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Aan de president en de rechters van het Gerecht van eerste aanleg 

van de Europese Unie 
_____________________________________________________________________________________ 

 

EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID 
 

(artikel 130, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht) 

 

 

opgeworpen door 

het Europees Milieuagentschap (EEA), met zetel te Kongens Nytorv 6, 1050 Kopenhagen K, 

Denemarken, vertegenwoordigd door de heer Olivier Cornu, als gemachtigde, bijgestaan door mr. 

Bertrand Wägenbaur, lid van de balies van Hamburg en Brussel, die aanvaardt dat de diensten via 

e-Curia verlopen, 

verwerende partij, 

 

in zaak T-5/21 

 

ingediend door 

Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt, met hoofdkantoor te Achterstraat 84, 5268 HE 

Helvoirt, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52186342, 

vertegenwoordigd door mr. Joris Gebruers, lid van de balie van Limburg, kantoorhoudende te 

Diesterstraat 107B, 3980 Tessenderlo, België, 

verzoekende partij, 

 

Beroep op grond van artikel 263, vierde alinea, VWEU strekkende tot nietigverklaring van een 

brief van 9 november 2020 waarbij het EEA aan verzoekster heeft bevestigd dat het agentschap 

niet bevoegd is het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële vraag te stellen. 
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Verweerder heeft de eer op grond van artikel 130, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering 

van het Gerecht een exceptie van niet-ontvankelijkheid op te werpen tegen het beroep dat hem op 

19 januari 2021 per aangetekende brief is betekend. 

Het onderhavige middel beperkt zich tot de kennelijke niet-ontvankelijkheid van het beroep. 

Mocht het Gerecht het onderhavige beroep afwijzen of bij de beoordeling van de gegrondheid van 

het beroep daarop een beslissing geven, verzoekt verweerder om in de gelegenheid te worden 

gesteld een conclusie van antwoord in te dienen waarin hij inhoudelijk op het beroep zou ingaan. 

 

I. Inleiding 

 

1. In de loop van de eerste helft van 2020 heeft verzoekster verschillende brieven en e-mails 

gericht aan het EEA met betrekking tot richtlijn 2008/50/EG van de Raad van 20 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (hierna: “de richtlijn”) en de 

technische gids van het EEA voor de uitlegging van de richtlijn. Verzoekster verklaarde in 

wezen dat de uitlegging van de richtlijn door het EEA en die door de Europese Commissie 

onderling zouden verschillen. Dit heeft geleid tot correspondentie tussen verzoekster en 

verweerder (zie II.1. hierna). 

 

2. Verzoekster heeft in haar daaropvolgende correspondentie, te beginnen met haar brief van 

29 juli 2020, betoogd dat het EEA de “plicht” zou hebben om “vragen te stellen aan het 

Europese Hof van Justitie” (zie II.2. hieronder). 

 

3. Bij brief van 24 augustus 2020 heeft het EEA verzoekster meegedeeld dat het niet bevoegd 

is prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

 

4. Bij brief van 5 september 2020 heeft verzoekster een verzoek tot interne herziening 

ingediend op grond van artikel 10 van verordening (EG) nr. 1367/2006 (hierna: “Aarhus-

verordening”), op grond dat de brief van het EEA van 24 augustus 2020 een 

“administratieve handeling” zou zijn in de zin van de definitie in artikel 2, lid 1, van de 

Aarhus-verordening (zie II.3. hieronder). 

 

5. Bij e-mail van 9 november 2020 heeft verweerder zijn standpunt herhaald niet bevoegd te 

zijn prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie te stellen. Verzoekster is van mening dat 

deze informatie een “beslissing” tot afwijzing van haar “verzoek tot interne herziening” 

vormt en heeft het onderhavige beroep tot nietigverklaring ingesteld. 

 

6. Voorts heeft verzoekster beroep ingesteld tegen het besluit van de Europese Commissie 

waarbij verzoeksters verzoek tot interne herziening van het besluit van de Commissie tot 

afsluiting van een klacht niet-ontvankelijk werd verklaard, een besluit dat volgens 

verzoekster een “administratieve handeling” vormt in de zin van de verordening van 

Aarhus (zie zaak T-569/20, die momenteel aanhangig is). 

 



1) De aanvankelijke correspondentie

8. Bij e-mail van 30 maart 2020 heeft verzoekster aan verweerder een vraag gesteld over 
diens technisch verslag nr. 10/2011, getiteld “The application of models under the 
European Union’s Air Quality Directive: A technical reference guide”, met name een 
verduidelijking van het criterium dat van toepassing is op verkeersgerichte 
bemonsteringssondes met betrekking tot de afstand tot de wegrand.

9. Verweerder antwoordde verzoekster bij e-mail van 1 april 2020, waarin hij naar de 
toepasselijke artikelen van de richtlijn verwees en bovendien verklaarde dat “de Europese 
milieuwetgeving en de toepassing daarvan buiten de werkterrein van het EEA vallen’”. 
Verweerder verzocht verzoekster derhalve om zich voor nadere informatie over de locaties 
van de bemonsteringspunten te wenden tot het directoraat-generaal Milieu van de Europese 
Commissie (DG ENV).

10. Bij e-mail van 1 april 2020 heeft verzoekster aan verweerder verduidelijkt dat haar vraag 
betrekking had op de uitlegging van punt 3.5.1 op bladzijde 19 van het technisch verslag 
nr. 10/2011 van verweerder, in vergelijking tot de uitlegging door de Nederlandse 
autoriteiten, waarover verzoekster het standpunt van verweerder wilde vernemen.

11. Onder verwijzing naar zijn eerdere bericht heeft verweerder op 1 april 2020 geantwoord 
dat de vraag rechtstreeks aan DG ENV van de Commissie diende worden gericht.

