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E�ectieve rechtsbescherming en netwerken:
een problematische verhouding
 
M. Eliantonio LL.M.

 

1.Inleiding
Het recht op toegang tot de rechter is in moderne rechtssystemen een algemeen
geaccepteerd beginsel en is zowel in nationale grondwetten als internationale
verdragen neergelegd, zoals in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens.  Op EU-niveau is het recht op een doeltre�ende voorziening in rechte
neergelegd in artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese
Unie.  Het Europese Hof van Justitie heeft meermalen het belang van dit recht
onderstreept.  Het recht om bestuursrechtelijke maatregelen te betwisten heeft niet
in elk rechtssysteem dezelfde reikwijdte, maar het wordt in ieder geval beschouwd als
een essentieel tegenwicht tegen de bevoegdheden van wetgevende en bestuurlijke
organen. Met het ontstaan van nieuwe vormen van bestuur, die worden gekenmerkt
door het gebruik van bijvoorbeeld informele netwerken en soft-lawinstrumenten, kan
de uitoefening van dit recht door particulieren ter discussie staan.
Het doel van dit artikel is de leemtes van de rechtsbescherming in het systeem van
‘network-based governance’ te identi�ceren. Allereerst zal een korte introductie
gegeven worden betre�ende het gebruik van netwerken als nieuwe vorm van
Europees bestuur en zal nader ingegaan worden op de juridische status van deze
netwerken. Vervolgens zullen de leemtes in de rechtsbescherming worden 
geïdenti�ceerd en besproken. Deze analyse zal worden gemaakt aan de hand van een
casestudy van het European Competition Network (ECN), waarbij speci�eke
beslissingen en algemene beleidsdocumenten van het ECN in acht zullen worden
genomen. Daarna zullen enkele oplossingen worden aangedragen voor elk van de
geconstateerde leemtes in de rechtsbescherming. Hierbij zal tevens op de voor- en
nadelen van elk van de geschetste oplossingen worden ingegaan. Uit deze analyse zal
blijken dat hoewel er tot op heden nog geen perfecte oplossing voor het probleem is
gevonden, de behoefte om de rechtsbescherming binnen het systeem van network-
based governance verder te versterken duidelijk aanwezig is.
 

2.Network-based governance binnen de Europese Unie

2.1.De verschillende bestuursvormen binnen de Europese Unie

In de Europese Unie bestaan naast elkaar verschillende bestuursvormen.  Allereerst
vindt er bestuur plaats op centraal niveau. Europese regelgeving wordt dan namelijk
toegepast en gehandhaafd door de instellingen van de Europese Unie zelf.
Daarnaast wordt EU-recht toegepast op decentraal niveau. Op dit niveau zijn de
nationale bevoegde autoriteiten verantwoordelijk voor de toepassing en handhaving
van Europese regelgeving.  Bovendien kunnen ook agentschappen worden
opgericht, die als het ware gezien kunnen worden als hulpmiddelen van gemengd
bestuur, aangezien ze opgericht worden ten behoeve van een betere implementatie
van Europese wetgeving, maar onder supervisie van de lidstaten staan. Ten slotte
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kunnen er ook netwerken tussen nationale autoriteiten worden gecreëerd met het
oog op betere handhaving van Europees recht. Op deze manier vindt bestuur dus
plaats op een horizontaal niveau, maar het heeft eveneens een Europees element
aangezien de EU, afhankelijk van de aard van het speci�eke netwerk, op verschillende
manieren toezicht houdt op hun handelen. Maggetti en Gilardi de�niëren deze
Europese netwerken als ‘het belangrijkste governance-instrument voor informele
coördinatie van publiekrechtelijke regelgeving op EU-niveau’.
 

