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De Gemeenschappelijke
Bezwaarcommissie van de Europese
Toezichthoudende Autoriteiten

M. Chamon*60

Deze bijdrage neemt de Gemeenschappelijke Bezwaarcom-

missie van de drie Europese Toezichthoudende Autoriteiten

in de financiële sector onder de loep. De Gemeenschappelijke

Bezwaarcommissie is een soort administratiefrechtelijk be-

roepsorgaan waar niet-geprivilegieerde partijen (in de zin

van artikel 263 VWEU) in welbepaalde gevallen eerst beroep

moeten instellen vooraleer ze een zaak voor het Gerecht

kunnen brengen. De formele kenmerken van de bezwaarcom-

missie en haar functioneren worden vergeleken met die van

de kamers van beroep van andere agentschappen en het

rechterlijk toezicht zoals uitgeoefend door het Gerecht en het

Hof. De belangrijkste besluiten uit de (beperkte) beslissings-

praktijk van de bezwaarcommissie worden ook becommenta-

rieerd. Uit de analyse blijkt dat de bezwaarcommissie nog in

een leertraject zit. Tot slot wordt stilgestaan bij de toekomst-

perspectieven van de bezwaarcommissie en haar tot dusver

onontgonnen potentieel.

1. Inleiding

De drie Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ETA’s)
werden in 2010 opgericht naar aanleiding van het losbar-
sten van de financiële crisis.1 De ETA’s zijn een verdere
ontwikkeling van de niveau 3-comités van de Lamfalussy-
procedure opgericht in 2001.2 Deze comités brachten de
nationale toezichthouders voor banken, financiële
markten en verzekeringen samen om ervoor te zorgen
dat nationale toezichthouders op meer efficiënte en cohe-
rente wijze de relevante EU-wetgeving zouden toepassen.3

Naar aanleiding van de financiële crisis werd duidelijk
dat een verdere institutionalisering en centralisering van
bevoegdheden op EU-niveau noodzakelijk waren om de
interdependenties in en complexiteit van de financiële
sector in de Europese interne markt te beheersen. De
drie niveau 3-comités werden bijgevolg ‘opgewaardeerd’
tot EU-agentschappen, oftewel onafhankelijke autoriteiten
voor een onbepaalde tijd opgericht via afgeleide EU-wet-
geving en behept met eigen rechtspersoonlijkheid.4

Gelet op de zeer technische beslissingsbevoegdheid die
aan deze agentschappen werd toegekend, werd in hun
schoot ook een bezwaarcommissie, gemeenschappelijk
aan alle drie de agentschappen, opgericht. Natuurlijke
en rechtspersonen die wensen op te komen tegen beslis-
singen van een van de ETA’s dienen, in een beperkt
aantal gevallen, eerst beroep in te stellen voor deze be-
zwaarcommissie vooraleer ze beroep kunnen instellen
voor het Gerecht. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij
het wezen van deze bezwaarcommissie, haar bevoegdhe-
den en haar functioneren in het licht van het primair en
secundair Unierecht. Aangezien de ETA’s hun werk
hebben aangevat in 2010 is er intussen ook enige juris-
prudentie opgebouwd door de bezwaarcommissie die
zich leent tot analyse. In het licht hiervan kan nagedacht
worden over de verdere toekomstige ontwikkeling van
het mechanisme van de bezwaarcommissie.

2. Bezwaarcommissies in
EU-agentschappen

De laatste twee decennia heeft de EU-wetgever een groot
aantal nieuwe EU-agentschappen opgericht. Dit proces

Merijn Chamon is Assistant Professor EU Law aan Maastricht University.*

Zie Verordening (EU) 1093/2010 tot oprichting van de Europese Bankenautoriteit, PbEU 2010, L 331/12; Verordening (EU) 1094/2010 tot oprichting
van de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen, PbEU 2010, L 331/48; Verordening (EU) 1095/2010 tot oprichting van de
Europese Autoriteit voor Effecten en Markten, PbEU 2010, L 331/84 (hierna de ETA-verordeningen).

1

Over het oorspronkelijke Lamfalussy-rapport en de implementatie ervan, zie Berend Jan Drijber, ‘Europese Effectenwetgeving in een Institutio-
nele Voortrekkersrol’, SEW 2003, afl. 4, p. 114-121.

2

Zie Annetje Ottow, ‘Europeanisering van het markttoezicht’, SEW 2011, afl. 1, p. 9-10.3
Zie Merijn Chamon, EU Agencies: Legal and Political Limits to the Transformation of the EU Administration, Oxford: OUP 2016, p. 10.4
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van ‘agentificatie’5 heeft zich voltrokken zonder dat de
EU-wetgever gedacht heeft aan een Europees equivalent
van de Nederlandse Kaderwet zelfstandige bestuursorga-
nen. Wel bestaat op EU-niveau sinds 2012 een Gemeen-
schappelijke Aanpak voor Gedecentraliseerde EU-agent-
schappen waarin de Commissie, Raad en Parlement enkel
niet-bindende beginselen hebben vastgelegd.6 Hoewel
de EU-wetgever dus een ad-hocbenadering volgt telkenmale
hij een EU-agentschap opricht, is hij op een aantal punten
bijzonder consistent. Een ervan is het gegeven dat elk
EU-agentschap waaraan de wetgever een bindende beslis-
singsbevoegdheid toekent, tegelijkertijd ook uitgerust
wordt met een interne bezwaarcommissie.7 De herziening
van het mandaat van het Spoorwegagentschap illustreert
dit duidelijk: dit agentschap werd in 2004 aanvankelijk
opgericht zonder bindende beslissingsbevoegdheden.8

In 2016 werd het mandaat herzien en kreeg het Spoor-
wegagentschap de bevoegdheid om, in specifieke geval-
len, bindende besluiten vast te stellen. Bijgevolg werd
meteen ook een interne bezwaarcommissie aan het
agentschap toegevoegd.9 In de meeste gevallen wordt dit
orgaan ‘kamer van beroep’ genoemd, maar in het ener-
gieagentschap werd een ‘raad van beroep’ opgericht,10

terwijl de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad een
‘beroepspanel’ heeft11 en de ETA’s dus een Gemeenschap-
pelijke Bezwaarcommissie.12

Niettegenstaande deze verschillende benamingen vervul-
len deze kamers van beroep alle dezelfde functie: niet-
geprivilegieerde partijen die een besluit van het agent-
schap in kwestie wensen aan te vechten, dienen in bepaal-
de gevallen eerst beroep in te stellen voor de kamer van
beroep vooraleer de vordering tot nietigverklaring onder
artikel 263 VWEU voor het Gerecht voor hen openstaat.
Sinds het Verdrag van Lissabon wordt in deze voorwaarde
van uitputting van interne rechtsmiddelen ook expliciet
voorzien in artikel 263 lid 5 VWEU. Voor de partijen in
kwestie is deze verplichte beroepsprocedure ook interes-
sant, aangezien de kamers van beroep niet enkel bestaan
uit juristen, maar ook uit vakexperten. In tegenstelling
tot wat geldt voor een beroepsprocedure voor het Gerecht,

kunnen in een beroepsprocedure voor een kamer van
beroep dus ook veel makkelijker middelen opgeworpen
worden die de opportuniteit van de vaak complexe en/of
technische besluiten die de agentschappen aannemen,
betwisten. Bovendien hoeft men niet vertegenwoordigd
te worden door een advocaat in procedures voor een ka-
mer van beroep.
De kamers van beroep maken deel uit van hun respectie-
velijke agentschappen en zijn dus geen administratieve
rechtbanken. Onder vaste rechtspraak van het Hof en
Gerecht is er een functionele continuïteit tussen de kamer
van beroep en het orgaan binnen het agentschap waarvan
de beslissingen door de kamer van beroep getoetst wor-
den.13 Het gevolg hiervan is tweeledig: (i) wanneer een
partij onsuccesvol is voor de kamer van beroep, kan enkel
de beslissing van laatstgenoemde aangevochten worden
voor het Gerecht (maar dus niet de oorspronkelijke be-
slissing van het agentschap)14 en (ii) een agentschap kan
niet zelf een besluit van zijn kamer van beroep aanvech-
ten voor het Gerecht.
Hiermee is evenwel ook meteen de grootste gemene deler
van de kamers van beroep bepaald aangezien zij in hun
functioneren soms opmerkelijk verschillen en dit zonder
dat er duidelijke redenen voor deze verschillen bestaan.15

Bij de bespreking van de bevoegdheid en procedureregels
van de Gemeenschappelijke Bezwaarcommissie zal dan
ook telkens aangegeven worden hoe een en ander ver-
schilt van andere kamers van beroep.

3. Oprichting, bevoegdheid en procedure-
regels van de Gemeenschappelijke
Bezwaarcommissie

De bezwaarcommissie is een orgaan gemeenschappelijk
aan de drie ETA’s, waarvan de oprichting en het functio-
neren is neergelegd in de artikelen 58-61 van de oprich-
tingsverordeningen van de ETA’s. Daarnaast stelt de
Gemeenschappelijke Bezwaarcommissie zelf haar regle-

De term ‘agentificatie’ duidt op het stijgend kwantitatief en kwalitatief belang van EU-agentschappen in de toepassing van het Unierecht. Niet
alleen groeit het aantal agentschappen onophoudelijk (kwantitatief), de rol die ze spelen in de toepassing van het Unierecht wordt ook alsmaar
groter gelet op de grotere bevoegdheden die hen worden toebedeeld (kwalitatief).

5

Zie europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_nl.pdf (laatst geraadpleegd op
2 december 2019).

6

Verschillende auteurs hebben zich reeds over deze bezwaarcommissies gebogen, zie o.a. Merijn Chamon 2016, supra noot 4, p. 338-346; Carlo
Tovo, Le Agenzie Decentrate dell’Unione Europea, Napoli: Editoriale Scientifica 2016, p. 334-342; Merijn Chamon, ‘Les agences décentralisées et le

7

droit procédural de l’UE’, (2016) 52 Cahiers de droit européen 2, p. 555-561; Marcus Navin-Jones, ‘A Legal Review of EU Boards of Appeal in Partic-
ular the European Chemicals Agency Board of Appeal’, (2015) 21 E.P.L. 1, p. 143-168; Paolo Chirulli & Luca De Lucia, ‘Specialised adjudication in
EU administrative law: the Boards of Appeal of EU agencies’, (2015) 40 E.L.Rev. 6, p. 832-857; Marta Simoncini, Administrative regulation beyond
the non-delegation doctrine: a study on EU agencies, Oxford: Hart Publishing 2018, p. 157-162.
Zie Verordening (EG) 881/2004, PbEU 2008, L 354/51.8
Zie artikel 55 Verordening (EU) 2016/796, PbEU 2016, L 138/1.9
Zie artikel 25 Verordening (EU) 2019/942 tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregu-
lators, PbEU 2019, L 158/22.

10

Zie artikel 85 Verordening (EU) 806/2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van krediet-
instellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk
afwikkelingsfonds, PbEU 2014, L 225/1.

11

Zie artikel 58 lid 1 van de ETA-verordeningen.12
Zie GvEA EG, T-163/98, ECLI:EU:T:1999:145, r.o. 38 (The Procter & Gamble Company/BHIM); Gerecht EU, T-102/13, ECLI:EU:T:2014:1064, r.o.
27 (Heli-Flight/EASA).

