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Inleiding

1. In deze bijdrage onderzoeken wij wanneer de burgerlijke rechter ambts-
halve moet en kan toetsen of een overeenkomst nietig is wegens strijd
met artikel 81 EG.1 Deze vraag is voor de praktijk van belang en levert de
nodige problemen op.2 Theoretisch dwingt zij tot integratie van inzichten
uit het mededingingsrecht, het Europese gemeenschapsrecht en het
Nederlandse (proces)recht. De discussie bevat naar onze mening de vol-
gende elementen:
I de structuur van de toets aan artikel 81 EG;
II de doorwerking van artikel 81 EG als onderdeel van het gemeen-

schapsrecht in de nationale rechtsorde;
III de mogelijkheden en grenzen van ambtshalve toepassing; en
IV de veranderende rol van de rechter.

2. Mededingingsbeperkende overeenkomsten tussen ondernemingen, die
de handel tussen de lidstaten van de EU beïnvloeden, vallen binnen de
werkingssfeer van het kartelverbod van artikel 81 EG. In dat geval wordt de
overeenkomst in principe getroffen door de nietigheidssanctie van artikel
81 lid 2 EG. Overeenkomsten kunnen echter ontsnappen aan het kartelver-
bod wanneer zij voldoen aan de vereisten voor een vrijstelling op grond
van het derde lid van artikel 81 EG. De geldigheid van mededingingsbe-
perkende overeenkomsten hangt daarmee af van de toepasselijkheid van

VrA 2005 / 1

5

* De auteurs zijn verbonden aan de vakgroepen Bedrijfs- & Europees recht en Privaatrecht en
Notarieel recht RUG.

1 De toepassing van nationaal mededingingsrecht – art. 6 Mededingingswet – laten wij buiten
beschouwing, maar zal in beginsel volgens dezelfde lijnen verlopen. Onderdeel II en III van onze
analyse gelden niet voor art. 6 Mw.

2 Wij baseren dit oordeel zowel op de rechtspraak (bijvoorbeeld HR 3 december 2004, C03/213 HR,
Bloemenveiling Flora Holland) als op vele waardevolle discussies met rechters in het kader van
het EURINFRA-project.
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het kartelverbod en de vrijstellingsclausule. De toepassing van dit verbod
en de vrijstellingsclausule is echter omgeven met een aantal onduidelijk-
heden die al blijken uit de tekst van artikel 81 EG.

3. Deze situatie wordt nog verder gecompliceerd doordat de toepassing
van artikel 81 EG in een zaak voor een nationale rechter afhankelijk is van
een doorwerkingsmechanisme. Op het terrein van doorwerkingsmecha-
nismen heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (Hof)
een (noodzakelijkerwijs) casuïstische rechtspraak ontwikkeld die een
balans probeert te vinden tussen de noodzaak om de volle werking van
het gemeenschapsrecht te verzekeren en het even noodzakelijke respect
voor de nationale (proces)rechtsorde, waarvan deze doorwerking afhanke-
lijk is. Het is te verwachten dat het Hof vaker dan voorheen zal moeten
oordelen over deze balans, aangezien de gemeenschapswetgever wil dat
het kartelverbod vaker voor de nationale civiele rechter zal worden
gehandhaafd.3

4. De mate waarin EG-recht effectief kan doorwerken binnen een nationa-
le rechtsorde is mede afhankelijk van de mogelijkheden die deze rechtsor-
de daartoe biedt. Ten aanzien van de ambtshalve toepassing van artikel 81
EG door de Nederlandse burgerlijke rechter worden die mogelijkheden
bepaald door de grenzen die de wet stelt aan de plicht om ambtshalve
rechtsgronden aan te vullen. Deze beperkingen houden kort gezegd in dat
de rechter geen feitelijke gronden mag aanvullen en de grenzen van de
rechtsstrijd moet respecteren. De toepassing van deze beperkingen is
onder meer afhankelijk van de vraag of de ambtshalve toe te passen bepa-
ling (art. 81 EG) heeft te gelden als een bepaling van openbare orde.

5. Onze analyse richt zich in het bijzonder op bepalingen in overeenkom-
sten waarvan (niet de strekking, maar wel) het gevolg is dat de mededin-
ging wordt beperkt. Ambtshalve toepassing van het kartelverbod vraagt
in die gevallen om een beoordeling van verschillende vragen. Bij sommige
vragen zijn de aan ambtshalve toetsing gestelde beperkingen actueel, bij
andere niet. Daarmee rijst de vraag of de rechter die aan de processtukken
een vermoeden ontleent van strijd met het mededingingsrecht de plicht
en de mogelijkheden heeft om de informatie te verzamelen die nodig is
om tot een toetsing van dat vermoeden te geraken. Behoort de rechter dit
vermoeden nader uit te zoeken of treedt hij daarmee buiten zijn rol als
beslisser in een civiel geding?
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3 Overweging 7 uit de preambule van Verordening 1/2003, PbEG 2003 L 1/1.
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6. Hieronder zal allereerst worden ingegaan op artikel 81 EG, voorzover
van belang voor deze bijdrage (I). Vervolgens zal de doorwerking van arti-
kel 81 EG, als resultaat van de wisselwerking tussen de Europese doorwer-
kingsmechanismen en het Nederlandse civiele (proces)recht aan de orde
komen (II). Hierna volgt een plaatsbepaling van artikel 81 EG binnen het
raamwerk van ambtshalve aanvullen van rechtsgronden (III). Aansluitend
bespreken wij de mate waarin een actieve opstelling van de rechter moge-
lijk en nodig is (IV). Wij besluiten dit artikel met een voorlopige conclusie
(V) – een volledige beantwoording van de gestelde vragen pretenderen wij
in het bestek van deze bijdrage niet te geven.