2.2.Verschillende netwerken en hun juridische aard

Over het algemeen hebben netwerken geen rechtspersoonlijkheid of autonome
bevoegdheden. Een netwerk kan beter omschreven worden als een ‘institutionele
infrastructuur voor nationale autoriteiten om contacten te onderhouden met elkaar
en de Commissie in zaken die gericht zijn op de succesvolle uitoefening van hun
regulerende mandaat’.  Netwerken kunnen verschillen in de manier waarop ze zijn
georganiseerd; er zijn dus meer soorten netwerken te onderscheiden.
Allereerst kunnen ‘informatienetwerken’ worden opgericht om te voorzien in
grensoverschrijdende informatie-uitwisseling binnen een speci�ek beleidsgebied. Zo
verleent bijvoorbeeld de oprichtingsverordening van het Europees Milieuagentschap
het agentschap de bevoegdheid om een Europees informatie- en observatienetwerk
op te zetten en te coördineren om de doelstelling van het agentschap – namelijk de
EU en de lidstaten te voorzien van objectieve, betrouwbare en vergelijkbare
informatie op het gebied van milieu – te kunnen realiseren.
Daarnaast bestaan er ‘wetgevende’ netwerken met de bevoegdheid tot het nemen
van bindende beslissingen die e�ect hebben op de lidstaten. Een van de meest
prominente voorbeelden hiervan is het Europees Stelsel van Centrale Banken, waar
de Raad bindende beslissingen neemt met betrekking tot het monetaire beleid.
De derde categorie netwerken, waar dit artikel zich op richt, bestaat uit
‘handhavingondersteunende netwerken’ met als taak de handhaving van EU-recht te
bevorderen. Een van de belangrijkste netwerken binnen dit kader is het European
Competition Network (ECN), dat in dit artikel centraal staat. Het ECN is opgezet
conform Verordening (EG) nr. 1/2003, waarin een systeem van gezamenlijke
gedecentraliseerde handhaving door de Commissie en nationale
mededingingsautoriteiten voor Europees mededingingsrecht is opgezet.  Het ECN,
waarvan de leden medewerkers zijn van nationale mededingingsautoriteiten en de
Commissie, heeft de taak om consistentie in de handhaving van Europees
mededingingsrecht te verzekeren alsmede zorg te dragen voor e�ciëntie in de
besluitvormingsprocedures van nationale mededingingsautoriteiten.
 

3.De identi�catie van leemtes in de rechtsbescherming in
het systeem van network-based governance

3.1.Inleiding: de taken van het ECN

Een van de taken van het ECN is om samenwerking tussen leden van netwerken in de
besluitvormingsprocedure mogelijk te maken op basis van bepalingen uit
Verordening (EG) nr. 1/2003. Het ECN is hoofdzakelijk betrokken bij de
toewijzingsprocedure van zaken  en het mogelijk maken van de uitwisseling van
informatie tussen de netwerkleden.  Het ECN maakt het contact en de uitwisseling
van informatie mogelijk zonder daarbij zelf beslissingen te nemen.
Daarnaast speelt het ECN ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van het
handhavingsbeleid. Dit doet het netwerk door prioriteitsgebieden voor handhaving
aan te wijzen en het aannemen van soft-lawinstrumenten ter begeleiding van
nationale autoriteiten bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden. Deze
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instrumenten kunnen worden gebruikt om de factoren die bijdragen aan een goede
uitvoeringspraktijk door nationale autoriteiten te identi�ceren, of om de leden te
verduidelijken hoe de EU-bepalingen het beste kunnen worden toegepast en
gehandhaafd. Daarnaast kunnen er adviezen worden gegeven over initiatieven van
de Commissie. De maatregelen die door het ECN worden uitgevaardigd zijn soft-
lawmaatregelen en hebben derhalve geen bindende kracht voor nationale
autoriteiten.
In de volgende paragrafen zullen de leemtes in de rechtsbescherming binnen het
systeem van network-based governance worden vastgesteld. Het zal duidelijk worden
dat er vele situaties denkbaar zijn waarin onvoldoende rechtsbescherming is tegen
beslissingen genomen binnen het network governance. Allereerst zullen de leemtes
in de rechtsbescherming met betrekking tot speci�eke beslissingen uiteengezet
worden. Vervolgens zal ingegaan worden op de leemtes die geïdenti�ceerd kunnen
worden met betrekking tot de algemene beleidsdocumenten van netwerken.
 

