noodzakelijk naar de vraag in
hoeverre de beperkingen van de keuzemogelijkheden die uit de Grondwet
voortvloeien, ook in de praktijk wezenlijke belemmeringen voor een
tijdige en effectieve uitvoering van EG-verordeningen opleveren. Het
verdient aanbeveling bij dat onderzoek ook de implementatie van EG-
richtlijnen te betrekken (nrs. 588, 599-606).
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6.3 Aanbevelingen gericht tot de Nederlandse regering

Informatievoorziening over (ontwerp) EG-verordeningen
7 Met het oog op een geintegreerd communautair/nationaal regelge-

vingsproces dient het Nederlandse parlement aIle meer belangrijke
voorstellen voor EG-verordeningen toegezonden te krijgen, en niet aIleen
de door de regering geselecteerde voorstellen. Het huidige fichesysteem
moet in dit opzicht worden aangepast (nr. 573). (Zo zouden alle in het
Publikatieblad van de EG vetgedrukte verordeningen kunnen worden
toegezonden, terwijl toezending van de dungedrukte verordeningen
achterwege zou kunnen blijven, zie nr. 556.)

8 Om het ovememen van bepalingen van EG-verordeningen in Nederland-
se regels tegen te gaan, verdient het aanbeveling om in ieder geval
Aanwijzing voor de regelgeving 340 aan te passen. In die aanwijzing
dient het hieronder gecursiveerd weergegeven gedeelte te vervaIlen:

Bepalingen van een EG-verordening worden niet in nationale regelin-
gen overgenomen, tenzij daarvoor een bijzondere reden bestaat.

Daamaast dient de toelichting op die aanwijzing te worden aangepast,
zodat daarin duidelijk wordt gemaakt dat de Europese Commissie
ovemame van bepalingen van EG-verordeningen in nationale regels
wei aanvaardbaar vindt, indien anders in ernstige mate atbreuk wordt
gedaan aan de begrijpelijkheid van de regeling, maar dat in een dergelijk
geval de herkomst van de bepaling (EG-verordening) voor de justitiabe-
len kenbaar moet zijn (nrs. 178-179, 563).

9 In verband met de kenbaarheid van het recht, verdient het aanbeveling
om, indien deze kenbaarheid problematisch is, delen van belangrijke
verordeningen bij wijze van informatieverschaffing te publiceren in de
onmiddellijke nabijheid van de uitvoeringsregel, bijvoorbeeld in dezelfde
Staatscourant als waarin de uitvoeringsregel wordt gepubliceerd. In
bijzondere omstandigheden zou daar een toelichting op de verordening
aan kunnen worden toegevoegd, onder vermelding dat deze toelichting
de rechter, noch het bestuur kan binden (nr. 563).

10 Het Nederlandse parlement wordt op dit moment niet systematisch
geinformeerd over de uitvoering van EG-verordeningen: het verdient
aanbeveling die informatie wel te gaan verstrekken. In verband met
de kenbaarheid van het recht verdient het aanbeveling om op basis van
die informatie een register van de meer belangrijke EG-verordeningen
en daarop betrekking hebbende nationale uitvoeringsregels in te stellen
(nrs. 555-556).

319



Hoofdstuk XXIII

Inschakeling Raad van State
11 Met bet oog op advies aan bet parlement (zie aanbeveling 12) en aan

de regering, verdient bet aanbeveling belangrijke voorstellen voor EG-
verordeningen voor advies aan de Nederlandse Raad van State voor
te leggen, Daartoe zouden regering en Raad afspraken kunnen maken
(nr. 489).