I De inhoud van artikel 81 EG

Artikel 81 lid 1 EG: hard core-kartels en onschuldige afspraken
7. In verband met de handhaving van artikel 81 EG kan een onderscheid
worden gemaakt tussen de gevallen waarin deze bepaling wordt toege-
past op traditionele, zogeheten hard core-kartels en de toepassing van
artikel 81 EG op, wat hier wordt genoemd, ‘onschuldige afspraken’. Hard
core-kartels (zoals bijvoorbeeld het bouwfraude-kartel) betreffen afspra-
ken met een mededingingsbeperkend doel. Gezien dit doel is het nauwe-
lijks voorzienbaar dat dergelijke afspraken, waartoe ook prijsafspraken of
marktverdelingsafspraken behoren, door partijen voor een civiele rechter
worden afgedwongen.4 De onschuldige afspraken daarentegen zijn
afspraken zonder mededingingsbeperkende strekking, maar met een
eventueel mededingingsbeperkend gevolg. Men kan bijvoorbeeld denken
aan overeenkomsten inzake structurele samenwerking (oprichting joint
venture) of distributieovereenkomsten. Partijen kunnen een dergelijke
overeenkomst hebben gesloten zonder zich bewust te zijn van dit mede-
dingingsbeperkend effect. Dit laatste is niet zo vreemd, als men zich
bedenkt dat dit mededingingsbeperkende effect veelal pas na gecompli-
ceerde economische analyses is vast te stellen. In verband met deze zoge-
noemde onschuldige afspraken is het zeer wel voorzienbaar dat partijen
procederen over de geldigheid of uitvoering daarvan zonder artikel 81 EG
aan de orde te stellen. In dit artikel zal alleen worden ingegaan op de toe-
passing van artikel 81 EG op zogeheten onschuldige afspraken. Daarmee
behoeft op bepaalde elementen van artikel 81 EG niet te worden inge-
gaan.5 Vanuit dit perspectief bezien kan artikel 81 EG worden gereduceerd
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4 De term ‘hard core-restrictie’ wordt door de Commissie gebruikt, zie Commissie bekendmaking
inzake overeenkomsten van geringe betekenis (De minimis bekendmaking), PbEG 2001 C 149/18,
punt 12.

5 Het begrip ‘onderling afgestemde feitelijke gedragingen’, bijvoorbeeld, is bij uitstek iets dat een
rol speelt in verband met hard core-kartels.
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tot een verbod van (i) overeenkomsten tussen (ii) ondernemingen die (iii)
een invloed hebben op de handel tussen de lidstaten en die (iv) ten gevol-
ge hebben dat de mededinging wordt beperkt. Van elk van deze aspecten
geven wij een korte aanduiding.

Ad (i) Overeenkomst
8. Het mededingingsrecht gaat ervan uit dat ondernemingen onafhanke-
lijk van elkaar beslissingen nemen over hun marktgedrag. Deze zelfstan-
dige besluitvorming vormt de wortel van de vrije concurrentie. Concur-
rentie kan echter door ondernemingen worden vervangen door meer of
minder nauwe vormen van onderlinge samenwerking, waarmee de mede-
dinging kan worden beperkt. De meest duidelijke vorm van samenwer-
king waarop artikel 81 EG ziet is de overeenkomst.6 Volgens het Hof is voor
het bestaan van een overeenkomst in de zin van artikel 81 EG alleen het
bestaan van wilsovereenstemming vereist.7 In dit verband kan nog wor-
den gewezen op de doctrine betreffende de schijnbaar eenzijdige hande-
ling, op grond waarvan een door een leverancier ‘gedicteerde’ (wijziging
van een) overeenkomst toch onder artikel 81 EG valt, zodat toepassing van
artikel 82 EG, dat ziet op daadwerkelijk unilateraal optreden, niet noodza-
kelijk is.8 Indien de tegenpartij (impliciet) instemt met deze overeenkomst
zal er sprake zijn van een overeenkomst in de zin van artikel 81 EG, zelfs al
is er sprake van niet gelijkwaardige partijen en had de zwakkere partij
geen of weinig keuze. Nu het enige criterium is het bestaan van wilsover-
eenstemming en verdere (vorm)vereisten niet worden gesteld, is er sprake
van een zeer ruim begrip overeenkomst, zodat een overeenkomst in de zin
van artikel 6:213 BW in ieder geval onder artikel 81 EG valt.

9. Eén groep van overeenkomsten is uitgezonderd van de werkingssfeer
van artikel 81 EG. Het gaat hierbij om de overeenkomsten tot oprichting
van een zogeheten volwaardige gemeenschappelijke onderneming, die
onder de Concentratieverordening vallen.9 Deze ‘full function joint ven-
tures’ zijn gemeenschappelijke ondernemingen die duurzaam alle func-
ties van een zelfstandige economische eenheid vervullen. De oprichting
van een niet-volwaardige gemeenschappelijke onderneming valt nog
steeds onder artikel 81 EG. Een gemeenschappelijke onderneming kan als
niet-volwaardig worden aangemerkt indien de moederondernemingen er
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6 Zoals hierboven al is gesteld, blijven ‘onderling afgestemde feitelijke gedragingen’ en besluiten
van ondernemersverenigingen, als vormen van coördinatie, buiten beschouwing in dit artikel.

7 HvJ EG gevoegde zaken C-2/01 P en C-3/01 P, Bayer.
8 HvJ EG gevoegde zaken C-2/01 P en C-3/01 P, Bayer en GvEA zaak T-208/01, Volkswagen.
9 Art. 2 van Verordening 139/2004 (Concentratieverordening).
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de scepter zwaaien en de gemeenschappelijke onderneming niet als zelf-
standige speler actief is op de markt, maar aan de moeders levert of van de
moeders afneemt.

Ad (ii) Onderneming
10. De personele werkingssfeer van artikel 81 EG is beperkt tot ‘onderne-
mingen’. Daaronder dient volgens het Hof te worden verstaan ‘iedere
entiteit die een economische activiteit verricht’.10 Als economische acti-
viteit ziet het Hof het aanbieden van goederen en diensten op een markt.11

Op het ondernemingsbegrip bestaan twee categorieën van uitzonderin-
gen voor (semi-)overheidsinstellingen en particuliere entiteiten die over-
heidstaken uitvoeren of een niet-markteconomische taak hebben.12

Aangezien de meeste overeenkomsten worden gesloten door onderne-
mingen in de zin van het mededingingsrecht, zal hier niet nader worden
ingegaan op de uitzonderingen op het ondernemingsbegrip.