3.2.Zaakspeci�eke beslissingen

3.2.1.Zaakstoewijzing

Zoals hierboven reeds vermeld, speelt het ECN een rol in de toewijzingsprocedure
van zaken aan nationale mededingingsautoriteiten of aan de Commissie.
‘Zaakstoewijzing komt voor als gevolg van afdoening van de zaak door de transferor
en opening van de procedure door de transferee’.  Er is geen toewijzingbesluit
aangenomen door het ECN. De beslissing tot zaakstoewijzing kan van groot belang
zijn voor een eiser, aangezien dit de afwijzing van zijn of haar klacht dat de EU-
mededingingsregels zijn geschonden impliceert. Daarnaast heeft de beslissing ook
gevolgen voor een bedrijf, omdat het dan mogelijk onderworpen wordt aan
vervolging en sancties onder minder gunstige procedurele omstandigheden dan het
geval zou zijn indien de zaak onder de jurisdictie van de transferor-autoriteit zou zijn
gebleven.
Het is voor de eiser én bedrijven erg moeilijk rechtsbescherming te genieten in een
zaakstoewijzingsprocedure, of die nu voor de rechter van de transferor-autoriteiten
plaatsvindt (indien men de afdoening van de procedure wil betwisten) of voor de
rechter van de transferee-autoriteiten (indien men de opening van de procedure wil
betwisten).
Er zijn meer obstakels in de rechtsbescherming voor eisers en bedrijven voor zover
het gaat om de afdoening van de zaak. Ten eerste geldt dat als de transferor een
nationale mededingingsautoriteit is, de zaak onder de jurisdictie van de nationale
rechterlijke macht van de transferor-lidstaat zal vallen en derhalve onderworpen zal
zijn aan de relevante nationale procesregels. Dit kan voor de eiser betekenen dat het
besluit waarop de afwijzing van een klacht (vanwege het feit dat een andere autoriteit
zich met de klacht bezighoudt) is gebaseerd naar de nationale procesregels niet
gezien kan worden als een appellabel besluit.  Bedrijven hebben met hetzelfde
probleem te maken in die zin dat het besluit op basis waarvan de autoriteit hen
informeert over de stopzetting van het onderzoek wellicht in veel rechtssystemen niet
als appellabel besluit gezien wordt. Bovendien, zelfs als er een appellabele beslissing
zou zijn, dan zou het bedrijf alsnog procesbevoegdheid moeten aantonen, met name
dat zijn rechten of belangen zijn geschaad door de sluiting van de zaak. Het nemen
van deze hindernis kan, gezien vanuit verschillende perspectieven, problematisch zijn.
Allereerst, aangezien Verordening (EG) nr. 1/2003 bedrijven niet het recht geeft hun
zaak te laten onderzoeken door een speci�eke autoriteit, zal het onwaarschijnlijk zijn
dat rechtssystemen waarin procesbevoegdheid gekoppeld is aan een potentiële
schending van een subjectief recht (bijvoorbeeld Duitsland) bedrijven toegang tot de
rechter zullen verlenen in zulke omstandigheden. Maar ook in de rechtssystemen
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waarin een eiser alleen een potentiële schending van zijn of haar belangen dient aan
te tonen kan toegang tot de rechter moeizaam zijn, aangezien het voor bedrijven
moeilijk is te bewijzen dat de inbreuk op hun rechtspositie is veroorzaakt door de
zaakstoewijzing.