12. Bij e-mail van 2 april 2020 heeft verzoekster erop aangedrongen dat verweerder een 
standpunt inneemt over de uitlegging van de richtlijn in zijn technisch verslag nr. 10/2011.

13. Verweerder heeft verzoekster op diezelfde dag per e-mail geantwoord en daarbij nogmaals 
verklaard dat de vaststelling of de handhaving van milieubeleidsmaatregelen niet tot zijn 
bevoegdheden behoort en dat vragen dienaangaande aan DG ENV moeten worden gericht.

14. Verzoekster wendde zich op 3 april 2020 tot verweerder en stelde dat deze in gebreke zou 
zijn gebleven bij de vervulling van zijn mandaat om op Europees niveau objectieve, 
betrouwbare en vergelijkbare informatie over het milieu te verstrekken, zoals bepaald in 
verordening (EG) nr. 401/2009, terwijl hij zou hebben geweten dat de uitlegging van de 
richtlijn luchtkwaliteit door de Nederlandse autoriteiten in strijd was met zijn eigen 
uitlegging, zoals vermeld in zijn technisch verslag nr. 10/2011, en ging derhalve voorbij 
aan de uitnodiging van verweerder om de kwestie aan DG ENV voor te leggen.
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7. Het onderhavige beroep is kennelijk niet-ontvankelijk om de volgende redenen: 

 

II. Feiten en procesverloop 

 

1) De aanvankelijke correspondentie 

 

8. Bij e-mail van 30 maart 2020 heeft verzoekster aan verweerder een vraag gesteld over 

diens technisch verslag nr. 10/2011, getiteld “The application of models under the 

European Union’s Air Quality Directive: A technical reference guide”, met name een 

verduidelijking van het criterium dat van toepassing is op verkeersgerichte 

bemonsteringssondes met betrekking tot de afstand tot de wegrand. 

 

9. Verweerder antwoordde verzoekster bij e-mail van 1 april 2020, waarin hij naar de 

toepasselijke artikelen van de richtlijn verwees en bovendien verklaarde dat “de Europese 

milieuwetgeving en de toepassing daarvan buiten de werkterrein van het EEA vallen”. 

Verweerder verzocht verzoekster derhalve om zich voor nadere informatie over de locaties 

van de bemonsteringspunten te wenden tot het directoraat-generaal Milieu van de Europese 

Commissie (DG ENV). 

 

10. Bij e-mail van 1 april 2020 heeft verzoekster aan verweerder verduidelijkt dat haar vraag 

betrekking had op de uitlegging van punt 3.5.1 op bladzijde 19 van het technisch verslag 

nr. 10/2011 van verweerder, in vergelijking tot de uitlegging door de Nederlandse 

autoriteiten, waarover verzoekster het standpunt van verweerder wilde vernemen. 

 

11. Onder verwijzing naar zijn eerdere bericht heeft verweerder op 1 april 2020 geantwoord 

dat de vraag rechtstreeks aan DG ENV van de Commissie diende worden gericht. 

 

12. Bij e-mail van 2 april 2020 heeft verzoekster erop aangedrongen dat verweerder een 

standpunt inneemt over de uitlegging van de richtlijn in zijn technisch verslag nr. 10/2011. 

 

13. Verweerder heeft verzoekster op diezelfde dag per e-mail geantwoord en daarbij nogmaals 

verklaard dat de vaststelling of de handhaving van milieubeleidsmaatregelen niet tot zijn 

bevoegdheden behoort en dat vragen dienaangaande aan DG ENV moeten worden gericht. 

 

14. Verzoekster wendde zich op 3 april 2020 tot verweerder en stelde dat deze in gebreke zou 

zijn gebleven bij de vervulling van zijn mandaat om op Europees niveau objectieve, 

betrouwbare en vergelijkbare informatie over het milieu te verstrekken, zoals bepaald in 

verordening (EG) nr. 401/2009, terwijl hij zou hebben geweten dat de uitlegging van de 

richtlijn luchtkwaliteit door de Nederlandse autoriteiten in strijd was met zijn eigen 

uitlegging, zoals vermeld in zijn technisch verslag nr. 10/2011, en ging derhalve voorbij 

aan de uitnodiging van verweerder om de kwestie aan DG ENV voor te leggen. 
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15. Bij e-mail van 7 april 2020 heeft verweerder aan verzoeker te kennen gegeven dat hij geen 

uitlegging geeft aan de wettelijke vereisten van de EU-richtlijnen en dat de Europese 

Commissie controleert of de lidstaten de bepalingen van een richtlijn correct in hun 

nationaal recht omzetten en de richtlijn correct ten uitvoer leggen. Verweerder heeft voorts 

toegelicht dat zijn technisch verslag tot doel had richtsnoeren te verstrekken en een 

algemeen overzicht te geven van het gebruik van modellen met betrekking tot richtlijn 

2008/50/EG, maar dat het geen formele uitlegging van de in de richtlijn gestelde eisen 

bevat. Tot slot wees verweerder erop dat wellicht niet alle aspecten van de richtsnoeren in 

het in 2011 gepubliceerde technisch verslag actueel zijn, en dat paragraaf 3.5.1 van het 

technisch verslag weliswaar enige richtsnoeren bevatte over de elementen van situering op 

microschaal betreffende de representativiteit, maar niet inging op de informatie over 

metaschaal, die verzoekster noemde als de basis van de uitlegging die de Nederlandse 

overheid geeft aan de vereisten van de luchtkwaliteitsrichtlijn. Om deze redenen herhaalde 

verweerder zijn uitnodiging aan verzoekster om verder advies in te winnen bij DG ENV 

en deelde hij verzoekster mee dat hij meende haar vraag daarmee te hebben beantwoord. 