13

Zie Gerecht EU, T-102/13, ECLI:EU:T:2014:1064, r.o. 28 (Heli-Flight/EASA).14
De Gemeenschappelijke Aanpak bevat weinig bepalingen m.b.t. de kamers van beroep, behalve de vermelding dat de regels inzake onpartijdigheid
en onafhankelijkheid die gelden voor de leden van de wetenschappelijke comités ook voor de leden van de kamers van beroep moeten gelden.
Zie punt 21 van de Gemeenschappelijke Aanpak, supra noot 6.

15
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ment van orde vast.16 Hierin verschilt ze van de oudere
kamers van beroep van andere agentschappen waar de
interne proceduregels door de Commissie worden vast-
gesteld.17

3.1. Samenstelling van de Gemeenschappelijke
Bezwaarcommissie

De Gemeenschappelijke Bezwaarcommissie bestaat uit
zes leden (en zes plaatsvervangers), daar waar de kamers
van beroep van de meeste andere agentschappen slechts
drie leden tellen. Een exacte verdeelsleutel tussen vakex-
perten en juristen wordt niet voorgeschreven, maar wel
voorzien de ETA-verordeningen dat de leden ‘bewezen
hebben op een voldoende hoog niveau over relevante
kennis en beroepservaring, ook op het vlak van toezicht,
te beschikken in de sectoren banken, verzekeringen, be-
drijfspensioenen, effectenmarkten of op het gebied van
andere financiële diensten (…) De bezwaarcommissie
beschikt over voldoende juridische expertise om deskun-
dig juridisch advies te geven over de rechtmatigheid van
de wijze waarop de Autoriteit haar bevoegdheden uit-
oefent’.18 Aangezien het een gemeenschappelijk orgaan
is, benoemt de raad van bestuur van elke ETA twee leden,
uit een lijst die wordt opgemaakt door de Commissie (na
een publieke oproep tot kandidaatstelling). De leden, die
dus voor het overige geen functie bekleden binnen de
ETA’s, worden benoemd voor een periode van vijf jaar
die eenmaal verlengd kan worden. Een lid kan niet
vroegtijdig ontslagen worden, behoudens wanneer hij
‘op ernstige wijze is tekortgeschoten’, in welk geval de
raad van bestuur van de verantwoordelijke ETA hiertoe
een besluit kan nemen, na raadpleging van de raad van
toezichthouders van dezelfde ETA.19 De leden dienen
onafhankelijk en onpartijdig te zijn en kunnen bij twijfel
gewraakt worden door elke partij.20 Elk lid dient openbaar
een schriftelijke belangenverklaring af te leggen die
jaarlijks geactualiseerd moet worden.
In tegenstelling tot de kamers van beroep van de meeste
andere agentschappen heeft de Gemeenschappelijke
Bezwaarcommissie geen eigen griffie.21 Artikel 58 lid 8
van de ETA-verordeningen bepaalt dat de drie autoriteiten
‘via het Gemengd Comité [zorgen] voor adequate opera-

tionele en secretariële ondersteuning van de bezwaarcom-
missie’. Dit comité wordt aangestuurd door de voorzitters
van de ETA’s en heeft zijn eigen personeel dat optreedt
als gezamenlijk secretariaat.22 Een en ander noodzaakt
het procedurereglement van de bezwaarcommissie om
specifieke regels op te stellen die voorkomen dat de ETA
die het Gemengd Comité voorzit, niet verantwoordelijk
is voor de behandeling van een bezwaar gericht tegen
een van haar besluiten. Artikel 4 lid 5 van het procedure-
reglement voorziet daarbij ook dat ‘[t]he ESA shall ensure
that there is an adequate procedure in place so that from
the outset of the appeal, no information passes from the
Secretariat to the respondent ESA or any of the ESAs ex-
cept as specified by the Rules of Procedure’.

3.2. Bevoegdheid van de Gemeenschappelijke
Bezwaarcommissie

De bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Bezwaar-
commissie is, zoals die van de meeste andere kamers van
beroep, materieel gedefinieerd: de handelingen die aan-
vechtbaar zijn voor de bezwaarcommissie worden in ar-
tikel 60 lid 1 van de relevante ETA-verordening gedefi-
nieerd aan de hand van hun rechtsbasis.23 Zo kunnen
voor wat betreft de EBA-verordening enkel de besluiten
aangenomen op grond van artikelen 17, 18 of 19 van de
EBA-verordening voor de bezwaarcommissie aangevoch-
ten worden. Een vraag die zich hieromtrent reeds gesteld
heeft is hoe het begrip ‘besluit’ moet geïnterpreteerd
worden. Er is uiteraard de vaste rechtspraak van het Hof
dat enkel bindende handelingen aangevochten kunnen
worden in het beroep tot nietigverklaring voorzien in ar-
tikel 263 VWEU, maar niets belet de secundaire wetgever
om te opteren voor een bredere categorie van handelingen
die aanvechtbaar zijn voor een kamer van beroep. Artikel
19 van de oorspronkelijke verordening tot oprichting van
het energieagentschap voorzag ook een mogelijkheid tot
het instellen van een beroep, bij de kamer van beroep,
tegen ‘besluit[en] als bedoeld in de artikelen 7, 8 of 9’
van de verordening.24 Stond deze bepaling toe dat een
advies van het energieagentschap, aangenomen op grond
van artikel 7 lid 4 van de verordening aangevochten wordt
voor de kamer van beroep? De Oostenrijkse energieregu-
lator meende van wel, maar de kamer van beroep inter-

Zie artikel 60 lid 6 van de ETA-verordeningen.16
Zie bijv. artikel 93 lid 3 van de ECHA-Verordening (EG) 1907/2006, PbEU 2006, L 396/1; artikel 105 lid 1 van de EASA-Verordening (EU) 2018/1139,
PbEU 2018, L 212/1; artikel 73 EUIPO-Verordening (EU) 2017/1001, PbEU 2017, L 154/1; artikel 114 lid 1 CPVO-verordening (EG) 2100/94, PbEG
1994, L 227/1.

17

Zie artikel 58 lid 2 van de ETA-verordeningen.18
Op te merken valt dat voor de oudste agentschappen, het Merkenrechtbureau en het Plantenrechtenbureau, de leden van de kamers van beroep
enkel ontslagen kunnen worden na een beslissing hiertoe van het Hof van Justitie. Onder andere dit deed Molinier besluiten dat de kamers van

19

beroep van deze agentschappen alle kenmerken van een rechterlijke instantie vervulden. Zie J. Molinier, ‘Le régime contentieux des Agences de
l’Union européenne’, in: Couzinet (red.), Les Agences de l’Union européenne – Recherche sur les organismes communautaires décentralisés, Toulouse:
PUSST 2002, p. 118-119.
De nationaliteit van een lid vormt op zich geen reden tot wraking en een bezwaar dient uiteraard in limine litis opgeworpen te worden. Zie artikel
59 lid 4 van de ETA-verordeningen.

20

Chamon 2016, supra noot 4, p. 556-557.21
Zie artikelen 54 en 55 van de ETA-verordeningen.22
Dit ligt enkel verschillend voor de kamers van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom, waarvan de bevoegdheid ratione personae bepaald
is: zij zijn bevoegd kennis te nemen van beroepen tegen beslissingen van de onderzoekers, oppositieafdelingen, het register en de nietigheidsaf-
delingen van het Bureau. Zie artikel 66 lid 1 Verordening (EU) 2017/1001, PbEU 2017, L 154/1.

23

Verordening 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators,
PbEU 2009, L 211/1.

24
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preteerde ‘besluit’ analoog aan de vaste rechtspraak van
Hof en Gerecht op grond van artikel 263 VWEU.25 Het
Gerecht bevestigde deze interpretatie, door op te merken
dat artikel 288 VWEU een besluit definieert als bin-
dend.26 Het Gerecht merkte evenwel niet op dat artikel
288 VWEU eveneens vermeldt dat het de instellingen, en
a contrario dus niet EU-agentschappen, zijn die verorde-
ningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen
vaststellen.27 Deze verduidelijking zou mutatis mutandis
kunnen gelden voor de verwijzingen naar ‘besluiten’ in
de ETA-verordeningen en zoals hierna zal uitgewerkt
worden heeft de Gemeenschappelijke Bezwaarcommissie,
analoog aan de gevestigde rechtspraak van het Hof, ook
geoordeeld dat bevestigende en voorbereidende handelin-
gen niet aangevochten kunnen worden voor de bezwaar-
commissie.28

Naar aanleiding van een bezwaar, kan de bezwaarcom-
missie de aangevochten handeling bekrachtigen dan wel
het bevoegde orgaan van de ETA in kwestie opdragen de
handeling te amenderen. In tegenstelling tot de kamers
van beroep van alle andere EU-agentschappen, met uit-
zondering van die van de Gemeenschappelijke Afwikke-
lingsautoriteit, heeft de Gemeenschappelijke Bezwaar-
commissie dus geen hervormingsbevoegdheid, i.e. de
bevoegdheid om zelf een besluit te nemen in plaats van
het oorspronkelijk bevoegde ETA-orgaan.
Daarentegen is de Gemeenschappelijke Bezwaarcommis-
sie ook bevoegd, in tegenstelling tot de meeste andere
kamers van beroep, om kennis te nemen van klachten
tegen besluiten van de ETA’s waarbij een verzoek tot
toegang tot documenten onder de Transparantieverorde-
ning geweigerd werd.