6.4 Aanbeveling gericht tot het Nederlandse pariement

12 Het Nederlandse parlement dient zich zo te organiseren dat bet zich
een gefundeerd oordeel kan vormen over belangrijke voorstellen voor
EG-verordeningen en daarover met de regering in debat kan gaan
(daarbij lOU een belangrijke rol zijn weggelegd voor (een) gespecialiseer-
de kamercommissie(s)). Dat oordeel moet dan, afbankelijk van de
ontwikkelingen op EG-niveau, wel snel tot stand kunnen komen.
Vandaar dat bet aanbeveling verdient om een uitgewerkt systeem van
parlementaire behandeling van voorstellen voor EG-verordeningen op
te zetten. Dat systeem kan bijvoorbeeld op bet Britse systeem zijn geent.
Dat systeem zou op twee pijlers kunnen steunen: enerzijds zegt de
regering toe om, beboudens dringende omstandigheden, pas na afronding
van de bebandeling in (de commissie(s) van) bet Nederlandse parlement,
een defmitief standpunt in de Raad van de Europese Gemeenscbappen
in te nemen, terwijl anderzijds bet parlement ook voldoende snel tot
een oordeel komt (nrs. 574-579).
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As starting point for this book I have quoted L.A. Geelhoed, who wrote that the effect
of Community law on the national legal systems is comparable to the effect the
Abominable Snowman has on the snow: traces can be found everywhere, but it is hard
to match those traces with any familiar phenomenon. I have taken this quotation as the
starting point of my book because, while reading various Dutch official journals and
the Official Journal of the European Communities, I noticed traces of something called
'EC-regulation' , but I could not match those traces with my image of the EC-regulation.
EC-regulations are by definition directly applicable. So why did I find so much national
legislation aiming at the execution of those EC-regulations? Clearly, my image of EC-
regulations, being EC-Iegislation which, contrary to EC-directives, needs no further
national legislation, was not in accordance with everyday practice. Notwithstanding this
incompatibility with the legislative practice, my image of EC-regulations turned out to
be the image of EC-regulations of many other people. Then, would it not also affect
the Dutch legislative policy concerning the reception of EC-regulations?
In relation to these questions, the purpose of this book is twofold:

to outline a realistic image of the EC-regulations and
to develop proposals in order to improve the Dutch legislative policy concerning
the reception of EC-regulations.

EC-regulations are by definition directly applicable (Article 189 E(E)C and Article 161
Euratom). This means that it is not necessary to transpose the regulations into domestic
law. In fact, the Court of Justice of the EC has decided that such transposition is not
allowed. Furthermore, EC-regulations, being part of EC-law, take precedence over
national law. National law which is not in accordance with EC-regulations cannot be
applied.

Looking at the legislative practice, other characteristics of EC-regulations become
manifest. One observation is that 'the' EC-regulation does not exist. EC-regulations
vary considerably if their impact on citizens and on Member States is taken into account.
This is remarkable, since the EC-Iegislative process ignores this variation. In fact, the
Council of Ministers may delegate legislative power to the Commission, thereby creating
the possibility that important (parts of) EC-legislation can be made without adequate
democratic control.
However, the absence of 'the' EC-regulation does not mean that many EC-regulations
do not have common characteristics:

EC-regulations are usually partly detailed and partly broad.
EC-regulations are often partly exhaustive and partly not exhaustive: in the latter
case the Member States do have options for choice.
EC-regulations are often incomplete since elements of 'normal' legislation are
missing, e.g. provisions concerning the designation of the competent national
authorities, the enforcement of the regulation and the judicial protection against
unlawful application of the regulation.
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As is the case with EC-directives, EC-regulations must frequently be executed before
a certain time limit has expired. If national legislation is needed, this time limit often
expires within a few months up to a year after the adoption of the regulation.
It is often very hard to know the actual status of the law since both
EC-regulations and national implementation measures are amended frequently.

These characteristics can be explained by taking the EC-legislative process into account.
This process is aimed at reaching compromises between the Member States. Compromises
are necessary, because the Member States are more or less mutually dependent. Moreover,
the Member States are often entitled to apply and enforce the EC-regulations. Therefore,
common understanding and mutual commitment among the Member States is very
important.

EC-law puts great demands on the contents of the national implementation measures.
National legislation which is not in accordance with EC-regulations must be timely adapted
or repealed through legislation (quasi-legislation will not do in the long term). National
measures which are necessary in order to give full effect to
EC-regulations must be established. Furthermore, EC-law puts demands on

the designation of competent national authorities,
the national enforcement of EC-regulations,
the national measures related to the so-called 'Euro-inspectors', i.e. officials of the
European Commission, entitled to supervise the application of Community law,
and
the national judicial protection against unlawful application of the regulations.

EC-law also puts demands on the non-substantial aspects of national implementation
measures. If the EC-regulation invests the Member States with discretionary power and
the matter in question is of great importance to citizens, national implementation measures
must be generally binding, i.e. legislation. Moreover, EC-law may require to notify
(draft) national implementation measures to the European Commission.
EC-law does not only put demands on national law, it also invests the Member States
with a lot of discretionary power. The Member States are allowed to establish rules within
the scope of EC-regulations, as long as those rules:

do not hamper the full executions of the regulations,
are in accordance with written provisions of primary and secondary EC-law and
are in accordance with the general principles of EC-law and the human rights.

