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1.Advies 2/15 (Singapore), §292-293 omtrent de
bevoedgheidskwestie:

Geschillenbeslechting tussen investeerders en staten (ISDS) ‘kan
niet louter ondersteunend zijn’ want sommige geschillen worden
‘aan de rechterlijke bevoegdheid van de lidstaten onttrokken’

ØGeen exclusieve bevoegdheid van de EU

ØGezien het gebrek aan gekw. Meerderheid in de Raad om het akkoord
door de Unie alleen te sluiten > Niewe generatie van handelsakkoorden:
gemengd (EU/Lidstaten)

Impact van Belgisch institutioneel context: ratificatie door
federale Staat + Gewesten en Gemeeschappen

De juridische context van Advies 1/17



2 2. Rechtspraak van het Hof inzake bescherming van de autonomie van
de Unie rechtsorde

Een internationaal akkoord van de EU mag in geen geval de
fundamenten van de Unie rechtsorde en haar institutioneel
stelsel/constitutioneel kader aantasten

Zie:

• Adviezen 1/91 en 1/92 over de Europese Economische
Ruimte (E.E.R.) : internationale mechanismen van
geschillenbeslechting mogelijk (gebonden aan materiële
bevoegheid) zelfs als zij aanleiding geven tot beschikkingen
die bindend zijn voor de EU-instellingen, maar kan niet leiden
tot een aantasting van de rol van het HvJ om de coherente en
eenvormige interpretatie en de effectiviteit van het EU-recht te
garanderen

• Advies 1/09 over het internationaal akkoord betreffende de
invoering van een gemeenschappelijk stelsel voor
octrooigeschillenbeslechting

• Advies 2/13 over toetreding van de EU tot het EVRM

Tot nu toe, ‘autonomie’ vooral gericht op bescherming van
functie van het HvJ voor de handhaving van EU-recht
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Op EU niveau: Raad heeft het akkoord ondertekend op 28 Oktober 2016 [belsuit (EU) 
2017/37, PB 2017, L 11, blz. 1)

Op nationaal niveau: Politieke betwistingen over CETA in het algemeen en ISDS in het 
bijzonder in meerdere lidstaten (bv. Italië – in België: Wallonië)

Hoofd argument: CETA is vooral voordelig voor grote (Canadese) ondernemingen die
drukte zouden kunnen oefenen op regelgeving in Europa (van de EU of haar
lidstaten) die algemene belangen promoveert (milieu, gezondheid, sociale normen,
veiligheid…)

Vooral de totstandkoming van het ISDS geeft aanleiding tot kritiek > ‘Buiten
rechterlijke stelsels van de lidstaten en van de EU’:

Twijfels omtrent structurele garanties (bv. Onafhankelijkheid van ‘rechters’)
– Geen rechstreekse controle op Gerecht en Beroepsinstantie

De politieke context van Advies 1/17
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Handhaving ‘Europese normen’? (Gerecht en

Beroepsinstatie passen CETA toe, niet nationaal of
Europeesrecht – zie Art. 8,31 CETA + geen ‘beroep’ voor
of interventie van gerechtshoven van de LS + HvJ

Beroep voor CETA-Gerecht is optioneel (mogelijk
beroep voor nationale en Europese rechterlijke organen) MAAR
CETA heeft geen directe werking in de rechtsordes van de
partijen + ‘no U-Turn’ regel (Art. 8.22 CETA) + uitspraak van CETA-
Gerecht/Beroepsinstantie is bindend (geen beroep mogelijk
voor partijen voor nationale rechtbanken, Art. 8.41 CETA)
> ‘niet-exclusieve rechterlijke bevoegdheid van CETA-Gerecht
en Beroepsinstantie’ is in de praktijk sterk genuanceerd.
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De aanvraag tot advies

Alle 3 vragen betreffen Hoofdstuk 8 (‘Investeringen’), afdeling F (‘Beslechting
van investeringsgeschillen tussen investeerders en staten’) van de CETA

1. Verenigbaarheid van het ISDS met het autonomie van de Unie rechtsorde?

2. Verenigbaarheid van het ISDS met het algemene beginsel van gelijke
behandeling en met het vereiste van doeltreffendheid/effectiviteit van EU-
recht? (Uitleg van 2 aspecten)

3. Verenigbaarheid met het recht op toegang tot een onafhankelijke rechter
(gegarandeerd door Art. 47 van het Handvest van de grondrechten van de
EU) ?
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-Geschillen tussen investeerder afkomstig uit een partij en een andere partij (met
inbegrip van EU in gevallen waarin haar optreden wordt betwist) > mechanisme
niet beschikbaar voor Canadese investeerders tegen Canada of Europese
investeerders tegen EU of een lidstaat …