3.3. Procesbevoegdheid voor de Gemeenschappelijke
Bezwaarcommissie

De partijen met actieve procesbevoegdheid worden door
de ETA-verordeningen geïdentificeerd als iedere ‘natuur-
lijke of rechtspersoon, met inbegrip van een bevoegde
autoriteit’ voor zover zij besluiten aanvechten ‘die gericht
zijn tot die persoon, of tegen een besluit dat van recht-
streeks en individueel belang is voor die persoon, ook als
het tot een andere persoon is gericht.’ Dit is analoog aan
de oprichtingsverordeningen van andere agentschappen
die uitgerust werden met een kamer van beroep en moet
tezamen gelezen worden met artikel 263 lid 5 VWEU dat
sinds het Verdrag van Lissabon bepaalt dat ‘[d]e handelin-
gen tot oprichting van organen en instanties van de Unie
kunnen voorzien in bijzondere voorwaarden en bepalin-
gen inzake de beroepen welke door natuurlijke of
rechtspersonen worden ingesteld tegen handelingen van

deze organen of instanties waarmee rechtsgevolgen ten
aanzien van hen worden beoogd’. Dit betekent concreet
dat de niet-geprivilegieerde partijen (natuurlijke en
rechtspersonen) onder artikel 263 VWEU in voorkomend
geval eerst de beroepsprocedures voor een kamer van
beroep van een agentschap moeten uitputten, vooraleer
ze een ontvankelijk annulatieberoep kunnen instellen
voor het Gerecht. Dit kan potentieel tot opmerkelijke
situaties leiden: om een en hetzelfde besluit aan te vech-
ten kan het zijn dat een bevoegde nationale autoriteit
eerst beroep moet instellen voor de interne kamer van
beroep, tenzij die autoriteit de eigen lidstaat (geprivile-
gieerde partij) kan overtuigen om de wettigheid van het
besluit te betwisten, in welk geval de lidstaat rechtstreeks
naar het Gerecht kan stappen.29

Hoewel de begrippen van ‘rechtstreeks en individueel
belang’ zoals gebezigd in de ETA-verordeningen automa-
tisch doen denken aan de begrippen van rechtstreekse
en individuele geraaktheid in artikel 263 VWEU, zou het
onjuist zijn om a priori aan beide dezelfde betekenis toe
te kennen. Bij het creëren van een geheel nieuw en apart
rechtsmiddel is de EU-wetgever immers niet gebonden
aan de uitlegging die het Hof geeft aan gelijkaardige of
zelfs identieke bepalingen die betrekking hebben op een
ander rechtsmiddel (in casu het annulatieberoep van ar-
tikel 263 VWEU). De Gemeenschappelijke Bezwaarcom-
missie heeft dit als dusdanig ook in beginsel erkend in
Investor Protection Europe/ESMA:

‘[W]hereas Article 263 of the TFEU provides for pro-
ceedings for a review by the Court, Article 60 of the
ESMA Regulation provides for “an appeal” to the Board
of Appeal. In the Board’s experience, the distinction be-
tween a judicial review by a court, and an appeal to a
specialist body or tribunal, is well understood in the field
of financial regulation and supervision. (…)
Accordingly, the Board does not agree with the respon-
dent’s analysis in this respect. The automatic application
of limitations applicable to proceedings under Articles
263 and 265 TFEU (…) is, in the Board’s opinion, inap-
propriate in the case of a right of appeal under Article 60
of the ESMA Regulation.’30

Desalniettemin oordeelde het eerder in SV Capital OÜ/
EBA dat de verwijzing in de EBA-verordening naar na-
tuurlijke of rechtspersonen die een rechtstreeks en indi-
vidueel belang hebben de gelijkaardige bepaling in artikel
263 VWEU reflecteert.31

ACER Board of Appeal, Decision A-001-2015, para. 24.25
Gerecht EU, T-63/16, ECLI:EU:T:2017:456, r.o. 37 (E-Control/ACER).26
Voor een uitgebreidere bespreking, zie Merijn Chamon, ‘General court confirms that the ACER’s board of appeal cannot review non-binding
opinions’, (2018) Revue du droit des industries de réseau 2-3, p. 218-223.

27

Decision 2015 001, Onix Asigurări SA/EIOPA, para. 54; Decision 2019 05, Creditreform Rating AG/EBA.28
Besluit 02/2019 van het energieagentschap levert hiervan een mooi voorbeeld. Dit besluit werd tegelijkertijd door de Duitse regulator en door
Duitsland zelf aangevochten. De Duitse regulator diende een beroep in te stellen voor de kamer van beroep (zie zaak A-003-2019 voor het ACER
Board of Appeal), terwijl Duitsland rechtstreekse toegang had tot het Gerecht, zie de hangende zaak Gerecht EU, T-283/19 (Duitsland/ACER).

29

Decision 2014 05, Investor Protection Europe/ESMA, paras 37-38.30
Decision 2014 – C1 – 02, SV Capital OÜ/EBA, para. 27.31
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3.4. Procedure voor de Gemeenschappelijke Bezwaar-
commissie

Partijen die beroep willen instellen bij de bezwaarcom-
missie moeten dit doen binnen een termijn van twee
maand na kennisgeving of publicatie. Volgens het proce-
durereglement van de bezwaarcommissie moet het ver-
zoekschrift persoonlijk overhandigd of aangetekend ver-
stuurd worden, maar in B./ESMA aanvaardde de bezwaar-
commissie een bezwaar dat enkel per e-mail was ver-
stuurd.32 Net als voor de kamers van beroep van het
energieagentschap en de afwikkelingsautoriteit geldt er
voor de bezwaarcommissie zelf ook een tijdslimiet. Zij
dient haar besluit binnen de twee maanden na instelling
van het bezwaar te nemen. De bezwaarcommissie slaagt
erin deze strikte termijn te respecteren door als datum
van het ‘instellen van het bezwaar’ de dag te nemen
waarop de schriftelijke (en eventuele mondelinge) behan-
deling wordt afgerond.33 Deze strikte timing kan verklaren
waarom er voor de Gemeenschappelijke Bezwaarcommis-
sie, net als voor het beroepspanel van de afwikkelingsauto-
riteit, geen mogelijkheid voorzien is in de verordeningen
of het procedurereglement om te interveniëren,34 zij het
dat dit wel voorzien is voor de kamer van beroep van het
energieagentschap dat eveneens gebonden is aan een
strikte tijdslimiet. In tegenstelling tot wat geldt voor be-
roepsprocedures voor kamers van beroep van andere
agentschappen, is geen forfaitaire vergoeding verschul-
digd voor het instellen van een bezwaar en heeft een be-
zwaar ook niet automatisch schorsende werking.35 Zoals
hieronder zal toegelicht worden, moet de schorsing bij
de Gemeenschappelijke Bezwaarcommissie worden
aangevraagd. Op éénvoudig verzoek hebben partijen ook
recht op een mondelinge behandeling van hun zaak, dit
bijv. in tegenstelling tot in een procedure voor de kamer
van beroep van het intellectuele-eigendomsbureau. Tot
slot moet opgemerkt worden dat artikel 60 lid 4 van de
ETA-verordeningen bepaalt dat ‘[i]ndien het bezwaar
ontvankelijk is, (…) de bezwaarcommissie [onderzoekt]
of het gegrond is’. In haar procedurereglement heeft de
bezwaarcommissie op basis hiervan bepaald dat indien
de geïntimeerde ETA een exceptie van niet-ontvankelijk-
heid opwerpt, zij de ontvankelijkheid moet nagaan voor-
aleer zich over de gegrondheid van het bezwaar te bui-
gen.36 In elk geval kan de bezwaarcommissie ambtshalve
de ontvankelijkheid nagaan, maar de eerste regel heeft
dus als gevolg dat de Boehringer-rechtspraak niet mutatis
mutandis kan toegepast worden.37 In tegenstelling tot de
Unierecht kan de bezwaarcommissie dus ook niet op

grond van proceseconomische redenen38 een zaak afdoen
ten gronde wanneer een exceptie van niet-ontvankelijk-
heid werd ingeroepen.

4. Jurisprudentie van de
Gemeenschappelijke
Bezwaarcommissie

In de (beperkte) rechtspraak van de bezwaarcommissie
zijn al verschillende rechtsvragen aan bod gekomen. In
de bespreking hierna zal beperkt ingegaan worden op de
bijdrage die de rechtspraak van de bezwaarcommissie
heeft geleverd inzake de interpretatie van het materiële
recht, en zal voornamelijk stilgestaan worden bij de pro-
cedurele kwesties en hoe de procedure voor de bezwaar-
commissie zich verhoudt tot een procedure voor Gerecht
en Hof. Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat, zoals
zal blijken, de bezwaarcommissie als ‘nieuw’ orgaan in
een leertraject zit. Dit zowel op het vlak van haar (niet
uitgekristalliseerde) rechtspraak, als voor de methodiek
die ze hanteert. Wat deze laatste betreft moet bijvoorbeeld
gewezen worden op de soms onduidelijke en onvolledige
verwijzing naar jurisprudentie van Gerecht en Hof.39

4.1. Beoordeling van de ontvankelijkheid

Een eerste groep zaken heeft gemeen dat particulieren
de bevoegde ETA verzochten om een onderzoek in te
stellen naar de wijze waarop nationale toezichthouders
het Unierecht toepassen. Zulke verzoeken zijn mogelijk
onder artikel 17 van de ETA-verordeningen die het recht
hiertoe toekennen aan ‘[nationale] bevoegde autoriteiten,
het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, of de
Stakeholdergroep bankwezen’ en daarnaast bepalen dat
de ETA in kwestie ook op eigen initiatief (bijv. na een
verzoek van een particulier) zo een onderzoek kan starten.
De vraag die in deze zaken rees was of de particulier in
kwestie een ‘besluit’ waarmee de ETA in kwestie weigert
een onderzoek ten gronde te voeren tegen de nationale
toezichthouder kan aanvechten voor de bezwaarcommis-
sie.
In SV Capital OÜ/EBA I had SV Capital aan de EBA ge-
vraagd om een onderzoek in te stellen naar de Finse en
Estse autoriteiten, aangezien deze weigerden op te treden
tegen twee, vermeend niet fit and proper, leden van de
raad van bestuur van het Estse filiaal van een Finse bank.
De EBA weigerde dit onderzoek te voeren aangezien het

Decision 2018 02, B./ESMA, para. 35.32
Zie artikel 20 van het intern procedurereglement.33
Dit impliceert dat ook de Commissie of een lidstaat niet zouden kunnen interveniëren.34
Dit is bijvoorbeeld wel zo voor beroepsprocedures voor de kamer van beroep van het chemicaliënagentschap.35
‘The Board of Appeal shall determine whether or not it is admissible before examining whether it is well founded.’ In Onix Asigurări SA/EIOPA
was deze bepaling aan de orde, maar aangezien Onix Asigurări SA haar niet betwistte werd de wettigheid ervan niet nader getoetst door het Gerecht.
Zie Gerecht EU, T-590/15, ECLI:EU:T:2016:374, r.o. 67 (Onix Asigurări SA/EIOPA).

36

Zie HvJ EG, C-23/00 P, ECLI:EU:C:2002:118, r.o. 52 (Raad/Boehringer). In deze zaak erkende het Hof de mogelijkheid om om redenen van een
goede rechtsbedeling de ontvankelijkheid van een vordering niet te behandelen.

37

Voor de gevestigde rechtspraak op dit punt, zie Conclusie van A-G N. Jääskinen in C-547/10 P, ECLI:EU:C:2012:565, r.o. 41-54 (Zwitserse Bonds-
staat/Commissie).

