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Samenvatting

Wie maakt de regels die ons allen binden? Voor de grote meerderheid van
het Europese recht is dit de Commissie. De Commissie neemt de besluiten
die de toegang tot de interne markt in de meest concrete en gedetailleerde
vorm regelen. Deze besluiten nemen de vorm aan van gedelegeerde en
uitvoeringshandelingen. Dit roept de vraag op naar de relatie tussen ons,
de personen die aan de handelingen van de Commissie onderworpen zijn,
en de Commissie als de opsteller van deze regels. Op grond van welke
redenen is de Commissie bevoegd haar gezag uit over personen in de
lidstaten?

Bij de beantwoording van deze vraag spelen de verplichte betrokkenheid
van het Europees Parlement en de lidstaten natuurlijk een belangrijke rol.
Dat geldt evenzeer voor de wijze waarop gedelegeerde en uitvoeringshan-
delingen vorm krijgen middels hun wetgevingsgrond. Het feit dat de door
ons verkozen vertegenwoordigers in het Parlement of in de Raad opdracht
geven voor deze regels en ze goedkeuren, is een gegeven dat onze houding
ten opzichte van deze regels waarschijnlijk positief bëınvloedt. Desondanks
is het een opvallend gegeven dat de Commissie in het opstellen van deze
regels vrij is om naar eigen inzicht de lasten te verdelen en om ideeën over
onze wijze van samenleven geldig of ongeldig te verklaren.

Bij de persoon die aan de handelingen van de Commissie onderworpen is,
doet zich uiteindelijk de volgende vraag voor: wat betekent deze instelling
voor mij? Waarom kan zij aan mij vertellen wat ik wel of niet mag doen?
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Dit vraagstuk wordt niet opgelost door het feit dat de Commissie het
uitvoerende orgaan is voor de wetgevende beslissingen van de Raad en het
Parlement. Het is noodzakelijk om verder te vragen in welke relatie de
Commissie staat ten opzichte van de personen die zij reguleert. In deze
relatie neemt de Commissie eerst en vooral een positie van een gezagsdrager
aan die regels aanneemt. En het is deze positie die zij normatief dient te
rechtvaardigen.

Het is evenwel onmiddellijk duidelijk dat de vrijheid van de Commissie
om te beschikken en te besluiten een bijzondere vorm van vrijheid is.
Doordat de door de Commissie aangenomen gedelegeerde en uitvoering-
shandelingen handelingen van algemene strekking zijn, oefent zij openbaar
gezag uit. Het zou problematisch zijn als het de Commissie hierin vrij zou
staan om personen elke wettelijke verplichting op te leggen die zij maar
wenst. In plaats daarvan is het een voorwaarde van de democratie dat elke
persoon die aan een besluit onderworpen is aan het besluitvormingsproces
kan deelnemen. Rechtsstatelijke overweging vereisen bovendien dat de
Commissie dit op een gestructureerde en rationale manier doet. Bij het
uitoefenen van haar gezag kan de Commissie daarom niet beslissen wat
zij maar wil. Ze mag niet ’zelf bedenken’ hoe ze gaat handelen, maar
handelt ten dienste van de aan haar regels gebonden personen en deze
personen moeten vervolgens kunnen vaststellen of dat het geval is. De
handelingsvrijheid van de Commissie is dus niet meer dan de vrijheid om
naar eigen inzicht te mogen beslissen hoe aan deze dienst het best zou
kunnen worden voldaan.

Deze eigenaardige vorm van vrijheid in de uitoefening van macht is
al lang bekend. Het vormt een kernelement in ons begrip van ’open-
baar bestuur’. Hoewel het begrip ’bestuur’ verschillende facetten kent,
zijn de noties van dienstbaarheid aan het algemeen nut en rationaliteit
vastbesloten in haar kern.

Wat in de bespreking van de begrippen ‘bestuur’, ‘delegatie’ en ‘uitvo-
ering’ naar voren komt, is een schaduw (of misschien een vermoeden) van
een normatief kader dat in staat is het handelen van de Commissie een
leidraad te bieden in haar keuzes. Deze schaduw/dit vermoeden heeft
betrekking op de normatieve voorwaarden voor gezag in een democratisch
rechtssysteem. Ik beargumenteer dat het concept van fiduciariteit, het
juridische concept is dat het beste aansluit op deze voorwaarden voor
gezag. Fiduciair recht behandelt gevallen van de uitoefening van gezag en
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is steeds gebaseerd op de interne logica (en moraliteit) van de relatie die
door dit gezag gecreëerd wordt.

