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Europese rechtspraak in kort bestek

Coördinatie: Johan Meeusen (universiteit Antwerpen)

Hof van Justitie – 2 juni 2016

Europese Unie – Unieburgerschap – Vrijheid om 

te reizen en te verblijven in de lidstaten – Wet van 

een lidstaat waarbij adellijke voorrechten worden 

afgeschaft  en de toekenning van nieuwe adellijke 

titels wordt verboden – Achternaam van een 

meerderjarige onderdaan van die lidstaat, verkregen 

tijdens gewoonlijk verblijf in een andere lidstaat, 

waarvan die persoon eveneens de nationaliteit 

bezit – Naam die adellijke bestanddelen bevat – 

Woonplaats in de eerste lidstaat – Weigering door de 

overheden van de eerste lidstaat om de in de tweede 

lidstaat verkregen naam in het register van de 

burgerlijke stand in te schrijven – Rechtvaardiging 

– Openbare orde – Onverenigbaarheid met 

fundamentele beginselen van Duits recht

De verzoeker in deze zaak heeft  de dubbele Duitse 

en Britse nationaliteit. Hij werd in Duitsland geboren 

als «Nabiel Bagadi», maar heeft  door middel van een in 

Duitsland gevoerde procedure tot naamswijziging, de 

toevoeging van de voornaam «Peter» verkregen. Ten ge-

volge van een adoptie werd zijn achternaam bovendien 

gewijzigd in «Bogendorff  von Wolff ersdorff ». Na zijn ver-

huis naar het Verenigd Koninkrijk heeft  verzoeker zijn 

naam opnieuw gewijzigd, in «Peter Mark Emanuel Graf 

von Wolff ersdorff  Freiherr von Bogendorff ».

In 2006 krijgt verzoeker een dochter, die zowel de Duit-

se als de Britse nationaliteit bezit. Deze dochter kreeg de 

naam «Larissa Xenia Gräfi n von Wolff ersdorff  Freiin von 

Bogendorff », die werd vermeld op de Britse geboorteakte 

en in haar Britse paspoort. Deze naam werd vervolgens 

ook door de Duitse burgerlijke stand ingeschreven.

In 2013 verzocht verzoeker de Duitse burgerlijke over-

heden om zijn naar Brits recht verkregen voor- en ach-

ternamen in het register van de burgerlijke stand op te 

nemen. Dit werd door de Duitse overheden geweigerd 

omdat zij van mening waren dat dit verzoek onverenig-

baar was met fundamentele beginselen van Duits recht.

Tegen deze weigering werd door verzoeker beroep aan-

getekend bij de verwijzende rechter. Deze vraagt het Hof 

van Justitie of de Duitse weigering in overeenstemming is 

met art. 18 en 21 VWEU.

In de eerste plaats beslist het Hof dat er sprake is van 

een belemmering van het vrij verkeer van Unieburgers. 

Volgens het Hof kan de weigering van een lidstaat om een 

naam te erkennen zoals die in een andere lidstaat is vast-

gelegd, een dergelijke belemmering vormen. Het Hof wijst 

erop dat door een verschil tussen twee namen waarmee 

dezelfde persoon wordt aangeduid immers verwarring en 

ongemakken kunnen ontstaan, in het bijzonder het risico 

om twijfel over de identiteit van zijn persoon te moeten 

wegnemen. Bovendien loopt de verzoeker in het hoofd-

geding door de Duitse weigering het risico moeilijkheden 

te ondervinden om zijn gezinsband aan te tonen met zijn 

dochter, die immers een verschillende naam heeft .

In de tweede plaats onderzoekt het Hof of deze belem-

mering kan worden gerechtvaardigd. De verwijzende 

rechter had vier rechtvaardigingsgronden vermeld, die 

het Hof achtereenvolgens onderzoekt.

Ten eerste oordeelt het Hof dat de belemmering niet 

kan worden gerechtvaardigd op grond van de beginselen 

van onveranderlijkheid en continuïteit van de naam. Het 

Hof verwijst op dit punt naar zijn arrest in de zaak-Grun-

kin en Paul (arrest van 14 oktober 2008, zaak C-353/06), 

waarin het reeds had geoordeeld dat deze beginselen niet 

als rechtvaardigingsgrond kunnen gelden voor de wei-

gering om een naam te erkennen zoals vastgelegd in een 

andere lidstaat.