Ad (iii) Invloed op de handel tussen de lidstaten
11. Naast de vraag naar de personele werkingssfeer dient ook te worden
gekeken naar de territoriale werkingssfeer van het EG mededingings-
recht. Deze wordt, voor wat betreft de afbakening met het toepassingsbe-
reik van het mededingingsrecht van de lidstaten, gegeven door het criteri-
um betreffende de invloed op de handel tussen de lidstaten. Een
mededingingsbeperking zonder invloed op de handel tussen de lidstaten
valt niet onder het EG-mededingingsrecht, maar, indien het om een over-
eenkomst tussen Nederlandse ondernemingen gaat, wellicht wel onder de
Mededingingswet.13 Zodra er een effect op de intracommunautaire handel
is, is het EG-mededingingsrecht van toepassing en mag de toepassing van
het nationale mededingingsrecht geen afbreuk doen aan het EG-mededin-
gingsrecht.14 Volgens het Hof is hieraan voldaan zodra de overeenkomst

‘op grond van een aantal objectieve elementen feitelijk en rechtens
met een voldoende mate van waarschijnlijkheid moet doen verwach-
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10 HvJ EG zaak C-41/90, Höfner en Elser, r.o. 21.
11 HvJ EG zaak 118/85, AAMS.
12 Het gaat hier om de uitzondering voor typische overheidstaken (prerogatieven), zie HvJ EG zaak

C-343/95, Diego Calì, en de uitzondering voor niet-markteconomische activiteiten, zie HvJ EG
gevoegde zaken C-264/01, C-306/01, C-354/01 en C-355/01, AOK Bundesverband. Zie in het alge-
meen hierover F. Amtenbrink & H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2005, p. 331 e.v.

13 HvJ EG gevoegde zaken 56 en 58/64, Consten en Grundig. Zie verder de mededeling van de
Commissie houdende richtsnoeren betreffende het begrip ‘beïnvloeding van de handel’ in de
artikelen 81 en 82 van het Verdrag (hierna: Commissie richtsnoeren beïnvloeding van de handel),
PbEG 2004 C 101/81.

14 HvJ EG zaak 14/68, Walt Wilhelm, zie ook Verordening 1/2003, PbEG 2003 L1/1, art. 3(1).
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ten dat zij, al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, op de
handelsstromen tussen lidstaten een zodanige invloed kan uitoefe-
nen, dat de verwezenlijking van de doelstellingen van een gemeen-
schappelijke markt tussen lidstaten wordt geschaad’.15

De vraag is dus of de overeenkomst de handel tussen de lidstaten daad-
werkelijk of potentieel merkbaar kan beïnvloeden.16 Uit de rechtspraak
van het Hof kan worden afgeleid dat hiervan in ieder geval sprake is
indien de bij de overeenkomst betrokken ondernemingen in twee ver-
schillende lidstaten zijn gevestigd en de afspraak betrekking heeft op het
handelsverkeer tussen deze twee ondernemingen.17 Een stelsel van over-
eenkomsten tussen fabrikanten en verkopers (en eventuele tussengele-
gen schakels in de distributieketen) kan ook de handel tussen de lidstaten
beïnvloeden op grond van het zogeheten bundeleffect (ook wel cumulatief
effect). In dat geval wordt gekeken naar de marktafschermende werking
die uitgaat van het naast elkaar bestaan van bundels van dit soort over-
eenkomsten inzake exclusieve afnameverplichtingen. Op dit bundeleffect
wordt hieronder (nr. 17) nader ingegaan.

Ad (iv) Beperking van de mededinging – algemeen
12. De centrale vraag bij artikel 81 EG is of de mededinging wordt beperkt,
verhinderd of vervalst. Aangezien de mogelijkheid voor de ondernemin-
gen om zelfstandig het beleid op de markt te bepalen het uitgangspunt is,
is er een aantal uitzonderingen op artikel 81 lid 1 EG. Dit betreft allereerst
het geval waarin er geen mededinging is die beperkt kan worden, zoals
tussen een moeder- en een dochteronderneming, waar de moeder de vol-
ledige controle heeft over de dochter en deze ook uitoefent.18 De moeder
en dochter vormen daarmee één economische eenheid, en binnen deze
eenheid is geen mededingingbeperking mogelijk. Onder bepaalde omstan-
digheden vallen agentuurovereenkomsten ook onder artikel 81 EG.19

Afhankelijk van de mate waarin een agent zelf het economisch risico
draagt, zal deze als zelfstandig ondernemer of als onderdeel van de onder-
neming worden aangemerkt. Ingeval de agent als zelfstandig ondernemer
wordt aangemerkt, zal er dus sprake zijn van een overeenkomst die even-
tueel mededingingsbeperkend kan zijn. Verder is het denkbaar dat door
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15 HvJ EG gevoegde zaken C-215/96 en C-216/96, Bagnasco, r.o. 47.
16 Vgl. Commissie richtsnoeren beïnvloeding handel tussen de lidstaten, r.o. 18.
17 HvJ EG gevoegde zaken 56 en 58/64, Consten en Grundig.
18 HvJ EG zaak T-102/92, Viho, r.o. 47 e.v. Deze uitzondering kan ook worden gestoeld op het feit dat

er geen sprake is van een overeenkomst tussen ondernemingen, maar veeleer van een overeen-
komst binnen een onderneming, waarop art. 81 EG niet ziet.

19 In feite is dit een toepassing van de doctrine over de economische eenheid.
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overheidsoptreden de mededinging is uitgesloten, zodat er voor een mede-
dingingsbeperking geen ruimte meer overblijft.20 De toepassing van deze
doctrine is slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden mogelijk,
zodat er niet nader op in zal worden gegaan.

