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OBJETS TROUVÉS

Het onderscheid tussen ‘wetgeving’ en
‘regelgeving’: de Europese rechter spreekt zich
uit*

A.C.M. Meuwese

Het begrippenapparaat rond wetgeving en regulering binnen de Europese Unie is
door het Verdrag van Lissabon gewijzigd, maar niet noodzakelijkerwijs verhel-
derd. Toen gekozen werd voor het begrip ‘wetgevingshandeling’ voor de Europese
variant van ‘wetgeving in formele zin’ (art. 289 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie (VWEU)) werd ‘lagere regelgeving’ op Unieniveau
voortaan bestempeld als ‘niet-wetgevingshandeling’ (art. 290 en 291 VWEU). In
artikel 263 lid 4 VWEU duikt echter de term ‘regelgevingshandeling’ op, die ver-
der nergens nader gedefinieerd wordt. De betekenis hiervan heeft sinds de inwer-
kingtreding van de wijzigingen in december 2009 vele Europeesrechtelijke specia-
listen beziggehouden.1 Deze aandacht kwam niet zozeer voort uit belangstelling
voor semantiek, als wel uit het feit dat de nieuwe term ‘regelgevingshandelingen’
de kern vormt van de bepaling waarmee het beroepsrecht voor individuen en
belangengroeperingen is uitgebreid. Het bewuste artikel luidt als volgt:

‘Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan onder de in de eerste en tweede ali-
nea vastgestelde voorwaarden beroep instellen tegen handelingen die tot hem
gericht zijn of die hem rechtstreeks en individueel raken, alsmede tegen regel-
gevingshandelingen die hem rechtstreeks raken en die geen uitvoeringsmaat-
regelen met zich meebrengen.’

Zolang de handeling waartegen men bij de Europese rechter opkomt een ‘regel-
gevingshandeling’ is, hoeft de natuurlijke of rechtspersoon in kwestie dus alleen
nog maar aan te tonen dat hij of zij ‘rechtstreeks’ geraakt is. Dit is een cruciale
versoepeling van de toegang tot de rechter. In het verleden ketsten beroepen
tegen wat ik, ter voorkoming van verdere linguïstische verwarring, hier ‘algemene
maatregelen’ zal noemen, juist vaak af op het vereiste dat men ook ‘individueel’
geraakt moest zijn.2 De grote vraag was of de nieuwe bepaling het voortaan mo-
gelijk zou maken voor particulieren om op te komen tegen Europese regels, ook

* Een uitgebreidere, Engelstalige bijdrage over de problematiek van particuliere beroepen tegen
regelgeving bij de Europese rechter zal verschijnen in P. Popelier e.a. (red.), Constitutional Courts
and Multilevel Governance in Europe, Antwerpen: Intersentia 2012.

1 S. Balthasar, ‘Locus Standi Rules for Challenges to Regulatory Acts by Private Applicants: The
New Article 263(4) TFEU’, ELRev 2010/afl. 35, p. 542; W. Voermans & Y. Schuurmans, ‘Better
Regulation by Appeal’, European Public Law 2011/afl. 17, p. 507.