Taken into consideration the demands of EC-law mentioned above, Dutch legislative
practice and Dutch legislative policy do not generally fail. There are only two important
shortcomings. The first is that (parts of) EC-regulations are often transposed into Dutch
legislation, whereas the legislative policy is not sufficiently aimed at discouraging this
practice. The second shortcoming concerns the Dutch courts which, awaiting a preliminary
ruling by the Court of Justice of the EC, must be able to impose a financial security
on the claimants. Under present-day law, not every Dutch court is not authorized to
impose such a security.

With respect to the Dutch legislative process however, more comments can be made.
This process must be based on the view that the EC-regulations and the national
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implementation measures are closely connected. Therefore, the EC-Iaw-making process
and the national implementation process should be treated as one integrated process
('integrated Community/national law-making process'). Today, neither the Dutch Council
of State, nor the Dutch Parliament, is actively involved in the process of drafting EC-
legislation; hence both are not sufficiently involved in an integrated Community/national
law-making process.
In order to find out how the Dutch process could be improved, I have investigated the
legal systems of other Member States. The British system turned out to be of particular
interest, but the systems of some other Member States (Denmark, Germany, France)
seemed also worthwhile. These investigations resulted in two kinds of recommendations.
The first, based on the British system, is that it is desirable that the Dutch Parliament
organizes itself in such a way that it can playa substantial role in the process of drafting
EC-regulations. The Dutch Council of State could also playa part in this respect. It
could advise the Dutch Government with regard to important proposals for EC-
regulations .
The second kind of recommendations deals with the problem of delegation of legislative
power in national implementation measures. It is desirable to establish uniform rules
concerning this delegation. The British European Communities Act could be used as
a model. An important aspect of these rules is that implementation measures, to be made
by Government, should be laid in draft before Parliament. The actual introduction in
the Netherlands of a binding act comparable to the British Communities Act would
however only be possible under the condition that the Constitution is amended. I have
not dealt in depth with the question whether this amendment is really desirable.

Concluding, EC-regulations are often not completely self-executing. Yet, they are by
defintion directly applicable. Therefore, it is important for national bodies to be involved
in the law-making process at EC-Ievel. The statement of J.-v' Louis, written in 1969,
is still appropriate:

'Les Etats sont les pilliers, les relais et les auxiliaires de I'action
communautaire. '
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Overzicht van soorten EG-verordeningen die in de
praktijk voorkomen

EUROPEES ECONONUSCH SAMENWERKINGSVERBAND
Vo. (BEG) 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische
samenwerkingsverbanden, Pb. 1985 L 199/1

EUROPEES SOCIAAL FONDS
Vo. (EEG) 2052/88 van de Raad van 24 juni 1988 betreffende de taken van de Fondsen
met structurele strekking, hun doeltreffendheid aIsmede de coordinatie van hun
bijstandsverlening onderling en met die van de Europese Investeringsbank en de andere
bestaande financieringsinstrumenten, Pb. 1988 L 185/9

Uitvoeringsverordening:
Vo. (EEG) 4253/88 van de Raad van 19 december 1988 tot vaststelling van
toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) ill. 2052/88 met betrekking tot de
coordinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden Structuurfondsen enerzijds
en van die van de bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en
de andere bestaande fmancieringsinstrumenten anderzijds, Pb. 1988 L 374/1

HANDELSPOLITIEK
Vo. (EEG) 2423/88 van de Raad van 11 juli 1988 betreffende de beschermende
maatregelen tegen invoer met dumping of subsidiering uit landen die geen lid zijn van
de Europese Economische Gemeenschap, Pb. 1988 L 309/1

Uitvoeringsverordening:
Vo. (EEG) 3068/92 vande Raad van 23 oktober 1992 tot instelling van eendefinitief
anti-durnpingrecht op de invoer van kaliumchloride van oorsprong uit de Oekraine,
Rusland en Wit-Rusland, Pb. 1992 L 308/41

IN- EN UITVOER
Vo. (EEG) 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het
communautaire douanewetboek, Pb. 1992 L 302, art. 253

INSTITUTIONEEL RECHT
Vo. 1 tot regeling van het taaIgebruik in de Europese Economische Gemeenschap, Pb.
1958, p. 385

Vo. (EEG) 907/13 van de Raad van 3 april 1973 tot oprichting van een Europees Fonds
voor monetaire samenwerking, Pb. 1973 L 89/2