13. De vraag of er een mededingingsbeperking is, werd in de beginjaren van
de toepassing van het EG-mededingingsrecht op een vrij legalistische wijze
beantwoord. Aan de hand van de aan- of afwezigheid van bepaalde clausu-
les in overeenkomsten werd vastgesteld of de mededinging werd beperkt.
Naar de economische inbedding van deze clausules en de positie van de
ondernemingen op de markt werd amper gekeken. Voor de hard core-
afspraken is dit eigenlijk zo gebleven. Zodra een prijsafspraak of een markt-
verdelingsafspraak in een overeenkomst staat, is deze per se verboden.
Voor onschuldige afspraken heeft het Hof een genuanceerde rechtspraak
ontwikkeld. Deze rechtspraak wordt vaak gekenmerkt door de vaststelling
dat de overeenkomst er niet toe strekt de mededinging te beperken. Alsdan
moet worden onderzocht of de afspraak niet desalniettemin een mededin-
gingsbeperking tot gevolg heeft. In dit laatste kader onderzoekt het Hof
onder andere de marktaandelen van de ondernemingen alsmede eventue-
le efficiëntieverbeterende effecten van de overeenkomst.

Ad (iv) Beperking van de mededinging – marktafbakening en marktmacht
14. Het eerste aanknopingspunt voor deze marktanalyse vormt het markt-
aandeel van de betrokken ondernemingen. Daartoe worden de relevante
productmarkt en de relevante geografische markt afgebakend,21 waarna de
positie van de betrokken ondernemingen op de aldus afgebakende markt
wordt vastgesteld. De afbakening van de relevante productmarkt vindt
plaats aan de hand van de vraagzijde en aanbodszijde substitueerbaarheid,
waarbij wordt gekeken naar, respectievelijk, de mate van inwisselbaarheid
van bepaalde producten vanuit het perspectief van de consument en de
producent.22 De relevante geografische markt omvat het gebied waarin de
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20 Zie onder meer HvJ EG gevoegde zaken C-395/95 P en C-397/95 P, Ladbroke. In dat geval kan de
overheid echter aansprakelijk zijn op grond van de nuttig-effect-doctrine, vgl. zaak C-198/01, CIF.

21 Een nuttig hulpmiddel in deze is de Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de
relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht, (hierna: Commissie bekend-
making marktafbakening), PbEG 1997 C 372/5.

22 Hierbij wordt altijd uitgegaan van één bepaald product (het te onderzoeken product). De
Commissie stelt voor om de vraagzijdesubstitutie te bepalen door middel van de zogeheten
SSNIP-test (small but significant non-transitory increase in price), waarbij bepalend is hoeveel
consumenten overstappen op een ander product als reactie op een kleine (5-10%) duurzame
prijsverhoging van het te onderzoeken product. Aanbodszijdesubstitutie kan volgens de
Commissie worden vastgesteld door te onderzoeken of ondernemingen zullen overstappen op
de productie van het te onderzoeken product, waarbij de investeringen en risico’s centrale facto-
ren zijn.
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concurrentievoorwaarden voldoende homogeen zijn. Transportkosten,
lokale gebruiken, regelgeving en allerlei andere min of meer feitelijke
omstandigheden kunnen hierop van invloed zijn. Een goed hulpmiddel bij
het afbakenen van een markt is de website van de Commissie, waarop
voor veel (op industrietak gesorteerde) concentraties is te vinden hoe de
Commissie de markt heeft afgebakend in die zaak.23

15. Op de aldus afgebakende markt kan het marktaandeel van de betrok-
ken ondernemingen worden bepaald. Een groot marktaandeel voor één of
meer bedrijven kan wijzen op het bestaan van marktmacht voor deze
ondernemingen. Daarbij geldt de algemene stelregel dat zolang er maar
geen marktmacht is, de ondernemingen de mededinging niet zullen
beperken. De redenering hierachter is dat ondernemingen zonder markt-
macht zichzelf uit de markt zullen prijzen indien zij mededingingsbeper-
kend handelen. Het opleggen door een importeur zonder marktmacht van
te onaantrekkelijke voorwaarden voor distributeurs zal ertoe leiden dat
deze importeur weldra zonder distributeurs zal zitten. Evengoed zal de
distributeur zonder marktmacht die een te hoge prijs vraagt voor een pro-
duct merken dat hij minder verkoopt en aldus snel de importeur (die even-
eens minder verkoopt) tegenover zich vinden. Een indicator voor het
bestaan van marktmacht is als gezegd het marktaandeel. De Commissie
heeft hierbij aangehaakt door de volgende marktaandeelgrenzen te for-
muleren.24 Voor overeenkomsten gesloten tussen concurrerende onderne-
mingen (zogeheten horizontale overeenkomsten) geldt dat deze de mede-
dinging niet zullen beperken als het gezamenlijke marktaandeel van de
partijen niet meer dan 10% bedraagt.25 Voor overeenkomsten tussen
ondernemingen die niet op dezelfde markt actief zijn (zogeheten verticale
overeenkomsten) ligt de lat op 15%.26 Alleen als er marktmacht is, zo ver-
volgt de theorie, zal de tucht van de markt eventuele mededingingsbeper-
kende uitwassen niet kunnen corrigeren en is er dus een rol weggelegd
voor het mededingingsrecht in het kader van het onderzoek naar de
mededingingsbeperkende gevolgen.

16. Dit meer uitgebreide onderzoek naar de mededingingsbeperkende
effecten van een overeenkomst kan ertoe leiden dat een overeenkomst
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23 Te vinden op: <http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/index/by_nace.
html>.

24 De marktaandeelgrenzen zijn echter niet van toepassing op hard core-restricties, Commissie De
minimis bekendmaking, PbEG 2001 C149/18, punt 12.