2 Plaumann & Co v. Commissie, zaak 25/62 [1963] ECR 199.
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als deze de vorm hebben van ‘wetgevingshandelingen’ in de zin van artikel 289
lid 3 VWEU. In het Engels krijgt de terminologische verwarring nog een extra
dimensie, doordat de term ‘regulatory acts’, de vertaling van regelgevingshandelin-
gen, dicht tegen de Engelse term voor ‘verordeningen’, ‘regulations’, aan ligt. Hier-
over schrijven Hofmann, Rowe en Türk in hun nieuwe handboek over Europees
bestuursrecht dat elke rechtvaardiging om ‘regulatory acts’ gelijk te stellen met
‘regulations’ ontbreekt. Het beroepsrecht voor rechtstreeks geraakte particulieren
zou volgens hen van toepassing moeten zijn op elk besluit van algemene aard,
ongeacht zijn vorm.3 Deze auteurs verwoorden echter ook een bange vrees onder
veel EU-specialisten die voorstander zijn van een forse uitbreiding van de toegang
tot de rechter. Het is namelijk tegelijkertijd moeilijk vol te houden dat de term
‘regelgevingshandelingen’ overkoepelend bedoeld is, terwijl het onderscheid tus-
sen ‘wetgevingshandelingen’ en ‘niet-wetgevingshandelingen’ zo bewust is vorm-
gegeven in het nieuwe verdrag.4 Daar staat dan weer tegenover dat de ‘heren van
het verdrag’ natuurlijk best de formulering ‘niet-wetgevingshandeling van alge-
mene aard’ hadden kunnen hanteren, als zij dat hadden bedoeld.
Zo kabbelde de discussie voort, totdat op 6 september 2011 het Europese Hof, in
de hoedanigheid van het Gerecht, voor het eerst uitspraak deed over de vraag wat
we nu onder het begrip ‘regelgevingshandeling’ moeten verstaan. In Inuit Tapiriit
Kanatami e.a. v. Europees Parlement en Raad van de Europese Unie5 moest het
Gerecht op verzoek van een consortium van Inuit-jagers en Inuit-belangenorgani-
saties oordelen over een beroep tot nietigverklaring van Verordening 1007/2009
betreffende de handel in zeehondenproducten,6 die een handelsverbod van zee-
hondenproducten inhoudt. De belanghebbenden voerden aan dat de verordening
onbevoegd tot stand is gekomen, in strijd is met het evenredigheidsbeginsel en
fundamentele rechten schendt. Echter, het Gerecht komt niet toe aan het beoor-
delen van deze inhoudelijke gronden omdat het beroep niet-ontvankelijk wordt
verklaard. Volgens het Gerecht is deze verordening geen ‘regelgevingshandeling’
maar een ‘wetgevingshandeling’, waarmee de restrictieve interpretatie van de
laatste zinsnede van artikel 263 lid 4 VWEU gevestigd is. Hiermee gold de verrui-
ming van het particuliere beroepsrecht niet voor de Inuit en sneuvelde het beroep
op de constatering dat hét grote obstakel voor het ‘gewone’ beroepsrecht in zaken
waarin wetgeving centraal staat, het vereiste ‘individueel geraakt’ te zijn, ook hier
in de weg stond.7

De redenering van het Gerecht is nog wel interessant voor wie geïnteresseerd is in
de Europese notie van ‘wetgeving’ en de ontwikkeling van een normenhiërarchie

3 H. Hofmann, G.C. Rowe & A. Türk, Administrative Law and Policy of the European Union, Oxford:
Oxford University Press 2011, p. 814.

4 Hofmann, Rowe & Türk 2011, p. 814.
5 Zaak T-18/10, uitspraak van 6 september 2011, nog niet gepubliceerd en nog niet in de Neder-

landstalige versie beschikbaar.
6 PbEU 2009, L 286/36. Voor een inhoudelijke bespreking van de zaak, die ook ingaat op de positie

van de Inuit in de Europese rechtsorde en het beleid ten aanzien van zeehondenproducten, zie
J. Jans, ‘Over Inuit en rechtsbescherming in een gedeelde rechtsorde’, in: In wetenschap voor de
praktijk. Liber amicorum Michiel Herweijer, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, p. 125-132.

7 Zaak T-18/10, r.o. 94.
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op Europees niveau. Aangezien de Nederlandstalige versie ten tijde van het schrij-
ven van deze bijdrage nog niet voorhanden is, behelp ik mij met de Engelse tekst,
waarvan ik een aantal langere passages onvertaald laat. Het Gerecht geeft aan, bij
gebrek aan een definitie in het Verdrag, een ‘letterlijke, historische en teleologi-
sche interpretatie’8 van de tekst van de bepaling die een nieuwe beroepsmogelijk-
heid creëert, uit te zullen voeren. Allereerst stelt het Gerecht vast dat uit de
gewone betekenis van de term ‘regulatory’ duidelijk blijkt dat de handelingen die
door die nieuwe beroepsmogelijkheid gedekt worden ook van algemene aard zijn.9