-…betreffende een investering: Art. 8.18 CETA: verzoek van investeerder tegen
Staat/EU omwille van niet-nakoming van materiele regels betreffende ‘Niet-
discriminerende behandeling’ (C) en ‘Investeringsbescherming’…

Bv. Schending van ‘nationale behandeling’ of
’meestbegunstigingsbehandeling’ (Art. 8.6 en 8.7)
Bv. Shending van ‘eerlijke en billijke behandeling’ principe in Art. 8.10

-…vóór het Gerecht van de CETA (hogere voorziening mogelijk voor de
beroepsinstantie) – 15 leden (Art. 8.27), waarvan 5 onderdanen van een EU-
lidstaat, 5 onderdanen van Canada, en 5 onderdanen van (andere) derde
landen – benoemd door gemengd Comité voor 5 jaar – Professionele vereisten
(bv. Voldoen aan eisen in eigen land om rechter te worden of bekend als kundige
rechtsgeleerden) + Ethische regels in Art. 8.30 (i.h.b. onafhankejlijkheid) – Beslist in
formaties van 3 leden…

…(volgende blz)

Hoe precies functioneert het ISDS onder de CETA?



7

…

-…wiens bevoegdheden worden als volgt omkaderd:

a. Toepasselijk recht (Art, 8.31.1): CETA + algemene beginselen van
internationaal recht (bv. Gewoontes van internationaal
publiekrecht) > Geen schending van VWEU/EU secundaire
wetgeving/nationaal rechet is mogelijk.

b. Nationaal/EU recht: Kan in aanmerking komen als ‘feitelijk gegeven’
+ Gerecht (en beroepsinstantie) ‘gebonden aan’ interpretatie
van nationaal/EU recht door rechterlijke instanties of autoriteiten
van betrokken partij (Art. 8.31.2)

c. Geen exclusieve bevoegdheid van Gerecht/Berpoepsinstantie wat
interpretatie van CETA betreft > ook bevoegdheid van gemengd
Comité (Art. 8.31.3)…Maar als keuze voor CETA ISDS > geen ‘terugkeer’
mogelijk naar nationale/EU rechterlijke systemen
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Cour de justice

Antwoord van het Hof

Tribunal 

Composition Composition

Composée de 28 juges (un par 
État membre) + 11 avocats 
généraux : mandat de 6 ans 
renouvelable

Composé de 2 juges  par État 
membre à partir de septembre 
2019 (actuellement : 46 juges) : 
mandat de 6 ans renouvelable

Designés d’un commun accord par les gouvernements des États 
membres, après consultation d’un comité chargé de donner un avis sur 
l’aptitude des candidats (article 255 TFUE)

d. Indien klacht gegrond is, kan het Gerecht enkel een financiële
vergoeding aan de investeerder toekennen of (in geval van
onteigening) de teruggave van eigendom vereisen > Geen
bevoegdheid om betwiste ‘optreden’/’EU of nationale regelgeving’
nietig te verklaren (Art. 8.39)

e. Bescherming van regelgevingsmaatregelen: Art. 8.9 + 28.3 van CETA
+ gezamenlijk uitleggingsinstrument:
nieuw geschillenbeslechtingsmechanisme doet geen
afbreuk aan de respectieve normen en regelgeving van elke partij
‘ter verwezenlijking van legitieme beleidsdoelstellingen, zoals
bescherming van de volksgezondheid, de veiligheid, het milieu of de
openbare zede, sociale en consumentenbescherming, of bevordering
en bescherming van de culturele verscheidenheid’.

…
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…Nochtans, twijfels van België over verenigbaarheid met de exclusieve
bevoegheid van het HvJ om het EU-recht te interpreteren/zijn gedigheid te
toetsen: :

a. Gerecht interpreteert EU-recht (of nationaal recht dat EU-
recht implementeert) als feit (+ niet altijd beschibare rechtspraak!)

b. Soms gaat interpretatie door het Gerecht/Beroepsinstantie het
Unie primair-recht betreffen, zonder mogelijkheid tot een prejudiciële

verwijzing naar het HvJ; in Opinie 1/09 heeft het Hof de nadruk gelegd
op belang van prejudiciële procedure voor de autonomie van de Unie-
rechtsorde (werd volledig bevestigd, hoewel in een andere context,
in het arrest Achmea van 20 april 2018 (C-284/16)
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1. Geen aantasting van de 
bevoegdheden van het 

HvJ

2. Geen gevolgen voor de 
werking van de instellingen 

van de Unie overeenkomstig 
haar constitutionele kader

Veel bredere perspectief
hier: gaat niet meer enkel
over het Hof van Justitie maar
wel over bescherming van
het democratisch proces
binnen de Unie