38

Zo gebeurt het dat de bezwaarcommissie geen specifieke rechtsoverwegingen aanhaalt wanneer zij verwijst naar arresten van Hof en Gerecht.39
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oordeelde dat deze kwestie louter beheerst werd door
nationaal recht, niet door EU-recht. Opmerkelijk genoeg
wierp de EBA, naar aanleiding van het bezwaar door
SV Capital OÜ niet op dat, gelet op het ontbreken van
een klachtrecht van SV Capital of een onderzoeksplicht
voor de EBA, haar weigeringsbesluit geen rechtsgevolgen
sorteert in hoofde van SV Capital OÜ en het bezwaar dus
onontvankelijk was.
Dit lag anders in Investor Protection Europe sprl/ESMA
waarin ESMA argumenteerde dat de verwijzing naar
‘besluiten aangenomen op grond van artikel 17 van de
verordening’ strikt moest worden geïnterpreteerd en dat
alleen individuele besluiten aangenomen op grond van
artikel 17 lid 6 voorwerp konden uitmaken van een be-
zwaar, gelet op de gevestigde rechtspraak van het Hof op
grond van artikel 263 VWEU. Een ‘interne conclusie’ van
de ESMA om geen onderzoek in te stellen na een klacht
door een particulier kon dan niet aangemerkt worden als
een aanvechtbaar besluit.40 Zoals reeds opgemerkt ver-
wierp de bezwaarcommissie de redenering dat de recht-
spraak van het Hof m.b.t. het annulatieberoep automa-
tisch kan toegepast worden op de bezwaarprocedure en
wel omdat dit in tegenspraak zou zijn met het doel van
een bezwaarcommissie (zie 3.3).41 Hoewel de bezwaar-
commissie naar dit doel verwees, maakte ze niet expliciet
wat dit doel precies is. De bezwaarcommissies van de
EU-agentschappen in het algemeen voorzien niet in een
volwaardige heroverweging van aangevochten besluiten,
aangezien ze dossiers niet denovo behandelen.42 Daaren-
boven heeft de Gemeenschappelijke Bezwaarcommissie
überhaupt geen hervormingsrecht (zie 3.2), noch een
injunctierecht (zie 5.1). Aangezien overweging 58 bij de
ESMA-verordening in fine bepaalt dat de bezwaarcom-
missie voorziet in de noodzakelijke rechtsmiddelen in
gevallen waarin de ESMA over besluitvormingsbevoegd-
heden beschikt, is het, i.t.t. wat de bezwaarcommissie
zelf beweert, niet geheel duidelijk waarom de rechtspraak
van het Hof en Gerecht niet naar analogie kan toegepast
worden.
Bijgevolg was het bezwaar tegen een ‘besluit’ tot
weigering van het openen van een onderzoek tegen een
nationale toezichthouder ontvankelijk.43 Zonder toelich-
ting merkte de bezwaarcommissie hieromtrent nog op
dat ‘[t]he Board refers further to max.mobil Telekommu-
nikation Service GmbH v Commission, Case T-54/99 at
paragraph 54, and Commission v T-Mobile Austria
GmbH Case C-141/02 P’. Minstens was deze verwijzing

verwarrend. Immers in de max.mobil-zaak voor het Ge-
recht oordeelde deze laatste instantie dat de weigering
door de Commissie om een klacht te onderzoeken in het
kader van huidig artikel 106 VWEU vatbaar was voor
rechterlijke toetsing en het beroep van max.mobil dus
ontvankelijk was. In hogere voorziening werd het Gerecht
op dit punt teruggefloten door het Hof dat oordeelde dat
de procedurele rechten die gelden onder de huidige
Verordening (EG) 1/2003 niet naar analogie konden toe-
gepast worden op de toezichtfunctie op diensten van al-
gemeen economisch belang die artikel 106 lid 3 VWEU
toekent aan de Commissie.44 In plaats van ‘verder te
verwijzen’ naar deze rechtspraak, had de bezwaarcom-
missie dus moeten aangeven hoe de behandeling van
klachten door ESMA onder artikel 17 van de verordening
verschilt van de behandeling van klachten door de Com-
missie onder artikel 106 VWEU.
De bezwaarcommissie corrigeerde zichzelf op dit punt
in SV Capital OÜ/EBA II. Nadat de bezwaarcommissie
in SV Capital OÜ/EBA I het bezwaar van SV Capital OÜ
gegrond had verklaard, nam de EBA een nieuw besluit
aan (vgl. infra). Pas toen ook dit besluit aangevochten
werd, wierp de EBA een exceptie van niet-ontvankelijk-
heid op. De EBA argumenteerde dat een afwijzingsbesluit
na een verzoek tot onderzoek niet aanvechtbaar is, zoniet
zou de EBA naar aanleiding van elke klacht een onder-
zoek moeten starten.45 De bezwaarcommissie riep op-
nieuw de max.mobil-zaak in, maar ditmaal enkel de hoge-
re voorziening voor het Hof en merkte op dat ‘in T-Mobile
Austria GmbH v Commission Case C-141/02P, the Court
held that a mobile phone company did not have standing
to bring an action challenging the Commission’s decision
to refuse to take action against Austria for an alleged
breach of the competition rules. The Board considers that
this supports the respondent’s contention that that noti-
fication by the EBA to a person that it will not exercise
its “own initiative” powers to investigate an alleged breach
or non-application of Union law will not normally consti-
tute a reviewable decision.’46 Hiermee leek de bezwaar-
commissie een duidelijke positie ingenomen te hebben
(i.e. geen beroep mogelijk tegen beslissingen van een
ETA waarbij deze weigert een onderzoek op eigen initia-
tief te starten). Desalniettemin oordeelde de bezwaarcom-
missie alsnog dat het bezwaar ontvankelijk was aangezien
het besluit in het specifieke geval in casu ‘went beyond
a mere communication of information or advice of non-
action.’47

Decision 2014 05, Investor Protection Europe sprl/ESMA, para. 26.40
Ibid., para. 40. De bezwaarcommissie verwees hierbij naar overweging 58 in de preambule van de ESMA-verordening, die bepaalt: ‘Het is nodig
ervoor te zorgen dat de partijen waarop door de Autoriteit vastgestelde besluiten invloed hebben, een beroep kunnen doen op de noodzakelijke

41

rechtsmiddelen. Om de rechten van partijen doeltreffend te beschermen en om redenen van proceseconomie moeten, indien de Autoriteit over
besluitvormingsbevoegdheden beschikt, partijen het recht hebben om bezwaar aan te tekenen bij een bezwaarcommissie.’
Voor de kamer van beroep van ECHA, zie Gerecht EU, T-125/17, ECLI:EU:T:2019:638, r.o. 59 (BASF/ECHA). In fine lijkt het Gerecht dit ook
aanvaard te hebben voor de kamer van beroep van EASA, zie Gerecht EU, T-102/13, ECLI:EU:T:2014:1064, r.o. 86-87 (Heli-Flight GmbH/EASA).

42

Een de novo onderzoek is daarentegen wel mogelijk door de kamers van beroep van het merkenrechtenbureau. Zie bijv. GvEA EG, T-112/03,
ECLI:EU:T:2005:102, r.o. 36 (L’Oréal SA/OHIM).
Een en ander hielp Investor Protection Europe sprl evenwel niet vooruit, aangezien de bezwaarcommissie vervolgens de gevestigde rechtspraak
van het Hof m.b.t. de vereiste van een (persoonlijk) belang bij de vernietiging van de betwiste handeling naar analogie toepaste en concludeerde
dat zulk belang niet was aangetoond.

43

HvJ EG, C-141/02 P, ECLI:EU:C:2005:98, r.o. 71 (Commissie/T-Mobile Austria).44
Decision 2014 C1 02, SV Capital OÜ/EBA II, para. 29.45
Decision 2014 C1 02, SV Capital OÜ/EBA II, para. 33.46
Decision 2014 C1 02, SV Capital OÜ/EBA II, para. 34.47
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Pas met Kluge e.a./EBA kwam de bezwaarcommissie tot
een finale positie. Aangezien het Gerecht in de SV Capital
OÜ-zaak (vgl. infra) had geoordeeld dat particulieren geen
recht hebben een besluit van een ETA, waarbij ze weigert
een onderzoek op eigen initiatief te starten, aan te vech-
ten, verwierp de bezwaarcommissie het bezwaar van
Kluge e.a.48 De onmogelijkheid om een weigeringsbesluit
aan te vechten is sindsdien vaste rechtspraak van de be-
zwaarcommissie.49

Ook in Onix Asigurări SA/EIOPA verwierp de bezwaar-
commissie een klacht op het punt van ontvankelijkheid.
Onix Asigurări kwam op tegen een handeling van EIOPA
die een eerdere handeling louter bevestigde. De bezwaar-
commissie paste naar analogie de gevestigde rechtspraak
van Gerecht en Hof toe om te oordelen dat ze geen kennis
kon nemen van het bezwaar.50 Een gelijkaardig probleem
was aan de orde in Creditreform Rating AG/EBA. Credit-
reform Rating AG wenste een ontwerpuitvoeringshande-
ling van de EBA aan te vechten. De ETA-verordeningen
voorzien inderdaad een uitzondering op de algemene
comitologieregels die voorschrijven dat ontwerpuitvoe-
ringshandelingen (onder artikel 291 lid 2 VWEU) door
de Commissie worden uitgewerkt en worden voorgelegd
aan comités van nationale experten. In het domein van
de financiële sector zijn het evenwel de ETA’s die (elk op
hun gebied) ontwerphandelingen uitwerken en die de
commissie dan kan aannemen als uitvoeringshandelin-
gen.51 De bezwaarcommissie merkte (op overbodige wijze)
op dat eenmaal de uitvoeringshandeling zou aangenomen
worden, Creditreform Rating AG aan de Plaumann-test
zou voldoen en dus procesbevoegdheid hebben,52 maar
aangezien de ontwerphandeling een voorbereidende
handeling is die geen rechtsgevolgen sorteert, kon zij
niet aangevochten worden voor de bezwaarcommissie:
‘(…) in accordance with settled case law of the CJEU that
the Board of Appeal must follow also in its interpretation of
Article 60 of the ESAs Regulations, acts having a preparato-
ry nature adopted by a European agency contributing to
the formulation of subsequent binding acts of the Com-
mission are not subject to an autonomous judicial review
but are subject to review through a check of the legitimacy
of the final act.’53 Hoewel deze conclusie geheel logisch
en verdedigbaar is, staat de noodzaak om gevestigde
rechtspraak van het Hof op dit punt te volgen niet hele-
maal vast. Hoewel reeds werd opgemerkt dat het bezwaar
voor de bezwaarcommissie sterk gelijkt op het annulatie-
beroep voor het Hof en Gerecht (zie eerder in 4.1), vereist
een functionele lezing van het rechtsmiddel van het be-
zwaar voor de bezwaarcommissie dat deze verschilt van

het annulatieberoep voor de Europese rechter, zoals de
bezwaarcommissie zelf ook erkend heeft.54 Een sterker
argument voor onontvankelijkheid, en een dat de bezwaar-
commissie slechts terloops opmerkt,55 lijkt daarentegen
dat de EBA zulke ontwerpuitvoeringshandelingen op-
maakt op grond van artikel 15 van de verordening, een
artikel dat niet vermeld wordt als een van de rechtsbasis-
sen van besluiten aanvechtbaar voor de bezwaarcommis-
sie.