25 Commissie De minimis bekendmaking, PbEG 2001 C149/18, punt 8a.
26 Commissie De minimis bekendmaking, PbEG 2001 C149/18, punt 8b, zoals hieronder in nr. 17 zal

blijken bestaat hierop een uitzondering voor zogeheten bundeleffecten.
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buiten de werkingssfeer van artikel 81 EG wordt gebracht (doordat de
mededinging niet wordt beperkt), maar kan er ook in resulteren dat een
overeenkomst waarvan men het niet zou verwachten toch onder het kar-
telverbod valt. Een voorbeeld van de eerste soort zaken betreft de land-
bouwcoöperaties. Uitgangspunt in de rechtspraak hierover is dat de leden
van de coöperatie, de boeren, als ondernemingen moeten worden gezien.
Door de coöperatie op te richten hebben zij de onderlinge mededinging
beperkt; het is immers niet langer zo dat iedere boer voor zich het besluit
neemt om zijn eigen producten voor een door hemzelf vast te stellen prijs
op de markt brengt. In zaken waarin boeren onder de strikte uittredings-
regels uit wilden, kwam het Hof tot de conclusie dat regels die noodzake-
lijk zijn om het goede functioneren van de coöperatie te verzekeren niet
onder artikel 81 EG vallen.27 Het Hof kwam tot deze conclusie op grond van
de overweging dat landbouwcoöperaties over het algemeen juist bijdra-
gen aan de verbetering van de concurrentie.28 De regels die niet verder
gaan dan wat noodzakelijk is voor het goede functioneren van de coöpera-
tie hebben daarmee geen mededingingsbeperking tot gevolg. Soortgelijke
redeneringen zijn door het Hof toegepast in verband met franchises en
selectieve distributiestelsels. Deze doctrine van het Hof en de Commissie
wordt wel aangeduid als de rule of reason of de leer der inherente beper-
kingen of nevenrestricties.29 De aanpak van het Hof en Commissie ten
aanzien van deze doctrine verloopt volgens een vast stramien. Allereerst
wordt vastgesteld dat de overeenkomst er niet tot strekt de mededinging
te beperken. Vervolgens wordt vastgesteld dat het hoofddoel en het voor-
naamste effect van de overeenkomst mededingingsneutraal30 of zelfs
mededingingsversterkend31 is en dat de eventuele mededingingsbeper-
kende effecten inherent zijn aan/nevengeschikt zijn aan/niet verder gaan
dan wat noodzakelijk is voor het bereiken van het hoofddoel.32

17. Een voorbeeld van een zaak waarin het onderzoek naar de mededin-
gingsbeperkende gevolgen juist de werkingssfeer van artikel 81 uitbreidt,
is te vinden in de rechtspraak over bierleveringscontracten. In deze geval-
len is de aanleiding een geschil tussen een pachter van een bierlokaal en
de brouwer aan wie deze pachter is gebonden. In het geval van Stergios
Delimitis ging het om een uitbater van een café in Frankfurt die was
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27 HvJ EG zaak C-399/93, Oude Luttikhuis, r.o. 11-16.
28 HvJ EG zaak C-250/92, Gøttrup-Klim, r.o. 31-35.
29 Zie hierover Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie, p. 349 e.v. Een recente toepas-

sing vormt HR 17 december 2004, C03/224HR, waarover C.E. Moolenburgh, Maandblad voor
Vermogensrecht 2005, p. 35 e.v. en T.H.M. van Wechem & M.H. Wissink, Contracteren 2005/1.

30 HvJ EG zaak C-309/99, Wouters, waar het ging om deontologische regels.
31 HvJ EG zaak 161/84, Pronuptia, r.o. 15-22.
32 HvJ EG zaak C-309/99, Wouters, r.o. 109.
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gebonden aan brouwer Henninger Brau. Op grond van de marktaandelen
van deze twee partijen zou men denken dat dit geen zaak voor het EG-
mededingingsrecht zou zijn. Echter, omdat Stergios niet als enige pachter
was gebonden aan Henninger en omdat Henninger niet de enige brouwer
was die zijn pachters op die manier bond, kon deze zaak toch onder artikel
81 EG worden gebracht. Doordat het contract tussen Delimitis en
Henninger deel uitmaakte van een bundel contracten die als geheel een
marktafschermende werking zou kunnen hebben, kon de toepasselijkheid
van artikel 81 EG niet worden uitgesloten op grond van het zogeheten
bundeleffect. Voor de toepasselijkheid van artikel 81 EG op grond van het
bundeleffect moet eerst worden gekeken naar de marktafschermende
werking (foreclosure) die uitgaat van het bestaan van bundels van soort-
gelijke contracten. Indien markttoegang ook kan worden verkregen zon-
der het openbreken van de contracten (bijvoorbeeld doordat toetredende
ondernemingen een eigen distributienetwerk kunnen opzetten), is artikel
81 EG niet van toepassing. Als er al een marktafschermende werking uit-
gaat van de bundels van contracten, dan dient te worden onderzocht in
welke mate de bundel(s) contracten van de betrokken onderneming bij-
dragen aan de foreclosure. Daarbij wordt gekeken naar het marktaandeel
van deze onderneming, de looptijd en opzeggingsmodaliteiten van de
contracten. Op grond van het meer recente arrest Neste Markinointinoi is
het noodzakelijk om bij deze laatste stap te kijken naar verschillende soor-
ten contracten, met verschillende opzeggingsmodaliteiten, die door één
partij worden gehanteerd, waarbij de conclusie kan zijn dat het specifieke
contract dat in het geding is niet merkbaar bijdraagt aan het bundelef-
fect.33

18. Ten slotte kan in dit verband nog worden gewezen op de overeenkom-
sten inzake vrieskistexclusiviteit, een fenomeen dat centraal staat in de
Ierse ijsco-oorlog.34 Deze oorlog is het gevolg van pogingen van
Masterfoods om met de diepgevroren Marsreep toegang te verkrijgen tot
de Ierse markt voor impulsijs. Deze markt werd gedomineerd door HB, dat
aan winkeliers gratis vrieskisten ter beschikking stelt op voorwaarde dat
alleen HB-ijs verkocht mag worden vanuit deze vrieskisten. Aangezien
vrijwel alle winkeliers een HB-vrieskist hebben staan, geen ruimte heb-
ben voor een tweede vrieskist en niet bereid bleken om over te stappen op
een Masterfoods-vriezer was de markt afgesloten als gevolg van de over-
eenkomsten tussen HB en de winkeliers. Naar aanleiding van een klacht
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33 HvJ EG zaak C-214/99, Neste Markinointi.
34 Term ontleend aan A. Robertson & M. Williams, An Ice Cream War. The Law and Economics of