Maar zelfs indien toegang tot de rechter wel mogelijk zou zijn, blijft het voornaamste
obstakel voor e�ectieve rechtsbescherming voor zowel de eisers als bedrijven het
gebrek aan bewijs, aangezien de uitwisselingen en consultaties op de overdracht
tussen publieke handhavers plaatsvinden.  Dit betekent dat bedrijven en eisers die
betrokken zijn bij een speci�eke zaak wel worden geïnformeerd over de overdracht
van de zaak, maar in het duister tasten wat betreft de onderliggende redenen voor
deze toewijzingsbeslissing. Bovendien is het erg onwaarschijnlijk dat een rechtbank
een vordering aanhoudt, omdat de overdracht onrechtmatig zou zijn op grond van
het feit dat de transferee-autoriteit restrictievere procedurele voorwaarden hanteert.
Met betrekking tot de opening van procedures door de transferee-autoriteit kunnen
nationale rechters weigeren de beslissing te herzien, omdat zij geen rechtstreeks
e�ect heeft op de  rechtssfeer van de eiser. Dit betekent in beginsel dat enkel de
de�nitieve afdoening van de zaak onderworpen is aan rechterlijke toetsing. Het is
voor een potentiële eiser echter zeer moeilijk om te bewijzen dat de toewijzing
onrechtmatig was, aangezien de toewijzingscriteria een soft-lawstatus hebben.
Derhalve kan geconcludeerd worden dat men met betrekking tot
zaakstoewijzingssituaties zowel bij de afdoening als de opening van de procedure op
hindernissen kan stuiten. Bovendien volgt uit de bovenstaande analyse dat er geen
rechtsmiddelen zijn om de toewijzing op zichzelf aan te vechten – noch voor de eisers,
noch voor de bedrijven.
Er kunnen verschillende oplossingen voor de (gedeeltelijke) opvulling van de reeds
besproken leemtes in de rechtsbescherming aangedragen worden.
Allereerst zou het netwerk zelf bindende besluiten kunnen nemen om de beslissing
op de toewijzing voor rechterlijke toetsing vatbaar te maken. Momenteel neemt het
netwerk, ondanks het feit dat de zaakstoewijzing plaatsvindt binnen het ECN, echter
geen besluit. Formele besluitvorming kan de kans voor eisers en bedrijven om tegen
de toewijzingsprocedure op te komen vergroten.  Echter, de vraag is welke
rechtbank jurisdictie over de beslissing van het ECN zou hebben. Bovendien kunnen
zaakstoewijzingsbeslissingen de e�ectiviteit en �exibiliteit van het toewijzingsproces
afremmen. Dit kan tevens leiden tot een toename in procedures, met als gevolg dat
er een situatie ontstaat waarin leden van het netwerk te terughoudend worden om
het netwerk te gebruiken, wat de bestaansreden van het netwerk uiteindelijk teniet
kan doen.
Een andere oplossing kan gevonden worden in de harmonisatie van de procedurele
omgeving, zodat verzoekers geen reden hebben om een klacht in te dienen tegen de
toewijzing.  Deze oplossing lijkt echter niet haalbaar, vooral in het licht van
overwegingen betre�ende het vinden van een geschikte rechtsgrond. Daarnaast kan
men zich afvragen of dit in beginsel wel wenselijk is, aangezien de realisatie hiervan
zal leiden tot aanzienlijke aanpassingskosten, het gezien kan worden als een
aanmerkelijke inbreuk op de nationale procedurele autonomie, en het een bedreiging
zou kunnen vormen voor de samenhang van de nationale rechtssystemen.
 