Uitvoeringsverordening:
Vo. (EEG) 3180178 vande Raad van 18 december 1978 tot wijziging van de waarde
van de rekeneenheid die wordt gebruikt voor het Europees Fonds voor monetaire
samenwerking, Pb. 1978 L 379/1
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LANDBOUW
Vo. (EEG) 729170 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid, Ph. 1970 L 94/13

Vo. (EEG) 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke
ordening in de sector granen, Ph. 1992 L 181121

Uitvoeringsverordening:
Yo. (EEG) 2131193 van de Cornmissie van 28 juli 1993 tot vaststelling van de
procedures en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus,
Ph. 1993 L 191176

U itvoeringsverordening:
Vo. (EEG) 1513/93 van de Commissie van 5 augustus 1993 tot wijziging van
Verordening (EEG) nr. 1513/93, ten einde de hoeveelheid waarop de
perrnanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Deense
interventievoorraden betrekking heefi, tot 200 000 ton te verhogen, Ph. 1993
L 197/38

Vo. (EEG) 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten, Ph. 1968 L 148/13;
aangevuld bij Vo. (EEG) 856/84 van de Raad van 31 maart 1984 houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector en zuivelprodukten, Ph. 1984
L 90110

Uitvoeringsverordening:
Vo. (EEG) 857/84 van de Raad van 31 maart 1984 houdende algemene voorschrifien
voor de toepassing van de in artikel5quater van Verordening (EEG) 804/68 bedoelde
heffing in melk en zuivelprodukten, Ph. 1984 L 90/13

MEDEDINGINGSRECHT
Vo. 17/62 van de Raad van 6 februari 1962, Eerste verordening over de toepassing van
de artikelen 85 en 86 van het Verdrag, Ph. 1962, p. 204

MILIEUBESCHERMING
Vo. (EEG) 3254/91 van de Raad van 4 november 1991, houdende een verbod op het
gebruik van de wildklem in de Gemeenschap en op het binnenbrengen in de Gemeenschap
van pelzen en produkten die vervaardigd zijn van bepaalde in het wild levende diersoorten
uit landen waar gebruik wordt gernaakt van de wildklem of andere vangstmethoden die
niet stroken met de internationale normen voor humane vangst met behulp van vall en,
Ph. 1991 L 30811

VERVOER
Vo. (EEG) 954179 van de Raad van 15 mei 1979 betreffende de bekrachtiging door de
Lid-Staten van oftoetreding van de Lid-Staten tot het Verdrag van de Verenigde Naties
inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences, Ph. 1979 L 12111

Vo. (EEG) 2454/92 van de Raad van 23 juli 1992 tot vaststelling van de voorwaarden
waaronder vervoerondernemers worden toegelaten tot het binnenlands personenvervoer
over de weg in een Lid-Staat waar zij niet gevestigd zijn, Ph. 1992 L 25111
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VISSERIJ
Yo. (EEG) 2876/84 van de Raad van 21 september 1984 betreffende de sluiting van
de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van
de Verenigde Staten van Amerika inzake de visserij voor de kusten van de Verenigde
Staten, Pb. 1984 L 27211

VRIJ VERKEER VAN PERSONEN
Yo. (EEG) 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van
werknemers binnen de Gemeenschap, Pb. 1968 L 25712

Yo. (EEG) 1408171 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de
sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden,
die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, Pb. 1971 L 149/2
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Overzicht van uitgebreid bestudeerde Nederlandse
wetgevingscomplexen

EUROPEES ECONOMISCH SAMENWERKINGSVERBAND
EESV-wet 1989, Wet van 28 juni 1989, houdende uitvoering van de Verordening nr.
2137/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 tot instelling
van Europese economische samenwerkingsverbanden (pbEG L 19911), Stb. 245

EUROPEES SOCIAAL FONDS
Arbeidsvoorzieningswet 1990, Wet van 28 juni 1990, houdende instelling van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie en regelen op het gebied van de arbeidsvoorziening,
Stb.402

Overeenkornst tussen Staat en Arbeidsvoorzieningsorganisatie inzake ESF, Stert.
1991, 192

Regionale regelingen, o.a. Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening
Twente, Stert. 1992, 5; Zuid-Limburg, Stert. 1992,5; Drenthe, Stert. 1992,
12

Ministeriele regeling: Subsidiering communautaire Euroform-, Now- en Horizoninitia-
tieven van 16januari 1991, Stert. 1992, 12

IN- EN UlTVOER
Algemene wet douane en accijnzen 1961, Wet van 26 januari 1961, houdende herziening
van de wetgeving betreffende de douane en de accijnzen, Stb. 31 (o.a. uitvoering
verordeningen op gebied van douane-documenten)