Omdat fiduciair recht niet gebaseerd is op noties die noodzakelijk verbon-
den zijn aan het idee van de staat vormt het een vruchtbare inspiratiebron
voor de postnationale rechtsorde van de EU. Fiduciair recht omvat een
uitoefening van gezag dat in zowel privaat- als publiekrechtelijke rechtsver-
houdingen toepassing vindt en dat voor zijn creatie en rechtvaardiging
niet afhankelijk is van de aanwezigheid van een natiestaat.1

Ik betoog dat de gezagsrelatie tussen de Commissie en de aan haar
beslissingen gebonden personen van die aard is dat de Commissie in haar
gezagsuitoefening aan normatieve beperkingen is onderworpen. Deze
beperkingen kunnen het best worden begrepen door terug te grijpen op de
noodzaak tot een gëınstitutionaliseerd vertrouwen in de Commissie voor
het gezag van handelingen. Dit vertrouwen is gëınstitutionaliseerd omdat
de institutionele context verlangt dat aan gedelegeerde en uitvoeringshan-
delingen gebonden personen erop kunnen vertrouwen dat de Commissie
‘goede’ regels opstelt. Deze assumptie is evident in het feit dat de personen
die aan de handelingen van de Commissie onderworpen zijn, kwetsbaar
zijn voor de beslissingen van de Commissie. In interpersoonlijke relaties
stellen mensen zich alleen kwetsbaar op als ze de gezagdrager vertrouwen.
In de institutionele context van de besluitvorming omtrent gedelegeerde
en uitvoeringshandelingen is het noodzakelijk deze kwetsbaarheid door
mechanismes te bevorderen die de betrouwbaarheid van de Commissie
aantonen.

Deze mechanismen vereisen dat de beslissingen van de Commissie niet
bepaald worden door haar eigen belang, maar dat de belangen leidend
zijn van de personen die aan de handelingen van de Commissie gebonden
worden en dat deze personen zich hiervan op de hoogte kunnen stellen.
Deze vereisten vormen een kernonderdeel van fiduciair recht. Fiduci-
aire verhoudingen zijn doorgaans langdurige verhoudingen die worden
gekenmerkt door de noodzaak om de autoriteit van de gezagsdrager (de
fiduciair) op algemene wijze te binden aan de belangen van de personen
die onderworpen zijn aan deze autoriteit.

1Om deze redenen is fiduciair recht niet afhankelijk van noties als ‘natie’ of ‘volk’ als
een constituerende en legitimerende kracht. Dit betekent niet dat fiduciair recht niet
afhankelijk is van de uitvoeringsmechanismen van een staat. Rechtbanken spelen
een belangrijke rol in de ontwikkeling van fiduciair recht.
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In dit boek beschrijf ik de Commissie als een fiduciair en daarom
als gebonden aan de plichten die aan deze positie verbonden zijn. Dit
leidt tot een soms ongebruikelijke terminologie die evenwel opmerkelijk
goed aansluit bij bekende doctrines van het Europees bestuursrecht. Het
meest belangrijke gevolg is dat de Commissie aan een loyaliteitsplicht
onderworpen wordt. Loyaliteit is de fundamentele verplichting van de
fiduciair.

De plicht tot loyaliteit is ook een fundamenteel beginsel van het EU
recht en dat reeds een onderdeel vormde van de oorspronkelijke verdragen.
Hoewel deze plicht in het begin alleen aan lidstaten gericht was, zijn
nu ook de Europese instellingen verplicht zich loyaal te gedragen, zowel
tegenover de lidstaten als jegens elkaar.

De plicht tot loyaliteit word doorgaans als algemeen beginsel beschouwd
en dat fungeert om lacunes in meer specifieke Verdragsbepalingen in te
vullen. Door gebruik te maken van het loyaliteitsbeginsel als algemeen
beginsel heeft het Hof de toepassing van het loyaliteitsbeginsel uitgebreid
van de lidstaten tot de Europese instellingen. Op een vergelijkbare manier
zou de plicht tot loyaliteit van de Commissie ook kunnen en moeten
worden uitgebreid naar de relatie met de personen die aan de handelingen
van de Commissie zijn onderworpen. Dit zou een normatieve lacune vullen
met betrekking tot een relatie die het Europees recht momenteel niet in
staat is afdoende te beschrijven.

In meer filosofische zin wordt loyaliteit vaak als een houding beschreven,
of als een motivatie. In fiduciair recht komen vooral twee normen naar
voren als manifestaties van loyaliteit. Dit eerste is de verwerping van
eigenbelang of het voorschrift van ‘belangeloosheid’. Deze norm treedt in
werking in de relatie tussen de fiduciaire actor en de ‘begunstigden’ als
groep. De tweede norm is het verbod op bevoordeling of benadeling, ook
aangeduid als het voorschrift van ‘fairness’. Deze norm treedt in werking
in een relatie tussen een fiduciaire actor en de begunstigden ,waarin de
begunstigden onderling verschillende belangen hebben. Het doel van
deze norm is om de tegenstrijdige loyaliteiten aan verschillende groepen
begunstigden te binden.