3.2.2.Uitwisseling van informatie

Naast de functie die zij vervult in het geval van zaakstoewijzingsprocedures, speelt het
ECN ook een belangrijke rol in het proces van uitwisseling van informatie onder de
leden van het netwerk. Dit proces is essentieel voor het waarborgen van de e�ectieve
handhaving van het Europese mededingingsrecht. Toch zijn er ook tijdens dit proces
verschillende leemtes in de rechtsbescherming te ontdekken, die in het navolgende
uiteengezet zullen worden.
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Met betrekking tot de verzameling van informatie door de transferor-autoriteit zal het
nationale recht toegepast worden om de rechtmatigheid van dit proces te toetsen.
Het is echter waarschijnlijk dat vele lidstaten geen rechtsbescherming zullen
openstellen tegen de verzameling van informatie, aangezien dit een tussenfase vormt
in de besluitvormingsprocedure, en dat zij ervoor kiezen rechtsbescherming tegen
onderzoeksmaatregelen uit te stellen tot het beroep tegen de de�nitieve beslissing.
Dit creëert een leemte in de rechtsbescherming wanneer het systeem van de
transferor de rechterlijke toetsing uitstelt tot de de�nitieve beslissing (die genomen
wordt door de transferee) en het rechtssysteem van de transferee de jurisdictie om
de rechtmatigheid van onderzoeksmaatregelen genomen door de transferor te
toetsen, ontkent.
De tweede fase van het uitwisselingsproces van informatie na het verzamelen van de
informatie door de transferor-autoriteit bestaat uit de daadwerkelijke uitwisseling van
informatie. Deze uitwisseling moet gezien worden als een interne zaak in het proces:
er wordt geen appellabele beslissing genomen en de betrokken bedrijven worden
normaliter niet van deze uitwisseling op de hoogte gesteld.  Derhalve lijkt er met
betrekking tot de informatie-uitwisseling geen rechtsbescherming te bestaan.
Het echte probleem met betrekking tot e�ectieve rechtsbescherming lijkt zich dan
ook in de laatste fase van het informatie-uitwisselingsproces voor te doen, namelijk
wanneer de transferee-autoriteit de informatie daadwerkelijk gebruikt. Doordat de
reikwijdte van de onderzoeksbevoegdheden onder de lidstaten van de Europese Unie
verschilt, is het mogelijk dat de transferee informatie gebruikt die hij niet zelf had
kunnen verzamelen of aan welke verzameling door het nationale procesrecht
strengere vereisten gesteld zouden zijn.
Ook hier bestaan verschillende oplossingen voor het opvullen van de leemtes in de
rechtsbescherming. Allereerst kan een rechterlijk toetsingsmoment voor de
verzameling van informatie worden ingevoerd bij de rechtbanken van de lidstaat van
de transferor-autoriteiten. Het voordeel van deze oplossing is dat er weinig kosten
verbonden zijn aan de invoering van een systeem waarbij een mogelijkheid voor
herziening gecreëerd wordt van wat naar nationaal recht slechts als voorbereidende
beslissing gezien wordt. Op deze manier kan ook gewaarborgd worden dat informatie
alleen wordt uitgewisseld indien de rechtmatigheid ervan is vastgesteld of niet langer
betwist kan worden. Aan de andere kant zijn er ook nadelen verbonden aan het
herzien van informatie voordat deze wordt overgedragen, waarbij voornamelijk
gedacht kan worden aan vertragingen en afname van e�ciëntie binnen het netwerk.
Een andere oplossing kan zijn dat de uitwisseling van informatie een besluit wordt en
derhalve voor rechterlijke toetsing vatbaar is. Men kan zich echter afvragen of deze
optie een meerwaarde heeft ten opzichte van de eerdergenoemde oplossing,
aangezien deze laatste optie een veelomvattende verandering in de regelgeving zou
inhouden zonder aanzienlijke voordelen.
Een derde optie zou zijn dat de rechtbank van de transferee de uitwisseling van
informatie toetst. Twee situaties dienen hier onderscheiden te worden.
Aan de ene kant kan zich de situatie voordoen waarin de overgedragen informatie
onrechtmatig is volgens het recht van de transferor. In dit model zou het de
rechtbank van de transferee zijn die de rechtmatigheid van de informatie vaststelt op
basis van het recht van de transferor tijdens de toetsing van de de�nitieve beslissing.

 Deze oplossing is kostene�ciënt in die zin dat alle relevante actoren slechts één
procedure hoeven te doorlopen. Met deze oplossing is ook de belemmering
betre�ende de e�ectiviteit van de netwerkhandelingen minimaal. Een nadeel is
echter dat op deze manier de rechtbank waar de procedure aanhangig is, de regels
betre�ende de onderzoeksprocedures van de transferor-lidstaat moet bepalen. Dit
kan het risico met zich meebrengen dat de rechtbank fouten maakt bij het vaststellen
van de rechtmatigheid van de overgedragen informatie als gevolg van een misvatting
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over of misinterpretatie van het rechtssysteem van de transferor. Daar komt nog bij
dat de rechters van de transferee-lidstaat wellicht niet over de noodzakelijke
expertise denken te beschikken om de rechtmatigheid van verzamelde informatie
aan de hand van regels van een buitenlands rechtssysteem vast te stellen, wat kan
leiden tot een gebrek aan voldoende toezicht. Bovendien impliceert deze oplossing
de invoering van een speci�eke bevoegdheid voor rechtbanken voor bepaalde zaken,
die een gevaar kan vormen voor de samenhang van rechtssystemen.
Aan de andere kant kan een situatie ontstaan waarin de overgedragen informatie
onrechtmatig is op grond van het rechtvan de transferee. In zo’n situatie zal de
rechtbank van de lidstaat van de transferee de rechtmatigheid van informatie moeten
beoordelen die rechtmatig is verzameld in de transferor-lidstaat, maar volgens het
rechtssysteem van de transferee onrechtmatig is. Deze oplossing zou de e�ectiviteit
van de gehele procedure van uitwisseling van informatie echter ernstig ondermijnen,
aangezien dit systeem gebaseerd is op de veronderstelling dat informatie wordt
verzameld in het ene rechtssysteem om vervolgens als bewijs gebruikt te worden in
een ander rechtssysteem. Hier lijkt de e�ectiviteit zwaarder te wegen dan de
mogelijke problemen die kunnen optreden bij het gebruik van informatie die
onrechtmatig is volgens het rechtssysteemvan de transferee, gezien de beperkte
ongelijksoortigheid in de regelgeving omtrent de verzameling van informatie.
 