 

 

2) Verzoekster heeft het EEA bij herhaling verzocht een prejudiciële vraag te stellen aan 

het Hof van Justitie 

 

16. In haar e-mail van 8 april 2020 (bijlage B.1) verklaarde verzoekster dat “over een 

hoeksteen van de EU-richtlijn luchtkwaliteit zoals het beoordelingscriterium 10 meter van 

de wegrand [...] uw informatie niet betrouwbaar [...] ook niet vergelijkbaar is”, waarmee 

zij impliceerde dat verweerder zijn in verordening (EG) nr. 401/2009 vastgestelde mandaat 

niet zou vervullen. Aan het einde van deze e-mail deelde verzoekster mee dat “u krachtens 

uw statuut verplicht bent het Hof van Justitie van de Europese Unie om de juiste uitlegging 

te vragen. En als u van mening bent dat er geen verplichting aan uw kant is, laat het me 

dan weten. Ik zou zelfs kunnen overwegen een klacht in te dienen als ik tijd kan vinden”. 

 

17. Verzoekster heeft op 14 april 2020 nog een e-mail aan verweerder gestuurd (bijlage B.2), 

waarin zij melding maakte van “het indienen van een Aarhus-klacht”. 

 

18. In zijn antwoord van 16 april 2020 (bijlage B.3) deelde verweerder verzoekster mee dat 

hij haar bezorgdheid over de door de Nederlandse autoriteiten gebruikte receptorpunten 

van het luchtkwaliteitsmodel ter attentie van DG Milieu van de Europese Commissie had 

doorgegeven. Voorts verwees verweerder naar de verschillende activiteiten die hij elk jaar 

verricht om de vergelijkbaarheid te waarborgen van de informatie die hij van de lidstaten 

ontvangt, waaronder het opstellen van richtsnoeren zoals die over luchtkwaliteitsmodellen 

die hij in 2011 heeft gepubliceerd. 

 

19. Bij e-mail van 17 april 2020 heeft verzoekster, na te hebben benadrukt dat de Nederlandse 

autoriteiten de richtlijn luchtkwaliteit anders uitleggen dan het EEA, het voorstel van het 

EEA om de Europese Commissie te raadplegen afgewezen en tot besluit verklaard: 



“Daarom hoop ik dat u deze kwestie van uitlegging onmiddellijk aan het Europees Hof van 
Justitie voorlegt. Zo niet, dan zal ik proberen tijd te vinden om een ernstige Aarhus-klacht 
in te dienen” (bijlage B.4).

20. Bij e-mail van 29 juli 2020 (bijlage B.5) heeft verzoekster bij verweerder “een formeel 
verzoek ingediend om bij het Hof van Justitie van de Europese Unie vragen te stellen over 
de juiste uitlegging van een belangrijke hoeksteen van de EU-richtlijn luchtkwaliteit: 
beoordeling binnen 10 meter van de wegrand”.

21. Bij brief van 29 juli 2020, getiteld “Verzoek om inlichtingen of Aarhus-klacht”, voert de 
verzoekende partijverzoekster aan dat “wanneer het EEA en de Europese Commissie het 
oneens zijn over zo’n belangrijke hoeksteen van de EU-richtlijn luchtkwaliteit, het de plicht 
van [verweerder] is om vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie” (bijlage A.7).

22. In zijn antwoord van 24 augustus 2020 (bijlage A.8) herhaalt verweerder nogmaals dat het 
buiten zijn mandaat valt om vraagstukken inzake de naleving van de wettelijke 
voorschriften te onderzoeken met betrekking tot de uitvoering van voorschriften krachtens 
de EU-wetgeving. Verweerder bevestigde voorts met betrekking tot de Aarhus- 
verordening dat hij geen mandaat of middelen heeft om klachten van externe partijen aan 
het Hof van Justitie van de Europese Unie over te dragen. Dergelijke klachten moeten 
worden ingediend bij de Europese Commissie of via gerechtelijke procedures bij de 
bevoegde nationale autoriteiten. Verweerder concludeerde dat hij verzoekster naar beste 
weten en kunnen alle voor haar vraag relevante informatie had verstrekt en dat hij daarom 
niet in staat was om de correspondentie over dit onderwerp met verzoekster voort te zetten.

3) Verzoek van verzoekster tot interne herziening

23. Bij e-mail van 5 september 2020 aan verweerder heeft verzoekster, onder verwijzing naar 
artikel 10 van de Aarhus-verordening, een verzoek ingediend tot interne herziening van de 
“beslissing’” van verweerder van 24 augustus 2020 waarbij deze het verzoek van 
verzoekster om bij het Hof van Justitie van de Europese Unie vragen te stellen over de 
juiste uitlegging van de EU-richtlijn luchtkwaliteit in bijlage III, deel C, zou hebben 
afgewezen. Verzoekster heeft voorts aangegeven dat zij overeenkomstig artikel 12 van de 
Aarhus-verordening een procedure voor het Hof van Justitie zou kunnen inleiden, indien 
verweerder haar verzoek niet inwilligt (bijlage A.9).

24. Bij e-mail van 16 september 2020 aan verzoekster (bijlage A.10) heeft verweerder 
nogmaals uitgelegd dat hij geen milieubeleid uitstippelt of handhaaft, geen mandaat heeft 
om juridische of technische bijstand te verlenen bij klachten in verband met de 
milieuwetgeving, geen onderzoeksbevoegdheden heeft voor nationale of plaatselijke 
controles, en verzoekster bijgevolg geen verdere steun kan verlenen.
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“Daarom hoop ik dat u deze kwestie van uitlegging onmiddellijk aan het Europees Hof van 

Justitie voorlegt. Zo niet, dan zal ik proberen tijd te vinden om een ernstige Aarhus-klacht 

in te dienen” (bijlage B.4). 

 

20. Bij e-mail van 29 juli 2020 (bijlage B.5) heeft verzoekster bij verweerder “een formeel 

verzoek ingediend om bij het Hof van Justitie van de Europese Unie vragen te stellen over 

de juiste uitlegging van een belangrijke hoeksteen van de EU-richtlijn luchtkwaliteit: 

beoordeling binnen 10 meter van de wegrand”. 