4.2. Gebruik der talen voor de bezwaarcommissie

In Onix Asigurari SA/EIOPA oordeelde de bezwaarcom-
missie dat de schriftelijke procedure voor de bezwaarcom-
missie in het Engels moest geschieden aangezien Onix
Asigurari SA de EIOPA aanvankelijk in het Engels had
aangeschreven en EIOPA een besluit in het Engels had
aangenomen. Het verzoek van Onix Asigurari SA om
nadien de schriftelijke procedure in het Italiaans te voeren
werd dus afgewezen.56 Gelet op het taalregime dat geldt
voor het Gerecht en het Hof57 lijkt dit bedenkelijk. Daar-
tegenover staat dat een bezwaar voor de bezwaarcommis-
sie niet gelijkgesteld kan worden aan een procedure voor
de Unierechter. Bovendien moet opgemerkt worden dat
het procedurereglement van het Gerecht wat betreft het
taalregime een lex specialis bevat voor beroepen tegen
besluiten van de kamers van beroep van het merkenrech-
ten- en plantenrechtenbureau. Voor deze beroepen geldt
een specifieke uitzondering op de regel dat het de verzoe-
kende partij is die de proceduretaal bepaalt: indien er
bezwaar wordt gemaakt tegen de taalkeuze van de verzoe-
ker door een van de partijen voor de kamer van beroep
wordt de proceduretaal de taal van het oorspronkelijke
besluit.58Onix Asigurari SA/EIOPA gaat evenwel nog
verder, aangezien de bovengenoemde uitzondering in
het procedurereglement van het Gerecht er een is ten
voordele van andere particulieren,59 maar dus niet het
agentschap zelf, die partij waren voor de kamer van be-
roep. Gelet op de flexibiliteit en efficiëntie die de bezwaar-
procedure (zouden moeten) kenmerken, kan een inper-
king van de taalkeuzevrijheid van een verzoekende partij
gerechtvaardigd zijn, maar idealiter wordt een bepaling
hiertoe in de verordening opgenomen.

4.3. Opschorting van een bestreden besluit door de
bezwaarcommissie

Vooralsnog heeft de bezwaarcommissie slechts twee
verzoeken gekregen tot opschorting van een besluit dat

Decision 2016 001, Kluge e.a./EBA.48
Zie ook Decision 2018 02, B./ESMA.49
Decision 2015 001, Onix Asigurări/EIOPA, para. 45.50
De wettigheid van deze afwijking op de algemene comitologieregels kan betwijfeld worden, maar wordt niet verder onderzocht in deze bijdrage.51
Decision 2019 05, Creditreform Rating AG/EBA, para. 55.52
Decision 2019 05, Creditreform Rating AG/EBA, para. 65 (cursivering toegevoegd).53
Zie supra noot 30.54
Decision 2019 05, Creditreform Rating AG/EBA, para. 70.55
Decision 2015 001, Onix Asigurări SA/EIOPA, para. 29.56
Zie Koen Lenaerts, Ignace Maselis & Kathleen Gutman, EU Procedural Law, Oxford: OUP 2015, p. 740.57
Zie artikel 45 lid 4 sub c van het Procedurereglement van het Gerecht.58
Voor toepassingen, zie GvEA EG, T-292/01, ECLI:EU:T:2003:264, r.o. 15-17 (Phillips-Van Heusen Corp/OHIM); Gerecht EU, T-807/16,
ECLI:EU:T:2018:337, r.o. 11 (MIP Metro Group/EUIPO).

59
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bij haar werd aangevochten. In Skandinaviska Enskilda
Banken/ESMA vocht verzoekster het besluit van de ESMA
aan waarbij laatste een boete oplegde wegens het aanbie-
den van ratingdiensten zonder erkend te zijn als rating-
bureau. Hoewel het de boete betaalde, vroeg het ook de
opschorting van het aangevochten besluit aan. In de be-
handeling van dit verzoek paste de bezwaarcommissie
in grote mate de relevante rechtspraak van Gerecht en
Hof naar analogie toe.60 De bezwaarcommissie week
evenwel ook expliciet af van gevestigde rechtspraak
wanneer de kwestie van de onherstelbare schade aan bod
kwam. De ESMA riep in dat geldelijke schade, behoudens
uitzonderlijke omstandigheden, niet als onherstelbaar
kan worden beschouwd, aangezien de gelaedeerde per-
soon in de regel door een geldelijke vergoeding kan
worden hersteld in de situatie die vóór het ontstaan van
de schade bestond.61 Hieromtrent merkte de bezwaarcom-
missie op:

‘[I]t does not in the Board’s opinion follow that such an
approach is necessarily applicable in the case of a suspen-
sion decision under Article 60(3) [of the ESMA Regula-
tion]. The Board of Appeal is not a court, but an integral
part of ESMA (…). It is part of the system of checks and
balances contained in the ESMA founding regulation (…)
providing participants in the financial markets with an
avenue for the review of a supervisory decision, which is
itself subject to appeal to the General Court of the Euro-
pean Union.’

Betreffende de door ESMA voorgestelde oplossing dat
opschorting enkel kan verleend worden indien verzoek-
sters voortbestaan in gevaar wordt gebracht, oordeelde
de bezwaarcommissie:

‘Clearly, as a major bank, SEB cannot pass that threshold
in the present case. In many circumstances in the
financial markets, such a threshold would rule out sus-
pension, however meritorious the case for suspension
might otherwise be. This, in the Board’s view, tends to
show that the submission does not give proper effect to
the terms of Article 60(3) [of the ESMA Regulation].’62

Dit hielp Skandinaviska Enskilda Banken uiteindelijk
echter niet aangezien bij de belangenafweging de bezwaar-
commissie opmerkelijk genoeg oordeelde dat ‘the decisive
factor is the uncertainty which suspending the operation
of the Decision would create. As has been noted, of the
four appellant banks, only SEB is applying for a suspen-
sion. The consequence of a suspension would, as has
been submitted on behalf of ESMA, effectively create a
dual regulatory regime, one applying to SEB, and the
other applying to the other banks and any other party in

a similar position to the banks. In the Board’s estimation,
this would be conducive to confusion and should be
avoided in the wider public interest in an effective system
of financial regulation.’63 Indien dit behoort tot de stan-
daard die de bezwaarcommissie ook in de toekomst toe-
past bij de beoordeling van verzoeken tot voorlopige
maatregelen, hangt de opschorting van een besluit uit
een bundel besluiten dus af van de omstandigheid dat
de geadresseerde (rechts)personen van alle individuele
besluiten die deel uitmaken van een bundel besluiten
deze besluiten aanvechten en de schorsing ervan vorde-
ren. Zo een standaard zou tot bedenkelijke situaties leiden
in het licht van artikel 47 Handvest. In elk geval moet
opgemerkt worden dat de oplossing van de bezwaarcom-
missie geen parallel kent in de rechtspraak van het Hof
of Gerecht. Wanneer de Commissie bijv. boetebesluiten
aanneemt in het kader van artikel 101 VWEU hangt een
annulatie- of opschortingsverzoek van een van de kartel-
deelnemers in kwestie niet af van het gegeven dat alle
andere karteldeelnemers ook de nietigverklaring, c.q.
opschorting, vorderen.
Een tweede, en voorlopig laatste, verzoek tot schorsing
werd afgewezen in Creditreform Rating AG/EBA,64 waarbij
Creditreform Rating AG een ontwerpuitvoeringshande-
ling aanvocht. Aangezien voorbereidende handelingen
überhaupt niet aanvechtbaar zijn voor de bezwaarcom-
missie (vgl. supra) werd ook het verzoek tot schorsing
afgewezen.

4.4. De (marginale?) toetsing door de bezwaar-
commissie

Zoals reeds opgemerkt is de raison d’être van de kamers
van beroep dat zij een diepgaandere toetsing kunnen
uitoefenen dan het Gerecht en Hof. Tegelijkertijd hebben
de kamers van beroep beperktere middelen dan de
eigenlijke besluitvormingsinstanties van de agentschap-
pen. De Gemeenschappelijke Bezwaarcommissie heeft
dan ook terecht geoordeeld dat zij geen de novo beslissing
kan nemen,65 maar een aangevochten besluit enkel op
onwettigheden kan toetsen. In SV Capital OÜ/EBA II
wierp SV Capital OÜ op dat de EBA haar beoordelingsbe-
voegdheid verkeerd had toegepast in het licht van de
‘Internal Processing Rules on Investigation van de EBA’
zelf. De bezwaarcommissie ging niet op de kwestie in
hoeverre een particulier zulke interne organisatorische
maatregelen kan inroepen in een bezwaar in, maar
merkte op dat:

‘As to the test to be applied on an appeal against the
EBA’s decision not to initiate an “own initiative” investi-
gation, the respondent says that there will be a high
threshold, as where the EBA based its view on materially

Bijv. de vereiste dat de uitspraak in kort geding niet mag vooruitlopen op de uitspraak in de hoofdzaak en de vereiste dat de verzoekende partij
een belang moet hebben bij de voorlopige maatregelen. Zie Decision of 30 November 2018, Skandinaviska Enskilda Banken AB/ESMA, para. 80,
85. Voor de gevestigde rechtspraak, zie Koen Lenaerts, Ignace Maselis & Kathleen Gutman, EU Procedural Law, Oxford: OUP 2015, p. 574 en 576.

60

Decision of 30 November 2018, Skandinaviska Enskilda Banken AB/ESMA, para. 90.61
Decision of 30 November 2018, Skandinaviska Enskilda Banken AB/ESMA, para. 93.62
Decision of 30 November 2018, Skandinaviska Enskilda Banken AB/SMA, para. 103.63
Decision 2019 05, Creditreform Rating AG/EBA.64
Decision 2017 01, FinancialCraft Analytics/ESMA, para. 61.65
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incorrect facts, committed a manifest error of appraisal
or misused its discretionary powers. Similarly, the appel-
lant accepts that the case must be one in which the EBA
incorrectly applied its discretion, resulting in a manifestly
wrong decision. The Board agrees that there is a high
threshold, but it need not decide this issue definitively,
because on no view is the material adduced by the appel-
lant sufficient to show that the EBA exercised its discre-
tion wrongly.’66

Dat de bezwaarcommissie zich hier niet definitief over
uitsprak is van groot belang, aangezien de toetsing die
de bezwaarcommissie hier kan toepassen in beginsel
diepgaander dient te zijn dan de marginale toetsing die
het Gerecht kan uitvoeren. Indien de bezwaarcommissie
een toetsing zou toepassen die even marginaal is als die
van het Gerecht, blijft de toegevoegde waarde van de be-
zwaarcommissie beperkt.
Zonder duidelijk te maken in welke mate dit haar besluit
had beïnvloed, merkte de bezwaarcommissie in Svenska
Handelsbanken AB e.a./ESMA ook op dat ‘[i]t is no part
of the Board of Appeal’s function to decide policy, which
is a matter for the Board of Supervisors’.67 Hoewel dit
ongetwijfeld correct is, zou het (in de toekomst) ook niet
mogen dienen als algemene rechtvaardiging voor een
marginale toetsing door de bezwaarcommissie.