3.3.Besluiten van algemene strekking

Zoals reeds besproken, is het ECN niet alleen betrokken bij procedures inzake
beschikkingen in concrete gevallen, maar neemt het ook besluiten van algemene
strekking gericht op de beïnvloeding van beslissingen die door nationale actoren
genomen worden. Formeel gezien zijn deze besluiten soft-lawmaatregelen en hebben
zij derhalve geen bindende kracht. In de praktijk worden ze echter alom nageleefd
door nationale autoriteiten en worden ze beschouwd als invloedrijk.  Aangezien de
netwerkbesluiten soft law zijn, worden ze normaliter niet meegewogen door de
rechters. Er wordt echter wel gezegd dat rechters geneigd zijn de netwerkbesluiten
van groot belang te achten voor de beoordeling, omdat zij wellicht zelf een gebrek
aan noodzakelijke expertise met betrekking tot de inhoud van de voorgelegde
documenten denken te hebben. Bovendien vinden rechters het waarschijnlijk
wenselijk om documenten waarover overeenstemming is bereikt door de Commissie
en alle nationale autoriteiten van lidstaten, te respecteren.
Deze situatie is niet zonder risico’s voor bedrijven, aangezien er een kans bestaat dat
bedrijven beperkingen krijgen opgelegd op grond van deze documenten, terwijl ze
wellicht een verkeerde of ine�ciënte uitwerking hebben.  Het is dus de vraag of
deze documenten voor rechterlijke toetsing vatbaar zouden moeten zijn. Om dat
mogelijk te maken is het noodzakelijk de besluiten van het netwerk om te zetten in
hard law, omdat zonder een hard-lawstatus geen nationale of Europese rechtbank de
rechtmatigheid van deze besluiten zou toetsen, aangezien zij geen rechtsgevolgen
hebben.
Indien het voor netwerken mogelijk zou zijn hard-lawmaatregelen te nemen, die
vervolgens aan rechterlijke toetsing onderworpen kunnen worden, zal dit
verschillende voordelen met zich meebrengen. Zo kan bijvoorbeeld de dreiging van
rechterlijke toetsing een stimulans voor de netwerken zijn om documenten van een
hogere kwaliteit te produceren, iets wat tevens de betrouwbaarheid en legitimiteit
van de documenten zal verhogen. Aan de andere kant brengt dit uiteraard ook
verschillende problemen en nadelen met zich mee. Allereerst is het twijfelachtig of,
met inachtneming van de Meroni-doctrine,  een orgaan zoals het ECN de
bevoegdheid zou kunnen hebben om hard-lawmaatregelen uit te vaardigen.
Bovendien wordt het waarschijnlijk moeilijker consensus over de precieze inhoud van
de maatregelen te bereiken, wanneer de leden van het netwerk zouden weten dat de
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besluiten die zij nemen bindend zijn. Om dezelfde reden kunnen nationale
autoriteiten voorzichtiger worden in het aannemen van deze besluiten. Daarenboven
kan een toename van procedures tegen bepaalde besluiten, het nemen van nieuwe
besluiten in de toekomst ontmoedigen. Ten slotte kan het openstellen van
rechtsbescherming tegen soft-lawmaatregelen nieuwe ontwikkelingen in de
activiteiten binnen het netwerk ontmoedigen.
Maar ook al zou men aannemen dat soft-lawmaatregelen voor rechterlijke toetsing
vatbaar zijn, dan blijft men nog steeds geconfronteerd met het probleem van de
toewijzing van jurisdictie aan een bepaalde rechtbank. Zullen nationale rechtbanken
bevoegd zijn om soft-lawmaatregelen van netwerken te behandelen? Of zal de
rechterlijke toetsing van de rechtmatigheid van besluiten van algemene strekking