Amvb:
Besluit douane en accijnzen, Stb. 1992, 56

- Ministeriele regeling: Beschikking douane en accijnzen algerneen, Stert. 1971,
199

- Ministeriele regeling: Beschikking aangiften en documenten douane en
accijnzen 1971, Stert. 1971, 199

Wet tarief van invoerrechten 1985, Wet van 5 juni 1985, houdende vervanging van het
Tarfiefbesluit 1960 en wijziging van enkele andere wetten, Stb. 313

In- en uitvoerwet 1962, Wet van 5 juli 1962, houdende een regeling op het gebied van
de invoer en de uitvoer van goederen, Stb. 295

Arnvb: In- en uitvoerbesluit bedreigde uitheernse dier- en plantesoorten 1984, Stb.
570

Ministeriele regeling: Beschikking bedreigde uitheernse dier- en plantesoorten
1985, Stert. 1985, 241

Amvb: Uitvoerbesluit staalprodukten V.S. 1983, Stb. 220
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Bijlage B

Ministeriele regeling: In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981, Stert. 50,
gerectificeerd in Stert. 54

Wet bedreigde uitheernse diersoorten 1975, Wet van 8 januari 1975, houdende regelen
ter bescherming van bedreigde uitheemse diersoorten, Stb. 48 (uitvoering CITES-
verordening)

Amvb: Besluit van 23 juli 1980 ter uitvoering van artikel 3 van de Wet bedreigde
uitheemse diersoorten, Stb. 454
Amvb: Besluit bedreigde uitheernse diersoorten, Stb. 1977, 370

Sanctiewet 1977, Wet van 15 februari 1980, tot het heffen van sancties tegen bepaalde
staten of gebieden, S. 93

Amvb's:
Sanctiebesluit luchtvaart en wapens Libie 1992, Stb. 1993, 57
Sanctiebesluit Servie en Montenegro 1992, Stb. 1993, 64
Sanctiebesluit betalingsverkeer en financiele dienstenverkeer Servie en
Montenegro, Stb. 1993, 65

Ministeriele regelingen (dit zijn de interim-voorlopers van bovenstaande arnvb's):
Sanctiebeschikking luchtvaart en wapens Libie, Stert. 1992, 75
Sanctiebeschikking Servie en Montenegro 1992, Stert. 1992, 104
Sanctiebeschikking betalingsverkeer en financiele dienstenverkeer Servie en
Montenegro, Stert. 1992, 104

LANDBOUW
Landbouwwet 1957, Wet van 26 juli 1957, Stb. 342

Ministeriele regelingen m.b.t. EEG-prernieregelingen:
Beschikking ter zake van tijdelijk uit produktie nemen van bouwland, Stert.
1991,203
Regeling bijdragen bos- en landschapsbouw 1991, Stert. 1991, 226
Beschikkingsteunverlening producenten akkerbouwgewassen, Stert. 1992, 164
Uitvoeringsregeling EEG-rooiprernie appelbomen 1990, Stert. 1990, 225
Uitvoeringsregeling EEG-prernie schapevleesproducenten 1990, Stert. 1990,
16; 1993, Stcrt. 1993, 253;

Ministeriele regelingen m.b.t. superheffing:
Beschikking superheffing 1984, Stert. 1984, 79
Beschikking superheffing 1985, Stert. 1985,
Beschikking superheffing 1988, Stcrt. 1988, 64
- Uitvoeringsregeling superheffing 1988, Stert. 1988, 189
Beschikking superheffing SLOM-deelnemers, Stert. 1989, 94

MEDEDINGINGSRECIIT
Uitvoeringswet kartelverordening-EEG (Nr. 17) 1968, Wet van 10 juli 1968, tot
uitvoering van de Verordening Nr. 17 van de Raad van de Europese Econornische
Gemeenschap, S. 395
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Overzicht van wetgevingscomplexen

Wet vervoer over zee 1982, Wet van 27 oktober 1982, houdende regelen inzake de
zeevervoerrnarkt, Stb. 629

MILIEUBESCHERMING
Wet milieugevaarlijke stoffen 1985, Wet van 5 december 1985, houdende regelen ter
bescherrning van mens en milieu tegen gevaarlijke stoffen en preparaten, Stb. 639

Amvb: Besluit in- en uitvoer milieugevaarlijke stoffen, Stb. 1993, 570

VERVOER
Wet personenvervoer 1987, Wet van 12 maart 1987, houdende regeling van het openbaar
vervoer, het besloten busvervoer en het taxivervoer, Stb. 175