Tegelijkertijd is het volgens het Gerecht tegen die achtergrond helder dat de term
niet op alle algemene besluiten slaat, maar op een beperktere categorie.10

Het Gerecht zegt ook van vergelijkende taalkundige interpretatie gebruik
gemaakt te hebben door naar de verschillende vertalingen van de term ‘regulatory’
in het Verdrag te hebben gekeken. Helaas wordt van deze exercitie geen uitge-
breid verslag gedaan en weten we niet of er ook is gekeken naar de wetgevings-
terminologie in de lidstaten. Dit laatste had misschien een ander licht op de zaak
kunnen doen schijnen. De gebruikelijke betekenis van het woord ‘regelgeving’ in
het Nederlands is immers die van een overkoepelende term voor algemene maat-
regelen (denk bijvoorbeeld aan de ‘Aanwijzingen voor de regelgeving’). Wel geeft
het Gerecht aan specifiek naar de vertalingen van de zinsnede ‘provisions laid
down by law, regulation or administrative action in Member States’ uit arti-
kel 114 VWEU te hebben gekeken.11 In de Nederlandstalige versie staat hier ‘de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten’. Dit is ten eerste
niet zo’n fraaie vertaling en ten tweede niet een die op het punt van de gebrui-
kelijke vertalingen van het woord ‘regulation’ helderheid brengt, aangezien de
drie soorten handelingen uit de Engelse tijd in de Nederlandstalige versie in twee
categorieën worden ondergebracht, die bovendien niet meteen aansluiting vinden
bij het nationale publiekrechtelijke systeem. De vergelijkende exercitie overtuigt
het Gerecht er in ieder geval niet van dat ‘regelgevingshandelingen’ de overkoepe-
lende term zouden moeten vormen. Wel merkt het Gerecht op dat het ook niet de
bedoeling geweest kan zijn het ruimere beroepsrecht te beperken tot alleen gede-
legeerde niet-wetgevingshandelingen in de zin van artikel 290 VWEU.12 In de
conclusie bewandelt het Gerecht dan ook een middenweg, maar wel een die dui-
delijk naar een meer restrictieve interpretatie helt:

‘[T]he wording of the fourth paragraph of Article 263 TFEU does not allow
proceedings to be instituted against all acts which satisfy the criteria of direct
concern and which are not implementing measures or against all acts of gene-
ral application which satisfy those criteria, but only against a specific category
of acts of general application, namely regulatory acts. Consequently, the con-
ditions of admissibility of an action for annulment of a legislative act are still

8 Zaak T-18/10, r.o. 40. Vertaling AM.
9 Zaak T-18/10, r.o. 42.
10 Zaak T-18/10, r.o. 43.
11 Zaak T-18/10, r.o. 46.
12 Zaak T-18/10, r.o. 48.
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more restrictive than in the case of proceedings instituted against a regula-
tory act.’13

De term Europese ‘regelgeving’ omvat volgens het Gerecht alle algemene maat-
regelen die niet als ‘wetgeving’ gelden. Wat telt als ‘wetgeving’ wordt weer bepaald
door de procedure die gevolgd is bij de totstandkoming.14