onder de bevoegdheid van een Europese rechter, waarschijnlijk het Gerecht, vallen?
De kans bestaat dat de nationale rechter een gebrek aan expertise heeft. Dit kan de
introductie van rechterlijke toetsing voor besluiten van algemene strekking van
netwerken wellicht in zekere mate ine�ectief maken. Bovendien kan het toewijzen
van jurisdictie aan een nationale rechtbank om deze besluiten te herzien resulteren in
tegenstrijdige uitspraken door de rechters van verschillende lidstaten, met het gevolg
dat een bepaald netwerkdocument als geldig kan worden beschouwd in de ene
lidstaat en ongeldig in de andere.
Het Gerecht zal daarentegen hoogstwaarschijnlijk wel voldoende expertise in huis
hebben om de netwerkdocumenten te herzien. De jurisdictie van het Gerecht zou ook
voor de nodige uniformiteit kunnen zorgen, die bij de bovenstaande oplossing niet
bereikt zou kunnen worden. Desalniettemin zullen eisers nog steeds geconfronteerd
worden met het probleem van procesbevoegdheid voor het Gerecht. Ingevolge de
voorwaarden uit artikel 263 VWEU moet een klager allereerst kunnen aantonen dat
de handeling aan hem is geadresseerd of dat hij individueel wordt geraakt door de
handeling, wat vrijwel onmogelijk is voor besluiten van algemene strekking.  Zelfs
als een verzoeker in staat zou zijn dit aan te tonen, dan nog zou hij of zij daarnaast
moeten aantonen dat de handeling hem of haar ook rechtstreeks raakt. Ook dit is
moeilijk voorstelbaar, aangezien er – zelfs al zouden netwerkbesluiten bindend zijn –
nog altijd een aanzienlijke discretionaire ruimte blijft bestaan voor de
besluitvormingsprocedures van nationale autoriteiten: volgens de jurisprudentie van
het Hof van Justitie kan in dat geval een beroep tot nietigverklaring van een besluit
niet ingewilligd worden.  Hierbij dient opgemerkt te worden dat de inwerkingtreding
van het Verdrag van Lissabon deze conclusie niet verandert, aangezien zelfs als de
besluiten beschouwd zouden worden als wetgevingshandelingen in de zin van artikel
263 VWEU, er nog altijd door een eiser aangetoond dient te worden dat een
handeling hem of haar rechtstreeks raakt.
Ten slotte zou een oplossing voor het probleem van een bevoegde rechtbank gelegen
kunnen zijn in de oprichting van beroepsorganen binnen de eigen structuur van de
netwerken. Deze organen zouden voldoende expertise hebben om de
netwerkbesluiten te herzien en kunnen voorzien in voldoende uniformiteit binnen de
EU. De schaduwzijde hiervan is echter dat interne beroepsorganen het risico lopen
niet voldoende onafhankelijk te zijn om een beslissing te nemen.  Dit zou opgelost
kunnen worden door een beroepsmogelijkheid tegen deze beslissingen in te stellen
bij de Europese rechter, ware het niet dat dit weer voor een langere en moeizame
beroepsprocedure zal zorgen.
Er zou ook toegevoegd kunnen worden dat zelfs als de problemen met betrekking tot
rechterlijke competentie en procesbevoegdheidworden opgelost, men nog steeds
met de vraag geconfronteerd zou worden hoe diepgaand een rechtbank het besluit
zou toetsen in geval van een verzoek tot herziening van besluiten van algemene
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strekking van een netwerk. In dit geval kan men van de nationale rechter, gezien de
technische aard van de besluiten en het mogelijke gebrek aan expertise bij de
rechter, terughoudendheid ten opzichte van de besluiten verwachten.
 