 

21. Bij brief van 29 juli 2020, getiteld “Verzoek om inlichtingen of Aarhus-klacht”, voert de 

verzoekende partijverzoekster aan dat “wanneer het EEA en de Europese Commissie het 

oneens zijn over zo’n belangrijke hoeksteen van de EU-richtlijn luchtkwaliteit, het de plicht 

van [verweerder] is om vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie” (bijlage A.7). 

 

22. In zijn antwoord van 24 augustus 2020 (bijlage A.8) herhaalt verweerder nogmaals dat het 

buiten zijn mandaat valt om vraagstukken inzake de naleving van de wettelijke 

voorschriften te onderzoeken met betrekking tot de uitvoering van voorschriften krachtens 

de EU-wetgeving. Verweerder bevestigde voorts met betrekking tot de Aarhus-

verordening dat hij geen mandaat of middelen heeft om klachten van externe partijen aan 

het Hof van Justitie van de Europese Unie over te dragen. Dergelijke klachten moeten 

worden ingediend bij de Europese Commissie of via gerechtelijke procedures bij de 

bevoegde nationale autoriteiten. Verweerder concludeerde dat hij verzoekster naar beste 

weten en kunnen alle voor haar vraag relevante informatie had verstrekt en dat hij daarom 

niet in staat was om de correspondentie over dit onderwerp met verzoekster voort te zetten. 

 

 

3) Verzoek van verzoekster tot interne herziening 

 

23. Bij e-mail van 5 september 2020 aan verweerder heeft verzoekster, onder verwijzing naar 

artikel 10 van de Aarhus-verordening, een verzoek ingediend tot interne herziening van de 

“beslissing” van verweerder van 24 augustus 2020 waarbij deze het verzoek van 

verzoekster om bij het Hof van Justitie van de Europese Unie vragen te stellen over de 

juiste uitlegging van de EU-richtlijn luchtkwaliteit in bijlage III, deel C, zou hebben 

afgewezen. Verzoekster heeft voorts aangegeven dat zij overeenkomstig artikel 12 van de 

Aarhus-verordening een procedure voor het Hof van Justitie zou kunnen inleiden, indien 

verweerder haar verzoek niet inwilligt (bijlage A.9). 

 

24. Bij e-mail van 16 september 2020 aan verzoekster (bijlage A.10) heeft verweerder 

nogmaals uitgelegd dat hij geen milieubeleid uitstippelt of handhaaft, geen mandaat heeft 

om juridische of technische bijstand te verlenen bij klachten in verband met de 

milieuwetgeving, geen onderzoeksbevoegdheden heeft voor nationale of plaatselijke 

controles, en verzoekster bijgevolg geen verdere steun kan verlenen. 
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25. Bij e-mail van 19 oktober 2020 (bijlage A.11) heeft verzoekster verweerder in kennis 

gesteld van haar voornemen om overeenkomstig artikel 12 van de Aarhus-verordening een 

gerechtelijke procedure in te leiden tegen de vermeende beslissing tot afwijzing van haar 

verzoek om bij het Europese Hof van Justitie vragen te stellen over de uitlegging van de 

luchtkwaliteitsrichtlijn. Daartoe verzocht verzoekster verweerder te bevestigen dat diens 

antwoord van 16 september 2020 een formele beslissing in de zin van artikel 10 van de 

Aarhus-verordening vormt waarbij haar formele verzoek tot interne herziening van 

5 september 2020 werd afgewezen. 

 

26. Bij e-mail van 9 november 2020 (bijlage A.1) heeft verweerder geantwoord dat zijn 

“bericht van 16 september geenszins kan worden opgevat als een ‘bestuursrechtelijke 

handeling uit hoofde van het milieurecht’ in de zin van artikel 10 van de [verordening] van 

Aarhus, voor zover het er alleen maar op wijst dat het agentschap daartoe niet bevoegd is 

en geen mandaat heeft, zoals het in al zijn correspondentie herhaaldelijk heeft verklaard”. 

 

27. Op 7 januari 2021 heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld, strekkende tot: 

 

- “De bestreden beslissing van het Europees Milieu Agentschap, zoals meegedeeld bij 

e-mailbericht van 9 november 2020, om vragen te stellen aan het enige bevoegde 

orgaan daartoe, het Europese Hof van Justitie, omtrent de juiste interpretatie van de 

maximale 10 meter afstand to de wegrand zoals geregeld in punt 5 van onderdeel C. 

van Bijlage III “Beoordeling van de luchtkwaliteit en plaats van de 

bemonteringspunten voor het meten van zwaveldioxide, stikstofdioxide en 

stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10 en PM2,5), lood, benzen en koolmonoxide in 

de lucht” van Richtlijn 2008/50/EG van het Europese  Parlement en de Raad van 20 

mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht van Europa te willen 

vernietigen.  

 

- Vast te willen stellen dat het Europees Millieu Agentschap heeft nagelaten de nodige 

vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, omtrent de juiste 

interpretatie van de maximale 10 meter afstand tot de wegrand, zoals geregeld in punt 

5 van onderdeel C. van Bijlage III “Beoordeling van de luchtkwaliteit en plaats van de 

bemonteringspunten voor het meten van zwaveldioxide, stikstofdioxide en 

stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10 en PM2,5), lood, benzen en koolmonoxide in 

de lucht” van Richtlijn 2008/50/EG van het Europese  Parlement en de Raad van 20 

mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht van Europa. 

 

- Tot slot de eventuele kosten van de procedure ten laste van het Europees Milieu 

Agentschap te leggen”. 