Freezer Exclusivity, ECLR 1995, p. 7 e.v.
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van Masterfoods komt de Commissie tot de conclusie dat de vrieskistover-
eenkomsten in strijd zijn met artikel 81 EG.35 Tegelijkertijd kreeg
Masterfoods bij een lagere Ierse rechter nul op het rekest naar aanleiding
van een rechtstreeks beroep op artikel 81 EG. De hoogste Ierse rechter
besloot hierover prejudiciële vragen te stellen, waarover hieronder
meer.36

19. De bovenstaande voorbeelden van de toepassing van artikel 81 EG op
onschuldige overeenkomsten laten zien hoe de mededingingsrechtelijke
beoordeling een meer economisch gehalte krijgt. Daarmee wordt tege-
moet gekomen aan de vraag naar een economisch rationeler mededin-
gingsbeleid. Tegelijkertijd maakt dit het mededingingsrecht minder goed
toepasbaar voor juristen, hetgeen rechters in een moeilijk parket plaatst.

Artikel 81 lid 2 EG: nietigheid, behoudens …
20. Indien een overeenkomst de mededinging beperkt en van invloed is op
de handel tussen de lidstaten is artikel 81 lid 1 van toepassing. Dit heeft
een aantal consequenties. Zo zullen de partijen bij deze overeenkomst het
kartelverbod overtreden, waarvoor zij beboet kunnen worden. Verder
treedt daarmee automatisch de nietigheidssanctie van artikel 81 lid 2 EG
in werking ten opzichte van deze overeenkomst (nader nr. 31). Alleen de
toepasselijkheid van het derde lid van artikel 81 kan deze overeenkomst
redden van de nietigheidssanctie.37

Artikel 81 lid 3 EG: vrijstellingen
21. Artikel 81 lid 3 EG kan worden toegepast in individuele gevallen en voor
groepen van overeenkomsten. Voor individuele gevallen zal degene die
zich beroept op het derde lid van artikel 81 EG moeten aantonen dat de
overeenkomst bijdraagt aan de technische of economische vooruitgang
terwijl een billijk aandeel in deze vooruitgang aan de afnemers ten goede
komt. De mededingingsbeperking mag niet verder gaan dan noodzakelijk.
Ten slotte mag de mededinging niet volledig worden uitgeschakeld. Deze
van zichzelf al complexe bepaling, waarvan het Hof meerdere keren heeft
vastgesteld dat de toepassing ervan door de Commissie slechts marginaal
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35 Beschikking 98/531, PbEG 1998 L 246/1. In zaak T-65/98 R werd de werking van de beschikking
opgeschort door de President van het Gerecht van Eerste Aanleg.

36 HvJ EG zaak C-344/98, Masterfoods.
37 Het Hof heeft overigens meer uitzonderingen op art. 81 lid 1 geformuleerd dan de hierboven

genoemde; zie Amtenbrink & Vedder, Recht van de Europese Unie, p. 340 e.v.
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kan worden getoetst in verband met de discretionaire ruimte die aan de
Commissie wordt gelaten,38 is door de Commissie verduidelijkt in een
mededeling.39 In deze bekendmaking stelt de Commissie, daarbij
uiteraard niemand anders dan zichzelf bindend,40 voor om de toepassing
van artikel 81 lid 3 afhankelijk te maken van complexe economische afwe-
gingen.41

22. Voor bepaalde categorieën van overeenkomsten heeft de Commissie
vastgesteld dat deze en bloc voldoen aan de criteria van artikel 81 lid 3 EG
door middel van zogeheten groepsvrijstellingsverordeningen.42 Daarbij
knoopt de Commissie aan bij een marktaandeelcriterium en een zogehe-
ten zwarte lijst met clausules die leiden tot niet-toepasselijkheid van het
groepsvrijstellingsvoordeel.43 Deze marktaandelen zijn: 30% voor vertica-
le overeenkomsten, 25% voor onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkom-
sten en 20% voor specialisatieovereenkomsten.44 De zwarte lijsten bevat-
ten de traditionele hard core-restricties, die ertoe leiden dat het
groepsvrijstellingsvoordeel wordt onttrokken aan de gehele overeen-
komst.45 Ten slotte kan hier nog worden vermeld dat de groepsvrijstel-
lingsverordeningen een regeling bevatten voor het intrekken van het
groepsvrijstellingsvoordeel voor een individuele overeenkomst of voor
een groep overeenkomsten door de Commissie of een nationale mededin-
gingsautoriteit.
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38 GvEA zaak T-17/93, Matra.
39 Mededeling van de Commissie houdende richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81,

lid 3, van het Verdrag (hierna: Richtsnoeren 81, lid 3), PbEG 2004 C 101/97. Zie echter ook de
Richtsnoeren inzake verticale beperkingen, PbEG 2000 C 291/1 en de Richtsnoeren inzake de toe-
passelijkheid van artikel 81 op horizontale samenwerkingsovereenkomsten, PbEG 2001 C 3/2.

40 Commissie, Richtsnoeren 81, lid 3, r.o. 4.
41 Zie kritisch hierover: P. Lugard & L. Hancher, Honey, I Shrunk the Article! A Critical Assessment of

the Commission’s Notice on Article 81(3) of the EC Treaty, ECLR 2004.
42 De belangrijkste zijn Verordening 2790/1999 (verticale overeenkomsten), PbEG 1999 L. 336/21,

Verordening 2658/2000 (horizontale specialisatieovereenkomsten), PbEG 2000 L 304/5 en
Verordening 2659/2000 (horizontale onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten), PbEG
2000 L 304/7.

43 De zwarte lijsten bevatten de traditionele hard core-restricties. Alleen in Verordening 2790/1999
(verticalen) wordt een onderscheid gemaakt tussen een zwarte en een grijze lijst, respectievelijk
art. 4 en 5.

44 De groepsvrijstellingsverordeningen bevatten bovendien een regeling voor kortdurende over-
schrijdingen van de marktaandeeldrempel.