Ten tweede oordeelt het Hof dat de belemmering even-

min kan worden gerechtvaardigd op grond van het feit dat 

de naamswijziging het gevolg is van een beslissing van ver-

zoeker die werd genomen om zuiver persoonlijke redenen. 

Volgens het Hof kan het feit dat de naamswijziging vrijwil-

lig is gebeurd als zodanig geen rechtvaardiging vormen. 

De Duitse overheden kunnen de naamswijziging dan ook 

niet weigeren op de enkele grond dat aan die naamswijzi-

ging persoonlijke redenen ten grondslag liggen, zonder re-

kening te houden met de motieven voor die wijziging. Het 

Hof merkt wel op dat een lidstaat maatregelen mag nemen 

om te verhinderen dat nationale bepalingen betreff ende de 

burgerlijke stand worden omzeild door vrijwillige naams-

wijzigingen in andere lidstaten.

Ten derde verwerpt het Hof de doelstelling om over-

dreven lange of ingewikkelde namen te vermijden als 

rechtvaardigingsgrond. Op dit punt verwijst het opnieuw 

naar zijn arrest in de zaak-Grunkin en Paul.

Ten vierde onderzoekt het Hof of de weigering tot 

naamswijziging kan worden gerechtvaardigd op grond 

van de regel uit de Duitse Grondwet die alle voorrechten 

en ongelijkheden op grond van geboorte of stand afschaft  

en het dragen van adellijke titels verbiedt. Deze regel 

heeft  tot doel de gelijkheid van alle Duitsers voor de wet 

te waarborgen, wat volgens het Hof een rechtmatig doel 

en een reden van openbare orde uitmaakt.

De Duitse regel kan echter enkel worden gerechtvaar-

digd op deze grond voor zover die doelstelling niet met 

minder beperkende maatregelen kan worden bereikt. In 
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het arrest inzake Sayn-Wittgenstein (arrest van 22  de-

cember 2010, zaak C-208/09, in deze rubriek besproken 

door F. Swennen, RW 2012-13, 355) had het Hof geoor-

deeld dat de weigering door de Oostenrijkse overheden 

om de adellijke bestanddelen van een naam te erkennen 

kennelijk niet verder ging dan nodig was om de eerbie-

diging van het gelijkheidsbeginsel te verzekeren. Het Hof 

merkt echter op dat de Duitse rechtsorde, in tegenstelling 

tot de Oostenrijkse, geen strikt verbod bevat op het be-

houd van adellijke titels. In Duitsland worden weliswaar 

geen nieuwe adellijke titels meer verleend sinds de in-

werkingtreding van de Grondwet van Weimar, maar de 

titels die op die datum bestonden, worden gehandhaafd 

als bestanddelen van de naam. Bijgevolg kunnen de na-

men van Duitse staatsburgers op grond van afstamming 

bestanddelen bevatten die aan oude adellijke titels beant-

woorden. Bovendien kunnen dergelijke bestanddelen ook 

door adoptie worden verkregen.

Het Hof besluit daarom dat het, anders dan in het ar-

rest inzake Sayn-Wittgenstein, aan de verwijzende rechter 

toekomt om te beoordelen of de Duitse weigeringsprak-

tijk niet verder gaat dan nodig is om het nagestreefde 

doel te bereiken. In dit verband moet de verwijzende 

rechter een afweging maken tussen enerzijds het recht 

van vrij verkeer van Unieburgers en anderzijds de recht-

matige belangen nagestreefd door het Duitse verbod op 

het gebruik van adellijke titels of titels die de schijn van 

adellijke herkomst wekken.

Het Hof preciseert dat bij deze afweging diverse aspec-

ten in de beschouwing moeten worden betrokken. In de 

eerste plaats moet in aanmerking worden genomen dat 

verzoeker zijn recht van vrij verkeer heeft  uitgeoefend en 

zowel de Duitse als de Britse nationaliteit bezit, dat de be-

standdelen van zijn in het Verenigd Koninkrijk verkregen 

naam formeel noch in Duitsland noch in het Verenigd Ko-

ninkrijk adellijke titels zijn en dat de Duitse instanties niet 

van oordeel waren dat de inschrijving van de naam van de 

dochter van verzoeker in strijd was met de openbare orde. 