4.5. Procedurele rechten en vereisten voor de initieel
bevoegde instantie

In SV Capital OÜ/EBA II oordeelde de bezwaarcommis-
sie op opmerkelijke wijze over de klacht van SV Capital
OÜ dat het tijdens de administratieve procedure niet ge-
hoord werd door de EBA alvorens deze haar besluit had
genomen en dit in tegenspraak met artikel 39 van de
EBA-verordening was. Zonder zich uit te spreken over
de vraag of artikel 39 van de verordening van toepassing
is op besluiten als dat in casu merkte de bezwaarcommis-
sie op dat SV Capital OÜ voldoende gehoord was en dit
gelet op de uitwisseling van argumenten voor de bezwaar-
commissie in SV Capital OÜ I!68

Verder paste de bezwaarcommissie de Buchler-recht-
spraak69 van het Hof toe op de raad van toezichthouders
van de ESMA: een besluit met betrekking tot de weigering
tot inschrijving als ratingbureau kan genomen worden
via een schriftelijke procedure.70 In een tweede zaak
waarin bezwaar werd gemaakt tegen een weigering tot
registratie als ratingbureau merkte de bezwaarcommissie
op dat ‘[h]aving regard to European jurisprudence, (…)
In respect of technical matters about credit rating such
as methodologies, the Board thinks that the decision of
the respondent acting as a specialist regulator is entitled
to some margin of appreciation.’71 Concreet toegepast

betekende dit dat ‘[t]he Board reiterates that in respect of
technical matters about credit rating such as methodolo-
gies, the decision of the respondent acting as a specialist
regulator is entitled to some margin of appreciation (see
paragraph 45 above). Further, despite what the Board
regards as an under-developed Response in this regard,
the refusal decision itself sets out in a comprehensive
and detailed manner the reason why the respondent
considers that the appellant has failed to comply with
CRAR in this regard. On balance, the Board is reluctant
to interfere with the respondent’s conclusions in this re-
gard. The appellant has accordingly, not made out a case
in this respect.’ Deze overwegingen lijken opnieuw be-
denkelijk in het licht van de verschillen tussen een kamer
van beroep en het Gerecht en Hof.72 Het kan hierbij be-
grijpelijk lijken dat de ‘externe’ leden van de bezwaarcom-
missie zich terughoudender opstellen jegens het agent-
schap dan een ‘interne’ commissie zou doen. Echter deze
terughoudendheid mag er uiteraard niet toe leiden dat
de toegevoegde waarde die een kamer van beroep kan
bieden (vergeleken met een beroep voor de Unierechter)
teniet wordt gedaan. De vraag hier is uiteraard hoe ‘some
margin of appreciation’ die de bezwaarcommissie aan
de ETA’s laat zich concreet verhoudt tot de ‘margin of
appreciation’ die Gerecht en Hof laten aan de ETA’s. In-
dien deze volledig overlappen heeft de bezwaarcommissie
slechts een zeer beperkte toegevoegde waarde.

4.6. Verduidelijking van het materieel Unierecht

Naast de verduidelijking van al deze procedurele aange-
legenheden wordt de bezwaarcommissie ook gevraagd
om het materieel Unierecht uit te leggen en toe te passen.
Als beroepsorgaan in eerste instantie doet ze daarbij ook
uitspraak over de correcte uitlegging van rechtsbegrippen.
Hoewel het eindoordeel hierbij uiteraard bij het Gerecht
en het Hof ligt, geniet de rechtspraak van de bezwaarcom-
missie uiteraard enig gezag en zal het ook de toekomstige
toepassing van het Unierecht door de ETA’s vormgeven.
Een voorbeeld vinden we in SVCapital OÜ/EBA I. Nadat
de bezwaarcommissie had geoordeeld dat het bezwaar
ontvankelijk was (vgl. supra) oordeelde het eveneens dat
het bezwaar gegrond was. Hoewel artikel 11 Richtlijn
2006/48 (de zgn. Bankenrichtlijn) bepaalde dat een
vergunning slechts verleend wordt ‘wanneer ten minste
twee personen daadwerkelijk het beleid van de kredietin-
stelling bepalen [en] de vergunning niet [verlenen] wan-
neer deze personen niet de noodzakelijke betrouwbaar-
heid of de vereiste ervaring bezitten om deze functies uit
te oefenen’, oordeelde de bezwaarcommissie dat het
Unierecht ook eisen stelde aan de ‘noodzakelijke betrouw-
baarheid en de vereiste ervaring’ van de andere beleids-
makers bij een kredietinstelling. Dit opmerkelijk genoeg
door artikel 11 te lezen in het licht van de niet-bindende

Decision 2014 C1 02, SV Capital OÜ/EBA II, paras 52-53.66
Decisions 2019 01-04, Skandinaviska Enskilda Banken AB e.a./ESMA, paras 12 en 194.67
Decision 2014 C1 02, SV Capital OÜ/EBA II, para. 59.68
HvJ EG, 44/69, ECLI:EU:C:1970:72 (Buchler/Commissie).69
Decision 2013-14, GPRC ‘Standard Rating’ Ltd/ESMA, paras 89-90.70
Decision 2017 01, FinancialCraft Analytics/ESMA, para. 45.71
Decision 2017 01, FinancialCraft Analytics/ESMA, para. 87.72
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Guidelines van de EBA. Wat betreft laatste merkte de
bezwaarcommissie op dat ‘even on the basis that the EBA
Guidelines are not legally binding, they address the
matter from a practical perspective, and assist in the in-
terpretation of the scope of the provisions of Directive
2006/48’.73 Hoewel de bezwaarcommissie hier niet naar
verwees, speelde ongetwijfeld mee dat de Kapitaalvereis-
ten Richtlijn (Richtlijn 2013/36), die Richtlijn 2006/48
zou vervangen, ten tijde van de behandeling van het be-
zwaar werd aangenomen en de relevante vereiste door
de nieuwe richtlijn expliciet wordt uitgebreid tot alle leden
van het leidinggevend orgaan.74

4.6.1. Personen die sleutelfuncties bekleden
Overeenkomstig artikel 60 van de verordening werd de
kwestie in SVCapital OÜ/EBA I terugverwezen naar de
bevoegde instantie van de EBA die, na een preonderzoek,
vervolgens oordeelde om geen onderzoek ten gronde te
starten. Opnieuw maakte SV Capital OÜ hiertegen be-
zwaar, zij het dus niet tegen de opvatting van de EBA dat
de kwestie niet onder EU-recht kwam (zoals in SVCapital
OÜ/EBA I), maar tegen het besluit van de EBA dat er
onvoldoende gronden waren om een volwaardig onder-
zoek te voeren. Ten gronde wierp het bezwaar in SV
Capital OÜ/EBA II op dat de EBA ten onrechte de inschat-
ting van de Finse autoriteit had overgenomen dat de ge-
viseerde personen geen ‘sleutelfuncties’ bekleedden. De
bezwaarcommissie oordeelde dat een leidinggevende die
gemachtigd is de kredietinstelling rechtens te binden
niet noodzakelijk een sleutelfunctie bekleedt. Ook de titel
die een leidinggevende voert is grotendeels irrelevant bij
de bepaling of deze een sleutelfunctie bekleedt.75 De be-
zwaarcommissie oordeelde op basis van de EBA Guide-
lines dat het inderdaad niet ging om personen in sleutel-
functies en merkte nog op dat, overeenkomstig recht-
spraak van het Hof, de EBA de inschatting van de Finse
autoriteit kon overnemen tenzij deze manifest verkeerd
was (wat hier dus niet aan de orde was).76

4.6.2. Schaduwratings
In Svenska Handelsbanken AB e.a./ESMA was de vraag
aan de orde of een groep van Scandinavische banken het
Unierecht schond door ‘schaduwratings’ aan te bieden
in de vorm van beleggersinformatie via hun interne on-
derzoeksdiensten, zonder dat zij evenwel geregistreerd
zijn als ratingbureaus. De ESMA was deze mening toe-
gedaan en had de banken in kwestie dan ook beboet.
Volgens deze banken vielen zij echter niet onder de ver-
ordening inzake ratingsbureaus aangezien ze enkel
‘aanbevelingen’ leverden die expliciet zijn uitgesloten

van het toepassingsgebied van de verordening.77 De
ESMA was daarentegen van mening dat deze uitzonde-
ring niet kon ingeroepen worden, aangezien dit tot een
resultaat zou leiden dat de regels van toepassing op ra-
tingbureaus omzeild zouden kunnen worden door ratings
te vermommen als louter ‘aanbevelingen’ in de vorm van
‘onderzoeksrapporten’. In essentie werd de bezwaarcom-
missie dus bevraagd op een punt van recht, namelijk de
correcte interpretatie van de uitzondering in artikel 3 lid 2
van de ratingbureaus-verordening. Daarnaast moest de
bezwaarcommissie ook verduidelijken wanneer sprake
is van nalatigheid: de banken in kwestie argumenteerden
dat hun geen nalatigheid kon verweten worden aangezien
het juridisch kader nieuw, onduidelijk en onzeker was.
De ESMA argumenteerde dat het juridisch kader duidelijk
was en dat de banken in kwestie zich hadden kunnen
informeren en indekken vooraleer hun gevestigde praktijk
verder te zetten onder het nieuwe rechtskader.
Om de reikwijdte van de uitzondering te bepalen sloeg
de bezwaarcommissie de historiek van het wetgevings-
proces na, om te concluderen dat de uitzondering voor
het eerst, zij het zonder enige uitleg, opdook in de positie
van het Parlement in eerste lezing.78 Deze ‘ongedocumen-
teerde intrede’ lijkt een typisch geval van een suggestie
die in de trialogen tot stand is gekomen en nadien gefor-
maliseerd werd in de positie van het Parlement.79 Voor
de bezwaarcommissie betekende het concreet dat zij het
onmogelijk achtte de werkelijke intentie van de wetgever
te achterhalen.80 Na de argumenten van de beide partijen
te hebben afgewogen concludeerde de bezwaarcommissie
uiteindelijk ‘that the interpretation adopted by the Board
of Supervisors (…) the correct interpretation [is]. It con-
siders that the same communication may have content
which consists of recommendations or investment re-
search within the Article 3(2) exclusion, and content
which consists of “credit ratings” within the meaning of
the definitions of “credit rating” in Article 3(1)(a) and (h)
of CRAR. If so, and if the other requirements of CRAR
are satisfied, the communication, for its rating compo-
nent, will fall within CRAR, and the issuer will require
to be registered.’81

Met betrekking tot het argument van een van de banken,
dat haar ‘schaduwratings’ niet openbaar werden gemaakt
of op basis van een abonnement werden verspreid in de
zin van artikel 2 lid 1 van de verordening merkte de be-
zwaarcommissie op dat een verspreiding onder een groot
aantal klanten voldoende is om ‘openbaar’ te zijn en on-
der het toepassingsgebied van de verordening te vallen.82

Decision 2013 008, SV Capital OÜ/EBA, para. 56.73
Zie artikel 13 Richtlijn 2013/36, PbEU 2013, L 176/338.74
Decision 2014 C1 02, SV Capital OÜ/EBA, para. 38.75
Decision 2014 C1 02, SV Capital OÜ/EBA II, paras 38-39.76
Zie Decisions 2019 01-04, Svenska Handelsbanken AB e.a./ESMA, para. 3; artikel 3 lid 2 Verordening (EG) 1060/2009, PbEU 2009, L 302/1.77
Decisions 2019 01-04, Svenska Handelsbanken AB e.a./ESMA, para. 243.78
Over het gebrek aan transparantie in het wetgevingsproces door de trialogen, zie Merijn Chamon, ‘Transparantie en democratische legitimiteit
in de wetgevingsprocedure Quo vaditis, trialogi?’, SEW 2019, afl. 1, p. 17-26.