45 In Verordening 2790/1999 (Verticalen) wordt een onderscheid gemaakt tussen een zwarte en
een grijze lijst, respectievelijk art. 4 en 5. Bij aanwezigheid van een zwartelijstclausule vervalt het
groepsvrijstellingsvoordeel voor de gehele overeenkomst, ingeval van een grijzelijstclausule
profiteert alleen deze clausule niet van het groepsvrijstellingsvoordeel, maar valt de rest van de
overeenkomst wel onder de groepsvrijstelling.
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Wat ter beoordeling staat
23. Om te kunnen beoordelen of sprake is van strijd met artikel 81 EG moet
de rechter beschikken over informatie die hem in staat stelt te beoordelen,
kort gezegd,
(a) of sprake is van een overeenkomst tussen ondernemingen46

(b) die de handel tussen de lidstaten daadwerkelijk of potentieel merk-
baar kan beïnvloeden en

(c.1) die afspraken bevat die ertoe strekken dat de mededinging wordt 
beperkt, verhinderd of vervalst (hard core-afspraken) of

(c.2) die afspraken bevat die tot gevolg hebben dat de mededinging 
wordt beperkt, verhinderd of vervalst (op het oog onschuldige 
afspraken), hetgeen vereist dat een marktanalyse wordt gemaakt 
waarbij wordt gekeken naar het marktaandeel op de relevante 
product- en geografische markt.

Indien sprake is van mededingingsbeperkende afspraken moet nog wor-
den bezien:
(d.1) of er reden is voor een individuele vrijstelling, dan wel
(d.2) of de afspraken vallen onder een van de groepsvrijstellingen, het

geen onder meer afhankelijk is van de marktaandelen van partijen.

Na deze toetsen kan worden vastgesteld of de overeenkomst op grond van
artikel 81 lid 2 EG nietig is. Bij een bevestigend antwoord rijst de vervolg-
vraag naar de exacte effecten van deze nietigheid in het concrete geval.
Denkbaar is dat de toetst niet alle elementen omvat. Als bijvoorbeeld blijkt
dat de overeenkomst gezien haar inhoud en het marktaandeel van partij-
en valt onder een groepsvrijstelling (d.2) is een marktanalyse niet nodig
(c.2).

II De doorwerking van artikel 81 EG

Recente geschiedenis
24. Ten aanzien van de doorwerking van artikel 81 voor wat betreft
onschuldige afspraken is een kleine blik over de schouder onmisbaar. Deze
terugblik op de recente geschiedenis laat zien dat artikel 81 EG tot de
inwerkingtreding van Verordening 1/2003 op 1 mei 2004 een welhaast
gespleten persoonlijkheid vormde. Van het ruim geformuleerde en ruim
uitgelegde eerste lid vond het Hof dat het rechtstreeks werkend was. Dit
had tot gevolg dat iedere partij ten opzichte van een bevoegde nationale
rechter een beroep kan doen op het kartelverbod. De aanwezigheid van
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46 De onderling afgestemde feitelijke gedragingen laten wij hier buiten beschouwing.
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een eveneens rechtstreeks werkende nietigheidssanctie levert vervolgens
de prikkel voor deze partijen om artikel 81 EG ook daadwerkelijk in te roe-
pen ten opzichte van een contractspartij. Deze ruimhartige toekenning
van rechtstreekse werking staat echter in schril contrast met het toepas-
singsmonopolie voor de Commissie inzake de toepassing van het derde
lid.47 Een praktisch gevolg hiervan was dat de civiele handhaving van arti-
kel 81 EG nooit echt tot bloei is gekomen. De mogelijkheid om een zogehe-
ten ‘aanmeldingstorpedo’ af te vuren,48 waarna de nationale rechter wei-
nig anders kon doen dan wachten op de uitkomst van de aanmelding bij
de Commissie, is één van de redenen voor het geringe enthousiasme waar-
mee artikel 81 is onthaald in de nationale gerechtsgebouwen.49

25. Daarmee eindigden dus ook alle onschuldige overeenkomsten op het
bordje van de Commissie, die daarmee haar handen vol had en, naar eigen
zeggen, te weinig toekwam aan het opsporen van hard core-kartels. Dit
alles heeft geresulteerd in Verordening 1/2003, waarmee de toepassing
van artikel 81 gedecentraliseerd moet worden. Deze decentralisatie vindt
plaats over de nationale mededingingsautoriteiten, die naast hun natio-
nale mededingingsrecht nu ook het communautaire mededingingsrecht
moeten gaan toepassen op zaken die van invloed zijn op de intracommu-
nautaire handel. Evengoed vindt ook een decentralisatie plaats in de rich-
ting van de civiele rechters van de lidstaten. Deze zijn op grond van artikel
1 lid 1 en 2 jo. artikel 6 van Verordening 1/2003 met ingang van 1 mei 2004
bevoegd om artikel 81 EG in zijn geheel rechtstreeks toe te passen, doordat
het derde lid van artikel 81 rechtstreeks werkend wordt verklaard.50

Hiermee is in ieder geval een van de barrières voor de civiele handhaving
van artikel 81 geslecht.51

Doorwerking als teken van een onvolledige rechtsorde
26. Pierre Pescatore, oud-rechter bij het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen, betitelde rechtstreekse werking eens als een ‘infant
disease’, daarmee (impliciet) de Europese rechtsorde als onvolwassen aan-
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47 Men noemt dit wel het ontheffingsmonopolie, omdat mededingingsbeperkende afspraken die
niet onder een groepsvrijstellingsverordening vallen voor de inwerkingtreding van
Verordening 1/2003 alleen door middel van een zogeheten ontheffing van de Commissie op
grond van art. 81 lid 3 EG konden ontsnappen aan het kartelverbod.

48 Dat wil zeggen dat een nationale partij het beroep op art. 81 EG voor de nationale rechter kan stil-
leggen door de overeenkomst aan te melden bij de Commissie op grond van de inmiddels inge-
trokken Verordening 17 uit 1962.