Antwoord van het HvJ op Vraag 1: 
geen aantasting van de autonomie van de Unie rechtsorde

Twee ‘pijlers’ in redenering

Maar	niet	
voldoende
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1. Geen aantasting van de bevoegdheden van het HvJ

•Toepassing van EU-recht beperkt tot CETA zelf (Art. 8.31)

Verschil met octrooiengerecht onderzocht in Advies 1/09

Bovendien CETA geen « kopij » van EU primair of secundair-
recht (verschilt dus van EER)

Verschil tussen CETA en BIT die aanleiding heeft gegeven
tot arrest Achmea

-Gerecht in Achmea was bevoegd voor geschillen
die betrekking hadden met EU-recht (i.h.b. regels
van primair-recht betreffende de interne markt)
-Geen beginsel van wederzijds vertrouwen tussen
een lidstaat en een derde land.

•Unie zelf (niet het Gerecht van de CETA) beslist wie de verweerder is (Art.
8.21)

Verschil met ontwerp-akkoord betreffende toetreding van EU
tot EVRM (Advies 2/13)
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2. Geen gevolgen voor de werking van de instellingen van de Unie 
overeenkomstig haar constitutionele kader

•Basis vaststelling: mogelijke afweging door Gerecht tussen de vrijheid
van ondernemerschap van de investeerder en de doelstellingen van
algemeen belang dit door de Unie worden aangevoerd;

Bv. Artikel 8.10: recht tot « eerlijk(e) en billijk(e) » behandeling

•Die afweging zou « parallel lopen » met degene die doot het HvJ
wordt verricht, en aanleiding geven tot definitieve en bindende
beslissingen

•Die elementen, gekoppeld aan de ruime definitie van « investering »
en de drukte die uit schadevergoeding voortvloeit voor nationale en
EU overheden vergen bescherming van regelgevende activiteit.

Geen aantasting mogelijk van de door de Unie instellingen
vastgestelde niveau van bescherming van een openbaar
belang
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Zie punten 148 en volgende van het Advies: Direkt antwoord van het
HvJ tot bedreiging van « Regulatory freeze »

Bescherming van het « constitutioneel kader »
waardoor Unie-normen worden vastgelegd (en
toegepast in de LS), met inbegrip van haar
« democratisch proces » (§§ 150 en 151)

CETA: voldoende garanties dat
Gerecht/Beroepsinstantie geen dergelijke
aantasting gaan kunnen doen in het kader van de
uitoefening van hun rechterlijke bevoegdheden

Voorbeeld van wat kan getoest worden en wat niet
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Gelijke behandeling (Art. 
20 TWEU)

« situaties zijn niet 
vergelijkbaar » (§ 180 

Advies)

Antwoord van het HvJ op Vraag 2: 
Gelijkje behandeling en principe van doeltreffendheid

Doetreffendheid (i.h.b. van 
bevoegdheden van 

mededinginsautoriteiten in de 
EU)

« schadevergoeding enkel 
mogelijk onder CETA indien 

onregelmatige toepassing van 
mededingingsregels in de EU » 

+ « CETA erkent belang van 
mededinging (Art. 17.2 CETA) »

« geen enkele belemmering 
van volledige toepassing van 

EU-rechtsregels voor de 
handhaving van een 

onvervalste mededinging »

(ook geen schending van 
gelijke behandeling op die 

basis)



15 Antwoord van het HvJ op Vraag 3: 
Recht op toegang tot een onafhankelijke recher

• Verschil tussen problemen van toegankelijkheid (i.h.b. voor KMOs)
en van onafhankelijkheid (externe en interne aspecten)

• Geen schending omwille van garanties in de CETA
(benoemingsproces, remuneratie, condities waaronder rechters
hun functies gaan moeten uitoefenen, enz.) MAAR voorwaardelijk
tot het aannemen van bijkomende garanties

Bv. § 218 over maatregelen om toegang tot het
Gerecht/Beroepsinstantie te garanderen voor KMOs
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Een evenwichtig advies (« Niemand heeft gewonnen of verloren’, K. 
Lenaerts, Le Soir, 8 mei 2019)

•Eerbiedinging door het HvJ van de trias politica: keuzes van politieke 
instellingen van de EU om vrijhandel te promoveren (en beelangen van EU-

ondernemingen in derde landen te beschermen)…
•…maar zonder het constitutionele kader waarop Unie gebaseerd is op te 

offeren (i.h.b. het democratisch proces en de grondrechten in het 
Handvest

•Advies focust op ISDS in CETA maar ‘normatieve’ draagweidte van het 
advies is veel breder: het HvJ heeft de ‘drempel’ gedefinieerd waaronder 

een handelsakkoord van de EU niet verenigbaar zou zijn met de autonomie 
van de EU-rechtsorde 

Conclusie
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