 



“Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan onder de in de eerste en tweede alinea 
vastgestelde voorwaarden beroep instellen tegen handelingen die tot hem gericht 
zijn of die hem rechtstreeks en individueel raken.” (vet toegevoegd)

31. Volgens vaste rechtspraak (zie bv. arrest van 19 januari 2010, Co-Frutta/Commissie, 
gevoegde zaken T-355/04 en T-446/04, punten 32, 33 en 35-36)

“32. ... is het feit dat een gemeenschapsinstelling iemand in antwoord op zijn 
verzoek een brief zendt, niet voldoende om die brief aan te merken als een 
beschikking in de zin van artikel 230 EG [thans artikel 263 VWEU], waartegen 
beroep tot nietigverklaring openstaat (zie Zaak T-83/92 Zunis Holding 
e.a./Commissie [1993], Jurispr. blz. II-1169, punt 30, en aldaar aangehaalde 
rechtspraak). Als voor beroep tot nietigverklaring in de zin van artikel 230 EG 
vatbare handelingen of besluiten zijn enkel te beschouwen maatregelen die 
bindende rechtsgevolgen in het leven roepen, welke de belangen van de verzoeker 
kunnen raken doordat zij diens rechtspositie aanmerkelijk wijzigen (arrest Gerecht 
van 27november 2007, Pitsiorlas/Raad en ECB, T-3/00 en T-337/04, Jurispr. 
blz. II-4779, punt 58).” (vet toegevoegd)
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III. Juridische beoordeling 

 

28. Verweerder zet hierna uiteen dat het onderhavige beroep kennelijk niet-ontvankelijk is en 

zonder objectieve rechtvaardiging is ingediend. 

 

1) Wat de eerste vordering betreft: nietigverklaring van de brief van 9 november 2020 

 

29. De eerste vordering is kennelijk niet-ontvankelijk, en wel om verschillende redenen: 

 

a) De e-mail van 9 november 2020 is geen voor beroep vatbare handeling 

 

30. Artikel 263, eerste alinea, VWEU bepaalt dat de aangevochten handeling rechtsgevolgen 

ten aanzien van derden moet hebben, terwijl artikel 263, vierde alinea, VWEU als volgt 

luidt: 

 

“Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan onder de in de eerste en tweede alinea 

vastgestelde voorwaarden beroep instellen tegen handelingen die tot hem gericht 

zijn of die hem rechtstreeks en individueel raken.” (vet toegevoegd) 

 

31. Volgens vaste rechtspraak (zie bv. arrest van 19 januari 2010, Co-Frutta/Commissie, 

gevoegde zaken T-355/04 en T-446/04, punten 32, 33 en 35-36) 

“32. … is het feit dat een gemeenschapsinstelling iemand in antwoord op zijn 

verzoek een brief zendt, niet voldoende om die brief aan te merken als een 

beschikking in de zin van artikel 230 EG [thans artikel 263 VWEU], waartegen 

beroep tot nietigverklaring openstaat (zie Zaak T-83/92 Zunis Holding 

e.a./Commissie [1993], Jurispr. blz. II‑1169, punt 30, en aldaar aangehaalde 

rechtspraak). Als voor beroep tot nietigverklaring in de zin van artikel 230 EG 

vatbare handelingen of besluiten zijn enkel te beschouwen maatregelen die 

bindende rechtsgevolgen in het leven roepen, welke de belangen van de verzoeker 

kunnen raken doordat zij diens rechtspositie aanmerkelijk wijzigen (arrest Gerecht 

van 27 november 2007, Pitsiorlas/Raad en ECB, T‑3/00 en T‑337/04, Jurispr. 

blz. II‑4779, punt 58).” (vet toegevoegd) 

 

32. In zijn e-mail van 9 november 2020, die verzoekster als een “beslissing” en dus als een 

voor beroep vatbare handeling beschouwt (bijlage A.1), heeft verweerder alleen 

aangegeven dat 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62004TJ0355
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62004TJ0355
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“het bericht van het EEA van 16 september 2020 geenszins kan worden opgevat 

als een ‘bestuursrechtelijke handeling uit hoofde van het milieurecht’ in de zin van 

artikel 10 van de [verordening] van Aarhus, voor zover het er alleen maar op wijst 

dat het agentschap daartoe niet bevoegd is en geen mandaat heeft, zoals het in al 

zijn correspondentie herhaaldelijk heeft verklaard”. 

 

33. Genoemde e-mail is duidelijk geen beslissing, laat staan een beslissing in de zin van 

artikel 10 van de Aarhus-verordening: 

 

34. Ten eerste blijkt alleen al bij het lezen van die e-mail dat verweerder nergens over “beslist” 

heeft, maar alleen informatie herhaalt die hij reeds meermalen aan verzoekster had 

gegeven. 

 

35. In de tweede plaats had verweerder onmogelijk een beslissing kunnen nemen, aangezien 

alleen al uit artikel 267 VWEU blijkt dat prejudiciële beslissingen tot de bevoegdheid van 

de nationale rechterlijke instanties behoren: 

“Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd, bij wijze van prejudiciële 

beslissing, een uitspraak te doen: 

(a) over de uitlegging van de Verdragen; 

 

(b) over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen, 

de organen of de instanties van de Unie; 

Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen voor een rechterlijke instantie 

van een der lidstaten, kan deze instantie, indien zij een beslissing op dit punt 

noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis, het Hof verzoeken over deze 

vraag een uitspraak te doen. 

Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een 

nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht 

niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze instantie gehouden zich tot het Hof te 

wenden. 

Indien een dergelijke vraag wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een 

nationale rechterlijke instantie betreffende een gedetineerde persoon, doet het Hof 

zo spoedig mogelijk uitspraak.” (vet toegevoegd). 

 

36. In punt 102 van haar beroep citeert verzoekster artikel 267 VWEU, maar verzuimt zij de 

vetgedrukte alinea hierboven te citeren. 