79

Decisions 2019 01-04, Svenska Handelsbanken AB e.a./ESMA, paras 246-249.80
Decisions 2019 01-04, Svenska Handelsbanken AB e.a./ESMA, para. 269.81
Decisions 2019 01-04, Svenska Handelsbanken AB e.a./ESMA, para. 272.82
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4.6.3. Nalatigheid
Onder de ratingbureaus-verordening kan ESMA boetes
opleggen aan marktdeelnemers voor inbreuken die op-
zettelijk dan wel uit onachtzaamheid begaan zijn.83 In
Svenska Handelsbanken AB e.a./ESMA had ESMA boetes
opgelegd omdat de banken in kwestie inbreuken hadden
begaan en zich onvoldoende zorgvuldig hadden vergewist
van de mate waarin de verordening op hen van toepassing
zou kunnen zijn.84 Om de vermeende nalatigheid van de
banken in Svenska Handelsbanken AB e.a./ESMA na te
gaan, paste de bezwaarcommissie de rechtspraak van het
Hof in het gebied van het mededingingsrecht toe.85 Uit-
eindelijk oordeelde de bezwaarcommissie dat gelet op de
problemen die de raad van toezichthouders van de ESMA
zelf had om de ratingbureaus-verordening te interprete-
ren en toe te passen op de banken in kwestie er geen
sprake was van nalatigheid.86 Bijgevolg kon de ESMA
geen boetes opleggen. Het dossier werd terugverwezen
naar de raad van toezichthouders die (pas) vijf maand
later geamendeerde besluiten aannam waarbij de inbreu-
ken nog steeds werden vastgesteld, maar de boetes wer-
den geschrapt.87

5. Toekomstperspectieven voor de
Gemeenschappelijke Bezwaarcommissie

Uit voorgaande blijkt dat de bezwaarcommissie nog in
een leerproces zit en haar plaats in het stelsel der
rechtsmiddelen op EU-niveau nog moet vinden. Dit
neemt niet weg dat ook reeds kan nagedacht worden over
een mogelijke verdere ontwikkeling of hervorming van
de bezwaarcommissie in de toekomst. Een en ander is
uiteraard nauw verweven met de ontwikkeling van de
kamers van beroep (in andere agentschappen) in het al-
gemeen, maar er zijn ook vraagstukken die specifiek zijn
voor de Gemeenschappelijke Bezwaarcommissie.

5.1. Omvorming tot gespecialiseerde rechtbank?

De bezwaarcommissie is de enige kamer van beroep die
gedeeld wordt door verschillende agentschappen. Na de

oprichting van de ETA’s werd ook nog een kamer van
beroep opgericht in de Gemeenschappelijke Afwikkelings-
autoriteit en Administratieve Raad voor Toetsing in de
ECB in het kader van het gemeenschappelijk toezichtme-
chanisme voor banken.88 Dit betekent dat er in de finan-
ciële sector drie verschillende gespecialiseerde organen
werden gecreëerd die een quasirechterlijke toetsing uit-
oefenen m.b.t. bepaalde handelingen van vijf verschillen-
de EU-instanties. Mochten de bevoegdheden van deze
laatste instanties en/of de jurisdictie van deze quasirech-
terlijke organen verder uitgebreid worden (vgl. infra), zou
het nuttig kunnen zijn om na te gaan of de expertise van
deze drie organen niet gebundeld kan worden in één
gespecialiseerde rechtbank (in de zin van artikel 257
VWEU). Een bundeling zou schaalvoordelen opleveren,
professionalisering vergemakkelijken en de onafhanke-
lijkheid vergroten.89 Voor de twee kamers van beroep
zou het in essentie ook weinig wijzigen aan de functie
die zij nu reeds vervullen aangezien zij veel meer een
jurisdictioneel dan een administratief beroep mogelijk
maken. Voor de Administratieve Raad voor Toetsing ligt
dit anders aangezien de toetsing die het biedt optioneel
is (voor rechtzoekenden) en niet-bindend (voor de ECB).
Een verdere analyse van het eigenlijke functioneren van
deze drie organen,90 moet uitwijzen of de voordelen van
een hervorming opwegen tegen de nadelen. Immers een
juridisering van de bezwaarprocedures zal vermoedelijk
ook ten koste gaan van flexibiliteit en efficiëntie.
Wat betreft het uitbreiden van de bevoegdheden van de
agentschappen (een noodzakelijke voorwaarde om een
bundeling van de quasirechterlijke organen te overwegen)
kan opgemerkt worden dat de Meroni-doctrine91 er tot nu
toe voor gezorgd heeft dat EU-agentschappen slechts een
beperkte beleidsrol spelen. Deze doctrine werd in 2014
echter sterk afgezwakt in het Short-selling-arrest van het
Hof.92 Dit arrest laat heel wat ruimte voor een verdere
bevoegdheidsoverdracht of -toekenning aan EU-agent-
schappen.93 Indien meer bevoegdheden leidt tot meer
procesvoering kan een gespecialiseerde rechtbank dus
interessant zijn.
Specifiek voor de agentschappen en instellingen in de
financiële sector zou deze alle zaken die betrekking heb-
ben op het (uitdijende) EU-recht in dit gebied in eerste
instantie kunnen behandelen. Het verschil met een

Zie artikel 36bis Verordening (EG) 1060/2009.83
Zie bijv. Decision of the Board of Supervisors to adopt a supervisory measure and impose a fine in respect of an infringement by Svenska Han-
delsbanken AB, 18 July 2018, paras 49-61.

84

Decisions 2019 01-04, Svenska Handelsbanken AB e.a./ESMA, para. 294. De bezwaarcommissie verwees hierbij naar Gerecht EU, T-704/14,
ECLI:EU:T:2017:753 (Marine Harvest/Commissie).

85

Decisions 2019 01-04, Svenska Handelsbanken AB e.a./ESMA, paras 306-311.86
Zie bijv. Decision 2019/5 of the ESMA Board of Supervisors to adopt a supervisory measure in respect of an infringement by Skandinaviska87
Enskilda Banken AB and to repeal its decision of 11 July 2018.
Ietwat gelijkaardig aan een kamer van beroep in een EU-agentschap verricht deze raad ‘een interne administratieve toets van een ECB-besluit op
verzoek van een natuurlijke of rechtspersoon, die adressant is van het besluit dan wel rechtstreeks en individueel geraakt wordt’. Zie Laura Wissink,
‘Het (nieuwe) Europese bankentoezicht en de uitdagingen in een gemengde rechtsorde’, SEW 2015, afl. 1, p. 11.

88

Over het verschil in de onafhankelijkheid van de leden van de kamers van beroep en het Gerecht en het Hof, zie Luca De Lucia, ‘The shifting
state of rights protection vis-a-vis EU agencies: a look at article 58a of the Statute of the Court of Justice of the European Union’, (2019) 44 E.L.Rev.
6, p. 818.

89

Voor een eerste analyse van de Administratieve Raad voor Toetsing, zie Concetta Brescia Morra, René Smits & Andrea Magliari, ‘The Adminis-
trative Board of Review of the European Central Bank: Experience After 2 Years’, (2017) 18 European Business Organization Law Review 3, p. 567-
589.

90

HvJ EG, 9/56, ECLI:EU:C:1958:7 (Meroni/Hoge Autoriteit).91
HvJ EU, C-270/12, ECLI:EU:C:2014:18 (VK/Parlement & Raad).92
Zie Merijn Chamon, ‘Granting powers to EU decentralised agencies, three years following Short-selling’, (2018) 18 ERA Forum 4, p. 597-609.93
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klassieke kamer van beroep zou overigens beperkt zijn
aangezien in tegenstelling tot de kamers van beroep van
andere EU-agentschappen, de Gemeenschappelijke Be-
zwaarcommissie en het beroepspanel nu reeds geen be-
sluiten kunnen nemen in plaats van het agentschap naar
aanleiding van een bezwaar of beroep (vgl. supra). Naar
hun functie, gelet op het gebrek aan hervormingsrecht
of injunctierecht, lijken ze dus veel meer op het Gerecht
dan de ‘typische’ kamer van beroep. Echter, toegegeven
moet worden dat met het opdoeken van het Gerecht voor
ambtenarenzaken en de verdubbeling van het aantal
rechters in het Gerecht de waarschijnlijkheid van deze
piste sterk verminderd is. Wel kan ze niet a priori uitge-
sloten worden.

5.2. Opnemen in artikel 58bis van het Statuut?

Indien de bezwaarcommissie geüpgraded zou worden
tot een gespecialiseerde rechtbank zou dit inhouden, gelet
op artikel 256 lid 2 VWEU dat de heroverwegingsproce-
dure opnieuw ingevoerd zou worden, nadat ze eerder
werd afgeschaft door de opheffing van het Gerecht voor
ambtenarenzaken en zijn integratie in het Gerecht.
In dit licht moet opgemerkt worden dat naar aanleiding
van de recente hervorming van het Gerecht ook het Sta-
tuut van het Hof herzien werd. Het nieuwe artikel 58bis
van het Statuut heeft betrekking op de hogere voorziening
voor het Hof en voorziet als volgt:

‘Een hogere voorziening tegen een uitspraak van het
Gerecht over een besluit van een onafhankelijke kamer
van beroep van een van de volgende organen en instanties
van de Unie zal niet worden behandeld, tenzij het Hof
van Justitie eerst beslist dat het daarvan kennis moet
kunnen nemen:
a. het Bureau voor intellectuele eigendom van de

Europese Unie;
b. het Communautair Bureau voor plantenrassen;
c. het Europees Agentschap voor chemische stoffen;
d. het Agentschap van de Europese Unie voor de vei-

ligheid van de luchtvaart.
De in de eerste alinea bedoelde procedure is tevens van
toepassing op hogere voorzieningen tegen beslissingen
van het Gerecht over een besluit van een onafhankelijke
kamer van beroep die binnen enig ander orgaan of enige
andere instantie van de Unie is ingesteld na 1 mei 2019,
aangezien die eerst dient te worden aangezocht voordat
een beroep bij het Gerecht kan worden ingesteld.

De hogere voorziening wordt overeenkomstig de bepalin-
gen van het Reglement voor de procesvoering geheel of
gedeeltelijk toegelaten wanneer daarbij een vraag aan de
orde komt die belangrijk is voor de eenheid, de samen-
hang of de ontwikkeling van het Unierecht.
De beslissing aangaande de toelaatbaarheid van de hogere
voorziening wordt met redenen omkleed en bekendge-
maakt.’