Amvb: Besluit personenvervoer, Stb. 1987,506

Wet structurele sanering binnenvaart 1990, Wet van 1 februari 1990, houdende uitvoering
van de Verordening (EEG), no. 1101189 van de Raad van 27 april 1989, betreffende
de structurele sanering van de binnenvaart (PbEG L 116), Stb. 1990, 87

Wet vervoer binnenvaart 1991, Wet van 12 december 1991, houdende regeling van het
vervoer van goederen en personen met binnenschepen, Stb. 711

Amvb: Besluit vervoer binnenvaart, Stb. 1992, 232
Ministeriele regeling: Regeling Rijnvaartverklaring en bewijs van toelating,
Stert. 1992, 92

Wet goederenvervoer over de weg 1992, Wet van 12 maart 1992 houdende regeling
van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto's, Stb. 145

Amvb: Besluit goederenvervoer over de weg 1992, Stb. 197
Ministeriele regeling: Regeling vrijstelling documenten, Stert. 1992, 85

VISSERIJ
Visserijwet 1963, Wet van 30 mei 1963, houdende nieuwe regelen omtrent de visserij,
Stb. 312

Amvb: Reglement zee- en kustvisserij 1977, Stb. 666
Ministeriele regelingen:
- Beschikking regeling vangstbeperking, Stert. 1984, 254
- Regeling bijhouden EEG-logboek en opgave zeevis 1987, Stert. 194

VRIJ VERKEER VAN PERSONEN
Vreemdelingenwet 1965, Wet van 13 januari 1965, houdende nieuwe regelen betreffende:
a. de toelating en uitzetting van vreemdelingen; b. het toezicht op vreemdelingen die
in Nederland verblijf houden; c. de grensbewaking, Stb. 40

Amvb: Vreemdelingenbesluit 1966, Stb. 387
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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift Uitvoering van Etl-verordeningen in Nederland van
Jacqueline Bonnes

1 EG-verordeningen zijn rechtstreeks toepasselijk; niettemin is voor hun voUedige en ef-
fectieve doorwerking meestal nationale wetgeving nodig.

2 De Nederlandse wetgeving ter uitvoering van EG-verordeningen kan de toets der EG-
kritiek in grote lijnen doorstaan. De belangrijkste tekortkomingen zijn dat bepalingen van
verordeningen vaak ten onrechte worden overgenornen en dat de uitvoeringswetgeving
soms te laat tot stand komt.

3 Mede met het oog op de rechtszekerheid voor de lidstaten en voor de burgers van de
Europese Unie, dient op Europees niveau een algemeen wetgevingsbeleid te worden ont-
wikkeld waarin onder meer aandacht wordt besteed aan notificatieverplichtinen en aan
Euro-inspecteurs.

4 Het democratisch deficit van de Europese Unie is minder een kwestie van gebrek aan
bevoegdheden van het Europees Parlement, dan van gebrek aan belangstelling van nationale
parlementen voor voorgenomen Europese regels.

S Het Nederlandse pariement, de Nederlandse regering en de Raad van State dienen hun
werkwijze zodanig te veranderen, dat het Nederlandse pariement zieh een gefundeerde me-
ning kan vormen over belangrijke voorstellen voor EG-verordeningen en daarover met de
regering in debat kan gaan.

6 In Nederland wordt bij het verschaffen van informatie over de implementatie van Euro-
pese regels, de uitvoering van EG-verordeningen grotendeels genegeerd.

7 Na artikel ISb van de Wet op de Raad van State dient een artikel te worden ingevoegd,
dat luidt: lndien de Raad van State niet binnen de termijn die Wij hebben gesteld, advies
heeft uitgebraeht over een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur die uitsluitend
strekt tot uitvoering van een bind end besluit van de Raad of de Commissie van de Europese
Gemeenschappen, kan deze algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld zonder dat
het advies van de Raad van State wordt afgewacht.

8 Net als auto's dienen ook automobilistenjaarlijks op technische en op veiligheidsgebre-
ken te worden gekeurd.

9 Men ziet wei eens dat, hoe fanatieker iemand zegt mooie beginselen te belijden, hoe
minder diegene zich zelf aan deze beginselen houdt. Voorbeelden vindt men onder politici,
prelaten, juristen, popzangers en organisatiekundigen. Blijkbaar zijn woord en daad dan
omgekeerd evenredig.
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