4.Conclusie
De bovenstaande analyse toont aan dat er verschillende leemtes in de
rechtsbescherming binnen het systeem van network-based governance zijn. Zoals
besproken brengen de oplossingen om deze leemtes te vullen zoveel nadelen met
zich mee, dat het de vraag is of het wel raadzaam is om ze in de bestaande structuren
van de rechtsbescherming op te vullen.
Hier moet echter wel benadrukt worden dat network-based governance gecreëerd is
om de problemen van de gedecentraliseerde handhaving van de Europese Unie
wetgeving op te lossen. Het systeem heeft zijn succes te danken aan de �exibiliteit
van het model en het kan derhalve beargumenteerd worden dat als er meer
mogelijkheden voor rechterlijke toetsing zouden worden geboden, de leden
waarschijnlijk terughoudender zouden worden in het gebruik van de mechanismen
van het netwerk. Om de voordelen van dit bestuursmodel niet teniet te doen, zou
tegen de besluiten van het netwerk op zich, zoals zaakstoewijzingen en informatie-
uitwisseling, geen rechtsbescherming moeten openstaan en zou de rechterlijke
toetsing derhalve beperkt moeten zijn tot handelingen voorafgaand aan of volgend
op de intra-netwerkbeslissingen. Vanuit dit perspectief wordt dan harmonisatie van
de procedurele omgeving erg belangrijk, aangezien het de stimulans tot procederen
zou neutraliseren en ongelijke behandeling zou voorkomen. Desalniettemin mag de
keerzijde van zo’n oplossing (de kosten en samenhang van het systeem en de
algehele haalbaarheid) niet over het hoofd worden gezien.
Voor zover het gaat om besluiten van algemene strekking is reeds aangetoond dat
het openstellen van beroep tegen deze maatregelen wellicht meer problemen met
zich zou brengen dan dat het zou oplossen met het oog op de e�- ciëntie en de
werkbaarheid van het systeem. Er zijn daarom sterke argumenten voor het behouden
van de status-quo, dat wil zeggen geen rechterlijk toetsing van soft-lawmaatregelen.
Een alternatieve oplossing kan liggen in het waarborgen van ex ante deelname van
burgers en/of bedrijven aan de besluitvormingsprocedure van soft-lawmaatregelen.
Een toenemende betrokkenheid in de besluitvorming is echter enkel van betekenis
wanneer er mogelijkheden voor burgers en bedrijven zijn om schadevergoeding te
kunnen vorderen indien hun recht tot participatie wordt geschonden. De Europese
rechters hebben daarentegen consequent het bestaan van het recht om gehoord te
worden met betrekking tot besluiten van algemene strekking afgewezen en hebben
bepaald dat in geval van zulke maatregelen toegang tot de rechter enkel openstaat
voor eisers die zich expliciet kunnen beroepen op het recht tot participatie op grond
van de regels die van toepassing zijn op de procedure in kwestie.  Tegelijkertijd is de
Europese wetgever terughoudend gebleken om Europese instellingen bindende
juridische verplichtingen ter raadpleging op te leggen, met het argument dat ze
wellicht de besluitvormingsprocedure te erg zouden vertragen en de e�ciëntie van
het besluitvormingsproces zouden verminderen.
Concluderend kan, in het licht van het bovenstaande, gezegd worden dat de
bestaande structuren van de rechterlijke toetsing niet toegerust zijn om e�ectieve
rechtsbescherming binnen het systeem van network-based governance te
waarborgen. Terwijl de manieren waarop bestuurlijke organen met Europees recht
omgaan zich in het laatste decennium verder hebben ontwikkeld, lijkt het erop dat de
rechtspraak achterblijft: dit suggereert dat wellicht de tijd gekomen is om de
bevoegdheden en de algehele rol van de rechtspraak in de komende modellen van
bestuur in de Europese Unie te herzien.
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