In de tweede plaats moet in de beschouwing worden be-

trokken dat de naamsverandering berust op zuiver per-

soonlijke gronden, dat de daaruit voortvloeiende naamsaf-

wijking noch is terug te voeren op de omstandigheden van 

de geboorte van die verzoeker noch op adoptie en evenmin 

op de verkrijging van de Britse nationaliteit, en dat de in 

het Verenigd Koninkrijk gekozen naam bestanddelen be-

vat die de schijn van adellijke herkomst wekken.

Het Hof preciseert ten slotte dat de onderzochte objec-

tieve redenen in geen geval de weigering kunnen recht-

vaardigen om de verandering van de voornamen van ver-

zoeker te erkennen.

Deze zaak past in een rij van zaken waarin het Hof de 

verenigbaarheid van nationale regels inzake naamgeving 

met het Unierecht onderzoekt. De problematiek sluit het 

sterkst aan bij de zaak-Sayn-Wittgenstein, maar anders 

dan in die zaak, heeft  de verzoeker in de zaak-Bogendorff  

von Wolff ersdorff  de dubbele nationaliteit, en bovendien 

is het Duitse verbod op het voeren van adellijke titels 

minder strikt dan het Oostenrijkse. Het Hof van Justitie 

besluit dat de Duitse niet-erkenning van een vrij gekozen 

naam die verschillende adellijke bestanddelen bevat kan 

gerechtvaardigd zijn, maar laat het aan de nationale rech-

ter om uit te maken of deze passend en noodzakelijk is 

om de eerbiediging van het beginsel van gelijkheid van 

alle Duitsers te waarborgen.

(Tweede kamer – Zaak C-438/14 – Nabiel Peter Bogen-

dorff  von Wolff ersdorff ).

(Elektronische vindplaats: http://eur-lex.europa.eu/

legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ043

8&rid=2)

Nathan Cambien

Hof van Justitie – 24 mei 2016

Europese Unie – Rechtsbescherming – Preju diciële 

procedure – Overheidsopdracht – Onderhan-

delingsprocedure – Richtlijn 2004/17/EG – Art. 10 en 

art. 51, derde lid – Beginsel van gelijke behandeling van 

de inschrijvers – Combinatie van twee vennootschappen 

die als inschrijver is toegelaten – Off erte ingediend 

door een van de twee vennootschappen in eigen naam 

na faillietverklaring van de andere vennootschap – 

Vennootschap die beschouwd wordt als geschikt om te 

worden toegelaten als zelfstandig inschrijver – Gunning 

van de opdracht aan deze vennootschap

In deze zaak moet het Hof van Justitie (hierna «het 

Hof») een prejudiciële vraag beantwoorden over de toe-

passing van de overheidsopdrachtenregelgeving in de 

speciale of nutssectoren, in het bijzonder Richtlijn Nuts-

sectoren 2004 (Richtlijn 2004/17/EG houdende coördina-

tie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten 

in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en 

postdiensten), de nationale procedurele uitwerking van 

deze richtlijn en de Europese algemene rechtsbeginselen.

De verwijzende rechter vraagt duidelijkheid over de 

verenigbaarheid van het beginsel van gelijke behandeling 

(art.  10 juncto art.  51 Richtlijn Nutssectoren 2004) met 

de beslissing van een aanbestedende dienst in een gun-

ningsprocedure door onderhandeling met voorafgaande 

oproep tot mededinging. Banedanmark (de aanbesteden-

de dienst) besliste in casu na de ontbinding van één van 

de gepreselecteerde gegadigden, om een (niet-gepreselec-

teerd) lid van deze ontbonden combinatie in eigen naam, 

op zelfstandige basis de procedure te laten verderzetten.

De prejudiciële vraag vloeit voort uit het volgende fei-

tenrelaas. Banedanmark opent een gunningsprocedure 

door onderhandelingen met voorafgaande oproep tot 

mededinging om de aanleg van een nieuwe spoorlijn aan 

te besteden. In het bestek bepaalt zij dat minstens vier 

en maximum zes gegadigden om een uitnodiging moe-

ten verzoeken opdat de mededinging voldoende gewaar-

borgd zou zijn. Indien meer gegadigden zich aandienen, 
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