Deze procedure kan op het eerste zicht lijken op de eerder
vermelde heroverwegingsprocedure, maar is van een
andere orde. Immers, de heroverwegingsprocedure wordt
niet aangevat op verzoek van een in het ongelijk gestelde
partij, doch op initiatief van de eerste advocaat-generaal.94

De heroverwegingsprocedure volgde ook op een hogere
voorziening, daar waar de nieuwe procedure van artikel
58bis bepaalt of een hogere voorziening überhaupt inge-
steld kan worden. Wel is voor beide procedures een ge-
lijkaardige, zij het niet identieke, drempel bepaald: een
heroverweging is enkel aan de orde indien ‘er een ernstig
gevaar bestaat dat de eenheid of de samenhang van het
recht van de Unie wordt aangetast’ daar waar de hogere
voorziening onder artikel 58bis wordt toegelaten indien
‘een vraag aan de orde komt die belangrijk is voor de
eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het
Unierecht’.
Deze toevoeging aan het Statuut komt niettemin enigs-
zins ondoordacht over.95 In zijn oorspronkelijk voorstel
voorzag het Hof een veel duidelijkere bepaling die van
toepassing zou zijn op beroepen tegen besluiten van de
kamers van beroep van alle agentschappen.96 In haar
opinie op het voorstel merkte de Commissie evenwel op
dat, gelet op het rechtszekerheidsbeginsel, ‘[u]ne première
option, offrant toute la sécurité juridique requise, serait
de dresser une liste exhaustive desdites instances à l’arti-
cle 58bis du statut: en premier lieu les chambres de re-
cours de l’EUIPO mais également les chambres de re-
cours d’autres organes mentionnés par la Cour de justice
dans le mémorandum explicatif accompagnant la deman-
de (l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
ou l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA))
ou encore d’autres instances se trouvant dans la même
situation telle que l’Agence européenne de la sécurité
aérienne (AESA)’.97 In de bevoegde werkgroep van de
Raad werd dit opgenomen en werden deze vier agent-
schappen expliciet opgenomen in het ontwerpartikel
58bis.98 Door een amendement van het Europees Parle-
ment werd het huidige lid 2 van artikel 58bis toege-

Zie artikel 62 van het Statuut van het Hof.94
Bijzonder kritisch is ook Luca De Lucia, ‘The shifting state of rights protection vis-a-vis EU agencies: a look at article 58a of the Statute of the
Court of Justice of the European Union’, (2019) 44 E.L.Rev. 6, p. 809-823.

95

Artikel 58bis in het voorstel van het Hof voorzag als volgt: ‘Wanneer een zaak bij een onafhankelijke administratieve instantie aanhangig moet
worden gemaakt voordat bij het Gerecht beroep kan worden ingesteld, wordt de behandeling van de hogere voorziening tegen de beslissing van

96

het Gerecht afhankelijk gesteld van de voorafgaande toelating ervan door het Hof van Justitie. De hogere voorziening wordt overeenkomstig de
bepalingen van het Reglement voor de procesvoering toegelaten wanneer zij geheel of gedeeltelijk een vraag doet rijzen die belangrijk is voor de
eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het recht van de Unie. Wanneer de hogere voorziening niet wordt toegelaten, wordt het besluit
om de hogere voorziening niet toe te laten met redenen omkleed.’ Zie Raad van de Europese Unie, Doc. 7568/18.
Avis de la Commission sur le projet de modification du Protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, COM(2018)534
final.

97

Zie Raad van de Europese Unie, Doc. 11887/18.98
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voegd,99 waardoor het artikel ook van toepassing is wan-
neer besluiten van de kamers van beroep van nog op te
richten agentschappen aangevochten worden. Artikel
58bis is daarentegen niet van toepassing wanneer hogere
voorziening wordt ingesteld tegen arresten van het Ge-
recht waarin de geldigheid werd nagegaan van besluiten
van de Gemeenschappelijke Bezwaarcommissie (of de
kamers van beroep van de afwikkelingsautoriteit, het
energieagentschap en het spoorwegagentschap). Gelet
op het beperkt aantal beroepen tegen de besluiten van
deze kamers van beroep kan dit logisch lijken. Hoewel
een en ander de rechtszekerheid ten goede komt, is de
uniformiteit van het Europees procesrecht er zeker niet
mee gediend.

5.3. Uitbreiding van de bevoegdheid van de bezwaar-
commissie?

Een andere mogelijkheid, die evenwel niet concreet op
tafel ligt, is om de bevoegdheid van de Gemeenschappe-
lijke Bezwaarcommissie uit te breiden. Zoals opgemerkt
is deze nu beperkt tot beroepen tegen besluiten waarbij
toegang tot documenten wordt geweigerd en beroepen
tegen een beperkt aantal besluiten. De bezwaarcommissie
zou een algemene bevoegdheid kunnen toegekend wor-
den om de beleidsbeslissingen van de ETA’s te toetsen.100

Ook het kransje partijen dat eerst langs de bezwaarcom-
missie dient te passeren kan uitgebreid worden van de
niet-geprivilegieerde partijen naar alle partijen die proces-
bevoegdheid hebben onder artikel 263 VWEU.
Gezien het belang van soft law in de beslissingspraktijk
van EU-agentschappen101 hoeft het zelfs niet uitgesloten
te worden dat een kamer van beroep de bevoegdheid
toegekend wordt om niet-bindende adviezen van haar
agentschap te toetsen. Gelet op de huidige omschrijving
van de jurisdictie van de kamers van beroep heeft het
Gerecht dit terecht afgewezen,102 in een zaak die betrek-
king had op een advies van het energieagentschap,103

maar zoals reeds opgemerkt hangt een en ander af van
hoe de Uniewetgever deze jurisdictie omschrijft. A priori
belet niets dat de wetgever ook de toetsing van adviezen
mogelijk maakt, zij het uiteraard dat een vervolgberoep
niet zou openstaan voor het Gerecht aangezien daarvoor
de ontvankelijkheidsvoorwaarden van artikel 263 VWEU
gelden.

6. Uitleidende opmerkingen

In deze bijdrage werd het functioneren van de Gemeen-
schappelijke Bezwaarcommissie onder de loep genomen.
Vastgesteld werd dat binnen de groep van de kamers van
beroep van EU-agentschappen, deze specifieke kamer
van beroep reeds een buitenbeentje is: het is een orgaan
dat gedeeld wordt door verschillende agentschappen, niet
beschikt over een eigen griffie, gebonden is aan een
strikte deadline om bezwaren te behandelen, geen her-
vormingsbevoegdheid heeft en (ook) bevoegd is om be-
zwaren te behandelen met betrekking tot besluiten
waarbij toegang tot documenten geweigerd wordt.
Een en ander is het gevolg van het gegeven dat de zgn.
‘agentificatie’ van de EU-administratie algemeen niet
beheerst wordt door een gedetailleerd en weldoordacht
raamwerk, maar dat elke nieuwe etappe in dit proces ad
hoc genomen wordt. Ook het niet-bindend raamwerk uit
2012, de Gemeenschappelijke Aanpak voor Gedecentra-
liseerde EU-agentschappen, schrijft geen specifieke
richtlijnen voor m.b.t. de kamers van beroep. Als we de
premisse hanteren dat aangezien de kamers van beroep
van alle agentschappen in se dezelfde functie vervullen,
zij dus ook op éénzelfde wijze dienen te functioneren
(tenzij er in specifieke gevallen redenen zijn om een uit-
zondering te creëren voor (een) bepaalde kamer(s) van
beroep) is er dus heel wat ruimte voor een uniformisering
van het functioneren van de kamers van beroep. Helaas
heeft de primaire wetgever recent anders besloten: met
het nieuwe artikel 58bis van het Statuut van het Hof wordt
er in het primair recht nu ook een onderscheid gemaakt
tussen verschillende kamers van beroep. Of hogere
voorziening tegen arresten van het Gerecht, waarin het
een beroep behandelde tegen een besluit van een kamer
van beroep, openstaat hangt nu af van welk agentschap
het oorspronkelijk aangevochten besluit heeft aangeno-
men.
Hoewel een causaal verband niet aan te tonen valt, is het
moeilijk denkbaar dat deze incoherentie en inconsistentie
in het primair en secundair recht geen invloed heeft op
het functioneren van de kamers van beroep en, voor onze
bijdrage van bijzonder belang, de Gemeenschappelijke
Bezwaarcommissie: de verschillende kamers van beroep
dienen zelf hun weg te vinden. Zij kunnen er bijv. niet
zomaar van uitgaan dat een arrest van het Gerecht (of
Hof) dat gewezen werd m.b.t. een besluit van een kamer
van beroep van een ander agentschap deel uitmaakt van
een coherente jurisprudentie m.b.t. de rol en plaats van
kamers van beroep in het stelsel van rechtsmiddelen. Of

Zie Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en
de Raad tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

99

Ambtenarenzaken, aangespannen door functionarissen van het agentschap tegen hun werkgever zouden aldus voorbehouden kunnen blijven
voor het Gerecht.

100

Zie Merijn Chamon, ‘Le recours à la soft law comme moyen d’éluder les obstacles constitutionnels au développement des agences de l’UE’, (2013)
RUE 567, p. 152-160; Marloes van Rijsbergen, EU agencies’ soft rule-making – Lessons learnt from the European Securities and Markets Authority (diss.

101

Utrecht), 2018, 307 p. Dat EU-agentschappen in grote mate gebruikmaken van soft law hangt ook af van de strikte toepassing van de
Meroni-doctrine die evenwel door het Hof werd versoepeld in het Short-selling-arrest. Zie supra noot 92.
Gerecht EU, T-63/16, ECLI:EU:T:2017:456 (Energie-Control/ACER).102
Zie Merijn Chamon, ‘General court confirms that the ACER’s board of appeal cannot review non-binding opinions’, (2018) Revue du droit des in-
dustries de réseau, p. 218-223.

103
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zo een arrest ook precedentwaarde heeft voor hen moet
ad hoc bepaald worden.
Uit de beperkte jurisprudentie van de Gemeenschappe-
lijke Bezwaarcommissie zelf is het eerdergenoemde
leertraject duidelijk. Daarbij valt op dat deze jurispruden-
tie vooralsnog voornamelijk van belang is geweest om
procedurele kwesties uit te klaren. De beslissingen die
de bezwaarcommissie op dit vlak heeft genomen zijn
daarbij soms opmerkelijk te noemen. Aan gezaghebbende
interpretatie van het materieel recht heeft de bezwaarcom-
missie daarentegen tot nu toe veel minder gedaan. Gelet
op het beperkte aantal zaken dat door de bezwaarcommis-
sie behandeld werd, kunnen nog geen definitieve conclu-
sies getrokken worden m.b.t. haar toegevoegde waarde
en functioneren. Toch kan opgemerkt worden dat het
potentieel van een mechanisme zoals een kamer van be-
roep voor de drie ETA’s (en bij uitbreiding voor de andere
EU-agentschappen) onderbenut lijkt door de beperkte
jurisdictie die de Gemeenschappelijke Bezwaarcommissie
heeft. Deze zou kunnen uitgebreid worden, zowel mate-

rieel als naar het type rechtsmiddel dat aangevoerd kan
worden voor deze kamer van beroep. Deze discussie
hangt evenwel samen met de discussie naar de bevoegd-
heidstoekenning aan EU-agentschappen. Omwille van
EU-grondwettelijke redenen was deze bevoegdheidsover-
dracht tot dusver eerder beperkt.
Indien de wetgever evenwel verder gebruikmaakt van de
(genereuze) Short-selling-doctrine en EU-agentschappen
verdergaande bevoegdheden geeft, zal de vraag naar
adequate rechtsbescherming tegen de technische beslui-
ten van EU-agentschappen zich acuter stellen en zal de
aantrekkelijkheid van het mechanisme van de kamers
van beroep toenemen. Voor de Gemeenschappelijke Be-
zwaarcommissie valt daarbij niet uit te sluiten dat ze
uiteindelijk wordt omgevormd en opgenomen in een
gespecialiseerde rechtbank, maar dit hangt uiteraard af
van de verdere evolutie van het Unierecht in de financiële
sector en de toegevoegde waarde die zo een gespeciali-
seerde rechtbank zou kunnen betekenen.
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