Aangezien deze normen gerelateerd zijn aan de relatie tussen de Com-
missie en de aan haar besluiten gebonden personen, is het belangrijk om
beter te begrijpen wie deze personen zijn. De verdragen en de jurispru-
dentie maken duidelijk dat EU-handelingen de belangen van de Europese
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burgers dienen te reflecteren. Echter, met het oog op de rechten en plichten
die voortvloeien uit de handelingen van de Commissie wordt duidelijk
dat de groep van begunstigden ruimer zou moeten worden gedefinieerd
dan de natuurlijke personen in de lidstaten die normaal de status van
burger bekleden. Ook rechtspersonen die zich op de interne markt begeven,
zoals ondernemingen, zouden in de groep van de begunstigden opgenomen
moeten worden. Daarnaast zouden die personen genoemd moeten wor-
den, wiens belangen in specifieke gevallen door wetgevende handelingen
beschermd worden. Deze personen zijn, bijvoorbeeld, vluchtelingen of
inheemse volkeren.

De verplichting tot loyaliteit dient bovendien juridisch afdwingbaar te
zijn om volledig rechtsgevolg te hebben. Dit vereist waarschijnlijk een
grotere gevoeligheid van het Hof jegens de moeilijkheid voor kwetsbare
groepen om disloyaliteit aan te tonen. De positie van de Commissie als
gezagsdrager is doorgaans veel sterker dan van diegenen over wie het gezag
wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld waar het toegang tot informatie betreft
dat als bewijs kan dienen. De terughoudendheid die momenteel wordt
betracht door het Hof kan er daardoor toe leiden dat personen gebonden
worden aan Commissie-handelingen zonder dat deze personen rechterlijke
bescherming genieten tegen disloyaliteit van de Commissie.

De operationalisering van belangeloosheid en ‘fairness’ en uiteindelijk
van loyaliteit neemt de vorm aan van procedurele vereisten. Dit is het
geval omdat procedurele vereisten tegemoet komen aan de tweeledige
noodzaak tot het bieden van loyaliteit en de mogelijkheid van personen
om zich ervan te verzekeren dat dit het geval is. Dit laatste aspect, de
‘publicatie’ van de vervulling van plichten, is belangrijk voor de neerslag
van de loyaliteit van de Commissie in haar betrekkingen met begunstigde
personen.

Enerzijds concretiseert deze procedurele implementatie de begrippen
belangeloosheid en redelijkheid, anderzijds biedt het de Commissie het
auteurschap waarvoor haar beoordelingsmarge oorspronkelijk was bedoeld.
De procedures die belangeloosheid en ‘fairness’ operationaliseren zouden
moeten worden toegevoegd aan de procedurele vereisten voor besluitvorm-
ingsprocedures die leiden tot gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.

Belangeloosheid zou hier werken door verantwoording af te leggen
en de motivatie voor een specifieke handeling beter te verklaren. Dit
openbaar maken is noodzakelijk om meer duidelijkheid te verschaffen
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over de motivering voor gedelegeerde en uitvoeringshandelingen van de
Commissie. Deze duidelijkheid verschaft de Commissie niet per definitie
ten behoeve van een forum voor dat verantwoording afgelegd wordt, maar,
belangrijker, ten behoeve van zichzelf. Een procedureel mechanisme voor
de verklaring van motieven dient ter verbetering van het reflecterende
karakter van het werk van de Commissie en om zo belangeloosheid mogelijk
te maken.

Overwegingen van ‘fairness’ dienen een rol te spelen voor wie deelneemt
aan het besluitvormingsproces van de Commissie en voor welke vorm
dergelijke participatie aanneemt. Van de Commissie mag worden verwacht
dat zij een redelijke afweging maakt van de verschillende belangen en
dat zij participatiemogelijkheden afstemt op de verschillende mate en
manier waarop deze belangen zijn georganiseerd. Een eerste stap daar-
toe zou de identificatie van de verscheidene belangen zijn op specifieke
beleidsterreinen. Dit vereiste zou moeten worden geformaliseerd door
de rechtvaardiging voor de gekozen besluitvormingsprocedure (inclusief
de betrokkenheid van organen of individuen van buiten de Commissie)
onderdeel te maken van de motiveringsplicht. De Commissie zou verplicht
dienen te worden om de namen van organen en organisaties te vermelden
die betrokken zijn bij het besluitvormingsproces en om de vorm van dit
proces te verantwoorden. Op deze manier zou de interpretatie van het
begrip ‘fairness’ openbaar door de Commissie worden en daarmee ter
discussie gesteld kunnen worden door het publiek en het Hof.

De ideeën die worden gëıntroduceerd in dit boek vormen een eerste
aanzet tot een doctrine van Commissie-loyaliteit die tot doel heeft om de
machtsuitoefening van de Commissie te legitimeren tegenover personen
die gebonden zijn aan haar gezag. Deze verantwoording leidt tot verdere
verplichtingen voor de Commissie, maar biedt de belofte van een grotere
aanvaardbaarheid van de machtsuitoefening van de Commissie. Deze
aanvaardbaarheid vormt een onontbeerlijke bron voor het functioneren
van de EU, zeker in deze huidige tijd van hevige contestatie over de
legitimiteit van haar publieke autoriteit.
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