De historische interpretatie van het Gerecht is een verhaal apart. Aangezien de
bepaling regelrecht is overgenomen van de tekst voor het op de klippen gelopen
Grondwettelijk Verdrag (het voorgenomen art. III-365 lid 4) en wellicht ook
omdat er geen betrouwbaar en openbaar materiaal is over de onderhandelingen
rond het Verdrag van Lissabon, gaat het Gerecht terug naar documenten die
geproduceerd zijn ten tijde van de Europese Conventie. Hieruit leidt het Gerecht
af dat de term ‘regelgevingshandelingen’ bewust is gekozen om een niet al te uit-
gebreid beroepsrecht tegen ‘algemene maatregelen’ in het leven te roepen. Het
klopt dat men destijds voor ogen had dat de term ‘regelgevingshandeling’ de
plaats zou krijgen die nu door de term ‘niet-wetgevingshandeling’ wordt ingeno-
men.15 Maar ondanks het knip- en plakwerk zonder nadere redactie is het zeer
dubieus om uit deze Conventie-documenten, enige ‘bedoeling van de verdrags-
partners’ te distilleren. Daar komt nog bij dat het volstrekt onduidelijk is of er
binnen de discussion circle over het Hof van Justitie, het forum waar het Gerecht
in de Inuit-zaak met name naar kijkt, uiteindelijk wel of geen meerderheid was
voor het uitsluiten van wetgevingshandelingen van het particuliere beroepsrecht
of dat dit een ingreep van het voorzitterschap betrof.16 Oorspronkelijk had men
in dit overleg namelijk voorgesteld om de uitbreiding van het particuliere
beroepsrecht te enten op de term ‘an act of general application’ en leek voor dat
voorstel een meerderheid te zijn.17 De argumentatie dat het gezien de op handen
zijnde introductie van een normenhiërarchie op EU-niveau wenselijker zou zijn
om een meer restrictieve benadering van beroepsrecht ten aanzien van wetgeving
te hanteren, vond wel weerklank in een speech van de toenmalige president van
het Hof van Justitie.18

Het lijkt erop dat het Gerecht bereid is te accepteren dat in de omschakeling van
een Europese Grondwet naar een nieuw verdrag iedereen simpelweg vergeten is
de term ‘regelgevingshandelingen’ te vervangen door ‘niet-wetgevingshandelin-
gen’. In het verleden heeft het Hof van Justitie geweigerd om door middel van

13 Zaak T-18/10, r.o. 50.
14 Zaak T-18/10, r.o. 65.
15 Final Report of Working Group IX ‘Simplification’ (CONV 424/02), 29 november 2002.
16 Cover note of the Praesidium of the Convention (Secretariat of the European Convention, CONV

734/03), 12 mei 2003. Zie ook Final Report of Working Group IX ‘Simplification’ (CONV
424/02), 29 november 2002.

17 Final report of the discussion circle on the Court of Justice, Brussel, 25 maart 2003, CONV
636/03, CERCLE I 13, p. 8, zie <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/cv00/
cv00636.en03.pdf>. Oorspronkelijk voorgesteld in een document van de heer Vitorino, voorzitter
van Working Group II (working document 21, 1 oktober 2002, alinea’s 8-12).

18 Mondelinge presentatie M. Gil Carlos Rodríguez Iglesias voor de ‘discussion circle on the Court of
Justice’, 17 februari 2003, p. 3, zie <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/cv00/
cv00572.en03.pdf>.
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een activistische interpretatie het particuliere beroepsrecht op te rekken,
ondanks breed gedeelde kritiek op dit zwakke punt in het Europese stelsel van
rechtsbescherming. Het argument van het Hof was steeds dat dit een zaak voor
de verdragspartijen was. Over de verdragsrechtelijke oplossing is echter vervol-
gens niet goed nagedacht. Daadwerkelijke discussie over de reikwijdte van het
beroepsrecht voor particulieren bij algemene maatregelen die hen rechtstreeks
raken, is in het kader van het Verdrag van Lissabon achterwege gebleven. Als de
lidstaten de reikwijdte van zoiets fundamenteels als de toegang van particulieren
tot de rechter laten afhangen van de interpretatie van een term die berucht is om
zijn vertaalproblemen,19 geven zij hiermee de rechter een vrijbrief voor een ruim-
hartige interpretatie. Daarom is de nieuwe weigering van de Europese rechter om
het beroepsrecht ruim te interpreteren het gevolg van de in de Inuit-zaak geïntro-
duceerde, wat geforceerde, waterscheiding tussen ‘wetgeving’ en ‘regelgeving’
teleurstellend.

19 A.C.M. Meuwese, ‘Brusselse spraakverwarring: “regelgevende instanties” zonder regelgevende
bevoegdheden’, Nederlands Juristenblad 2004/afl. 22, p. 1127-1128.
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