 

37. In de derde plaats is verweerder uiteraard noch een nationale rechterlijke instantie noch een 

nationale rechtbank. 
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38. Er viel dus letterlijk niets te “beslissen” door verweerder, aangezien het antwoord op de 

vraag van verzoekster in de wet staat. 

 

39. Conclusie: De e-mail van 9 november 2020 is geen voor beroep vatbare handeling en 

evenmin een beslissing in de zin van artikel 10 van de Aarhus-verordening. 

 

40. Alleen al om die reden is het onderhavige beroep kennelijk niet-ontvankelijk. 

Volledigheidshalve verklaart verweerder dat het onderhavige beroep ook om de volgende 

redenen kennelijk niet-ontvankelijk is: 

 

 

b) Het “verzoek tot interne herziening” van verzoekster van 5 september 2020 is 

kennelijk niet-ontvankelijk, aangezien het geen betrekking heeft op een 

“administratieve handeling” 

 

41. Het verzoek tot interne herziening van verzoekster van 5 september 2020 is kennelijk niet-

ontvankelijk, aangezien de brief van verweerder van 24 augustus 2020, waartegen het is 

gericht, kennelijk geen “administratieve handeling” is, en wel om de volgende redenen: 

 

42. In artikel 10, lid 1, van de Aarhus-verordening wordt bepaald: 

 

“1.   Elke niet-gouvernementele organisatie die voldoet aan de criteria van artikel 11 is 

gerechtigd een verzoek tot interne herziening in te dienen bij de communautaire instelling 

die of het communautair orgaan dat een administratieve handeling met betrekking tot het 

milieurecht heeft gesteld of in het geval van een beweerde administratieve nalatigheid, 

zo’n handeling had moeten stellen.” (vet toegevoegd) 

 

43. In artikel 2, lid 1, onder g), van de Aarhus-verordening staat het volgende: 

 
 

“administratieve handeling”: elke onder het milieurecht vallende en door een 

communautaire instelling of communautair orgaan genomen maatregel van een 

individuele strekking die juridisch bindende en externe werking heeft” 

  

44. In artikel 2, lid 1, onder f), van de Aarhus-verordening wordt bepaald:  

“milieurecht”: communautaire wetgeving die, ongeacht de rechtsgrondslag, bijdraagt tot 

het nastreven van de doelstellingen van het communautaire milieubeleid volgens het 

Verdrag: behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, bescherming 

van de gezondheid van de mens, behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen, bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden 

aan regionale of mondiale milieuproblemen; 
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45. Afgezien van de vraag of verzoekster voldoet aan de ontvankelijkheidscriteria van 

artikel 11 van de Aarhus-verordening is haar verzoek tot interne herziening kennelijk niet-

ontvankelijk, omdat de brief van verweerder van 24 augustus 2020 geen “administratieve 

handeling” is: 

 

46. In zijn brief van 24 augustus 2020, die aan verzoekster is toegezonden bij e-mail van 

25 augustus 2020, heeft verweerder herhaald dat “het de verantwoordelijkheid van de 

Europese Commissie is om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de EU-richtlijnen en 

de maatregelen die op nationaal niveau worden genomen, correct worden toegepast”, en 

daaraan toegevoegd dat “wat het Verdrag van Aarhus betreft, het EEA niet over het 

mandaat of de middelen beschikt om klachten van externe partijen aan het Europese Hof 

van Justitie voor te leggen. De klacht moet worden ingediend bij de Europese Commissie 

of via gerechtelijke procedures bij de bevoegde nationale autoriteiten”. 

 

47. Aldus heeft verweerder verzoekster enkel herinnerd aan de bevoegdheid van de Europese 

Commissie om toe te zien op de naleving van het recht van de Unie door de lidstaten en 

aan het feit dat hij niet bevoegd is om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie 

van de Europese Gemeenschappen. Deze informatie geeft slechts het primaire recht van de 

EU weer, namelijk artikel 258 VWEU (inbreukprocedures van de Commissie tegen een 

lidstaat) en artikel 267 VWEU (bevoegdheid van het Hof om prejudiciële vragen te 

stellen), en bevat dus geen beslissingselement. Omdat er geen beslissing of administratieve 

handeling nodig is om te beslissen of de artikelen 258 en 267 VWEU bindend zijn, zijn 

deze bepalingen van primair recht van de EU van rechtswege bindend. 

 

48. Nog minder is de brief van het EEA van 24 augustus 2020 een maatregel “in het kader van 

het milieurecht” in de zin van artikel 2, lid 1, onder f), van de Aarhus-verordening, 

aangezien daarin slechts wordt beschreven wat in de artikelen 258 en 267 VWEU is 

bepaald. 

 

49. Bijgevolg is de brief van 24 augustus 2020 kennelijk geen “administratieve handeling” in 

de zin van artikel 2, lid 1, onder g), van de Aarhus-verordening. 

 

50. Daarom is het door verzoekster ingediende “verzoek tot interne herziening” van 

5 september 2020 kennelijk niet-ontvankelijk. 

 

51. Hetzelfde geldt voor zover in het “verzoek tot interne herziening” van 5 september 2020 

ook wordt gesteld: “uw weigering om ons verzoek van 29 juli 2020 uit te voeren is een 

dergelijke administratieve handeling”. 
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c) Het verzoek tot interne herziening van 5 september 2020 is verjaard 

 

52. Verweerder memoreert dat de brief van 24 augustus 2020 werd voorafgegaan door vier 

eerdere berichten waarin verweerder duidelijk te kennen gaf dat de uitlegging en de 

handhaving van de richtlijn luchtkwaliteit buiten zijn werkterrein lagen en dat verzoekster 

zich tot het DG ENV van de EC moest wenden. In de brief van 24 augustus 2020 wordt 

enkel voor de vijfde keer herhaald dat verweerder geen gevolg kan geven aan het verzoek 

van verzoekster. 

 

53. De brief van 24 augustus 2020 is immers identiek aan de eerste kennisgeving van 

verweerder van 1 april 2020. Zelfs als zou worden aangenomen dat deze laatste mededeling 

een “administratieve handeling” is in de zin van artikel 10 van de Aarhus-verordening – 

quod non – dan nog had het verzoek tot interne herziening uiterlijk op 10 mei 2020 moeten 

worden ingediend, overeenkomstig de in artikel 10, lid 1, tweede alinea, van de Aarhus-

verordening bepaalde termijn van zes weken. Aangezien het verzoek tot interne herziening 

is ingediend bij brief van 5 september 2020 is het dus te laat ingediend en niet-ontvankelijk. 

 

 

d) Geen gerechtvaardigd procesbelang 

 

54. Volgens de vaste rechtspraak (zie bv. arrest van 11 maart 2009, TF1/Commissie, zaak T-

354/05, punten 84-87, 92) 

“84. ... is een door een natuurlijke of rechtspersoon ingesteld beroep tot 

nietigverklaring slechts ontvankelijk indien de verzoeker belang heeft bij 

nietigverklaring van de betrokken handeling. Dit belang moet reëel en actueel zijn 

en worden beoordeeld naar de dag waarop het beroep is ingesteld (arresten 

Gerecht van 14 april 2005, Sniace/Commissie, T-141/03, Jurispr. blz. II-1197, 

punt 25, en 20 september 2007, Salvat père & fils e.a./Commissie, T-136/05, 

Jurispr. blz. II-4063, punt 34). 

85. Een dergelijk belang veronderstelt dat de nietigverklaring van de handeling 

op zich rechtsgevolgen kan hebben, of, anders geformuleerd, dat de uitslag van 

het beroep in het voordeel kan zijn van de partij die het heeft ingesteld (zie arrest 

Gerecht van 28 september 2004, MCI/Commissie, T-310/00, Jurispr. blz. II-3253, 

punt 44, en aldaar aangehaalde rechtspraak).” (vet toegevoegd). 

55. Verzoekster komt een dergelijk gerechtvaardigd belang niet toe: 

 

56. Het onderhavige beroep kan er nooit toe leiden dat verweerder bevoegdheid krijgt wordt 

om prejudiciële vragen te stellen, aangezien dit kennelijk in strijd zou zijn met het primaire 

recht, aangezien verweerder – klaarblijkelijk – noch een rechterlijke instantie noch een 

rechtscollege van een lidstaat is. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62005TJ0354
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62005TJ0354
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57. Om dezelfde reden kan het onderhavige beroep nooit leiden tot de vaststelling dat 

verweerder heeft nagelaten te handelen. 

 

58. Verzoekster heeft dus geen enkel gerechtvaardigd belang bij het indienen van het 

onderhavige beroep. Bovendien is verweerder, gelet op de herhaalde correspondentie van 

verzoekster en haar dreigementen om een klacht in te dienen, ervan overtuigd dat zij 

artikel 12 van de Aarhus-verordening heeft geïnstrumentaliseerd en dus misbruikt, hetgeen 

allesbehalve rechtmatig is. 

 

 

e) Niet-ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen tegen de wettigheid of de gegrondheid 

van de e-mail van 9 november 2020 

 

59. Volledigheidshalve merkt verweerder het volgende op: 

 

60. Volgens de rechtspraak (zie arrest van 27 september 2018, Mellifera/Commissie, zaak T-

12/17, punt 35): 

 

“Door aan een dergelijke verzoeker het recht te verlenen om een procedure te 

beginnen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie richt artikel 12 van 

verordening nr. 1367/2006 zich immers slechts op het besluit dat de [instelling] 

heeft vastgesteld als antwoord op het verzoek tot interne herziening. Anders dan 

verzoekster betoogt, bevestigt het door haar in dat verband ingeroepen arrest van 

15 december 2016, TestBio Tech e.a./Commissie (T‑177/13, niet gepubliceerd, 

EU:T:2016:736), dat hoewel het inherent is aan een verzoek tot interne herziening 

van een administratieve handeling dat degene die daarom verzoekt de wettigheid 

of de gegrondheid van de bedoelde rechtshandeling betwist,dit niet betekent dat de 

verzoekende partij het recht heeft om in het kader van zijn beroep tot 

nietigverklaring tegen de weigering tot herziening argumenten aan te voeren die 

rechtstreeks de wettigheid of de gegrondheid van de bedoelde rechtshandeling 

betwisten (zie arrest van 15 december 2016, TestBio Tech e.a./Commissie, 

T‑177/13, niet gepubliceerd, EU:T:2016:736, punt 56).” (vet toegevoegd). 

 

61. Verweerder merkt op dat ten minste het eerste middel (zie de punten 54 tot en met 85 van 

het beroep) bestaat uit argumenten die de gegrondheid van de maatregel rechtstreeks 

betwisten. 

 

62. Conclusie: De eerste vordering, en dus het onderhavige beroep in zijn geheel, is kennelijk 

niet-ontvankelijk. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62017TJ0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62017TJ0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=ecli:ECLI:EU:T:2016:736&locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI:EU:T:2016:736&lang=EN&format=pdf&target=null
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=ecli:ECLI:EU:T:2016:736&locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI:EU:T:2016:736&lang=EN&format=pdf&target=null
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI:EU:T:2016:736&lang=EN&format=html&target=null&anchor=#point56
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2) Wat de tweede vordering betreft: vaststelling dat het EEA heeft nagelaten de nodige 

vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie 

 

63. Uit de vaste rechtspraak blijkt duidelijk dat 

 

“het Hof [...] in het kader van een op artikel 263 VWEU gebaseerd 

wettigheidstoetsing niet bevoegd [is] om declaratoire uitspraken te doen (zie arrest 

van 12 februari 2015, Akhras/Raad, T-579/11, niet gepubliceerd, EU:T:2015:97, 

punt 51 en de aangehaalde rechtspraak).” 

 

64. Bovendien is het Gerecht volgens vaste rechtspraak niet bevoegd om de instellingen 

aanwijzingen te geven (zie bijvoorbeeld de beschikking van 17 juni 2010, 

Jurašinović/Raad, zaak T-359/09, punten 42-44). 

 

65. Bijgevolg is de tweede vordering, vermeld in de punten 13 en 110 van het beroep, kennelijk 

niet-ontvankelijk, aangezien het voorbijgaat aan de hierboven aangehaalde rechtspraak. 

 

66. Hetzelfde is van toepassing op 

 

➢ punt 14 van het beroep, waarin verzoekster aangeeft dat het “voorliggend 

verzoekschrift strekt in essentie ertoe overeenkomstig Artikel 263 en Artikel 265 VWEU 

en Artikel 12 Aarhus Verordening te bewerkstelligen dat het EEA gevolg geeft aan het 

verzoek van de verrzoekende partij om vragen te stellen aan uw Gerecht over de juiste 

interpretatie van de LKR, Bijlage III, onderdeel C, laatste liggende streepje met de 

tekst: “voor alle verontreinigende stoffen moeten de verkeersgerichte 

bemonsteringsbuizen ten minste 25 m van de rand van grote kruispunten en niet meer 

dan 10 m van de wegrand verwijderd zijn”. 

 

➢ punt 106 van het beroep, waarin verzoekster concludeert: “Ook om die reden 

[uiteengezet in het derde middel] ligt het in de rede dat uw Gerecht de EEA opdragt in 

de zin verzoekster te beantwoorden”. 

 

 

3) Wat de proceskosten betreft 

 

67. Het onderhavige beroep is niet alleen kennelijk niet-ontvankelijk, maar is zonder enige 

objectieve reden ingesteld, nadat verweerder verzoekster herhaaldelijk had laten weten dat 

niet bevoegd te zijn om prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie te stellen. 

 

68. Verzoekster heeft niet alleen besloten de door verweerder verstrekte informatie te negeren 

door het onderhavige beroep in te stellen, maar in punt 102 van haar beroep haalt 

verzoekster zelfs artikel 267 VWEU aan, evenwel op selectieve wijze, door niet het lid van 

die bepaling te citeren waarin wordt bepaald dat alleen de rechterlijke instanties en de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=ecli:ECLI:EU:T:2015:97&locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI:EU:T:2015:97&lang=NL&format=pdf&target=CourtTab
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI:EU:T:2015:97&lang=NL&format=html&target=CourtTab&anchor=#point51
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62009TO0359
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62009TO0359


rechtbanken van de lidstaten prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie kunnen 
voorleggen.

69. Even duidelijk blijkt uit de chronologie van de feiten hierboven dat verzoekster een 
“verzoek tot interne herziening” in de zin van artikel 10 van de Aarhus-verordening heeft 
geïnstrumentaliseerd om verweerder te dwingen het primaire recht van de EU te negeren, 
d.w.z. te negeren dat artikel 267 VWEU de bevoegdheid om vragen aan het Hof van Justitie 
voor te leggen, toekent aan de rechterlijke instanties en de hoven van de lidstaten.

70. Het onderhavige beroep was dus kennelijk overbodig, en bijgevolg dient verzoekster alle 
proceskosten te dragen, met inbegrip van de kosten van verweerder.

Gelet op het voorgaande verzoekt verweerder het Gerecht te beslissen tot:

1. afwijzing van het beroep als kennelijk niet-ontvankelijk,

2. verwijzing van verzoekster in alle kosten, met inbegrip van de kosten van verweerder.

de heer Olivier Comu, 

gemachtigde

'r. Bertrand Wager baur LL.M.

Rechtsanwalt
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Lijst van bijlagen bij de formele exceptie van niet-ontvankelijkheid in 

Zaak T-5/21 

 

Bijlage Korte beschrijving van de 

bijlage en het aantal bladzijden 

van elke bijlage (uitgezonderd 

verdelers) 

Het 

bladzijdenummer 

van de eerste 

bladzijde van de 

bijlage (inclusief 

verdelers) 

Het 

bladzijdenummer 

van de laatste 

bladzijde van de 

bijlage 

De pagina en 

het nummer 

van de alinea 

in de 

indiening 

waar de 

bijlage wordt 

genoemd en 

de relevantie 

ervan wordt 

beschreven 

B.1 E-mail van 8 april 2020 van 

verzoekster waarin zij verweerder 

meedeelt dat deze verplicht zou 

zijn het Hof van Justitie vragen te 

stellen over de uitlegging van 

richtlijn 2008/50/EG  

(7 bladzijden)  

1  8 blz. 4, §.16 

B.2 E-mail van 14 april 2020 van 

verzoekster aan verweerder met de 

mededeling dat zij wellicht een 

“Aarhus-klacht” zou indienen 

(7 bladzijden) 

9 16 blz. 4, §.17 

B.3 E-mail van 16 april 2020 van 

verweerder, waarin hij verzoekster 

meedeelt dat hij haar vraag aan 

DG ENV van de Europese 

Commissie heeft doorgegeven 

(8 bladzijden) 

17 25 blz. 4, §.18 

B.4 E-mail van 17 april 2020 van 

verzoekster, waarin verweerder 

sterk wordt aangeraden een vraag 

te stellen aan het Hof van Justitie 

26 35 blz. 5, §.19 
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om een “Aarhus-klacht” te 

voorkomen  

(9 bladzijden) 

B.5 E-mail van 29 juli 2020 van 

verzoekster waarbij zij bij 

verweerder een formeel verzoek 

indient om bij het Hof van Justitie 

vragen te stellen over de 

uitlegging van het 

beoordelingscriterium binnen de 

10 meter vanaf de wegrand. 

(8 bladzijden) 

36 44 blz. 5, §.20 

 