49 Vgl. A. Jones & B. Sufrin, EC Competition law, Oxford: Oxford University Press 2004, p. 1190.
50 De eerste twee leden waren al rechtstreeks werkend verklaard door het Hof, vgl. zaak 127/73,

BRT/SABAM, en zaak 48/72, Brasserie de Haecht/Wilkin Jansen.
51 Zie echter Jones & Sufrin, EC Competition law, p. 1190 e.v. voor een overzicht van een veelheid van

factoren die van invloed wordt geacht.
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duidend.52 In lijn met deze aanduiding zouden wij de Europese rechtsorde als
een onvolledige rechtsorde willen aanduiden. Deze onvolledigheid komt naar
voren bij het vraagstuk van de doorwerking van het gemeenschapsrecht.
Daar spelen enerzijds zeer krachtige mechanismen als de rechtstreekse wer-
king en voorrang van het gemeenschapsrecht. Anderzijds vindt deze door-
werking plaats in het kader van de nationale (proces)regels van de lidstaten.
Doorwerking speelt zich immers per definitie af voor een nationale rechter
en de toegang tot die rechter en de wijze van procederen voor die rechter
wordt bepaald door het nationale recht. Uit de rechtspraak van het Hof komt
duidelijk naar voren dat het Hof zich bewust is van de noodzaak dat het een
balans moet vinden tussen de effectiviteit van het gemeenschapsrecht en
respect voor de rechtsorde van de lidstaten.

27. Meteen al bij de nietigheidssanctie op grond van artikel 81 lid 2 EG laat zich
de onvolledigheid van het gemeenschapsrecht kennen. Zo is de rechtstreekse
werking van deze bepaling een aangelegenheid van gemeenschapsrecht,
maar worden de praktische gevolgen van de nietigheid aan het nationale
recht overgelaten.53 Met name in verband met de geldigheid van het overge-
bleven deel van de overeenkomst levert dit de nodige vragen op. Hetzelfde
geldt voor regels van nationaal procesrecht die van invloed zijn op de moge-
lijkheden om een beroep te doen op een bepaling van gemeenschapsrecht. In
verband met deze regels overweegt het Hof steevast dat die een aangelegen-
heid van de lidstaten zijn, zij het binnen de grenzen die het gemeenschaps-
recht stelt. Hieronder zal deze noodzaak om een balans te vinden tussen de
volle werking van het gemeenschapsrecht en het respect voor de nationale
rechtsorde als rode draad fungeren.

De ingang voor de rechter
28. Het beroep op artikel 81 EG wordt mogelijk doordat deze bepaling recht-
streeks werkt. Dit houdt in dat partijen er een beroep op kunnen doen voor
een nationale rechter. In het geval van artikel 81 EG houdt dit meer bepaald in
dat er sprake is van horizontale rechtstreekse werking, aangezien het niet de
overheid maar een andere particuliere partij is tegenover wie een beroep
wordt gedaan op deze bepaling. De doctrine van rechtstreekse werking kan
worden gezien in het kader van de inroepbaarheid van een (subjectief) recht
dat door het gemeenschapsrecht wordt verleend aan particulieren.54 In de
meer recente rechtspraak lijkt het Hof de rechtstreekse werking (en alge-
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52 P. Pescatore, Direct Effect as an Infant Disease of Community Law, E.L. Rev. 1983, 155.
53 HvJ EG zaak 319/82, Kerpen & Kerpen.
54 Dit knoopt aan bij terminologie uit arresten als Van Gend en Loos, waar het Hof het heeft over

bepalingen van gemeenschapsrecht die ‘rechten verlenen aan particulieren’, HvJ EG zaak 26/62,
Van Gend en Loos.
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mener doorwerking) te plaatsen in het kader van de rechter als onderdeel
van de lidstaat, die daarmee evenzeer gebonden is door middel van het
beginsel van gemeenschapstrouw op grond van artikel 10 EG. Deze rech-
terlijke gemeenschapstrouw brengt volgens het Hof met zich mee dat een
nationale rechter alles in het werk moet stellen om het nuttig effect of de
volle werking van het gemeenschapsrecht te verzekeren.

Nationaal procesrecht en gemeenschapsrecht
29. Eenmaal voor de nationale rechter kunnen regels van nationaal pro-
cesrecht van invloed zijn op de mogelijkheid om een beroep te doen op het
gemeenschapsrecht. Regels van nationaal procesrecht zijn een aangele-
genheid van de lidstaten. Deze zijn daarbij vrij binnen de grenzen van de
Rewe/Comet-regel.55 Deze regel bestaat uit de beginselen van gelijk-
waardigheid en doeltreffendheid, waaraan nationaal procesrecht getoetst
moet worden. Het beginsel van gelijkwaardigheid houdt in dat een beroep
op een bepaling van gemeenschapsrecht niet moeilijker mag zijn dan een
beroep op een soortgelijke bepaling van nationaal recht. In feite houdt dit
dus een discriminatieverbod in. Het effectiviteitsbeginsel bepaalt dat een
regel van nationaal procesrecht een beroep op het gemeenschapsrecht
niet nagenoeg onmogelijk mag maken.

30. Zo stond in de zaak Courage centraal of een regel van Engels recht op
grond waarvan een schadevordering niet-ontvankelijk moet worden ver-
klaard indien deze is gebaseerd op het bestaan van een onwettige over-
eenkomst waarbij de gelaedeerde zelf partij was.56 Het Hof beantwoordt
de prejudiciële vraag vanuit het perspectief van de subjectieve rechten die
door het Verdrag worden verleend aan particulieren57 alsmede vanuit de
gedachte dat de volle werking van het gemeenschapsrecht dient te wor-
den verzekerd door de nationale rechter.58 Op grond hiervan komt het Hof
tot de conclusie dat ook de wederpartij bij een mededingingsbeperkende
overeenkomst zich zou moeten kunnen beroepen op artikel 81 EG, en dat
de vordering tot schadevergoeding een goede ingang is voor dit recht-
streekse beroep. Aldus creëert het Hof een rechtstreeks aan het gemeen-
schapsrecht ontleend recht op schadevergoeding. Tegelijkertijd haast het
Hof zich aan te geven dat het, binnen de grenzen van het doeltreffend-
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55 Genoemd naar de twee zaken waarin het Hof deze regel heeft gegeven: zaak 33/76, Rewe-Zentral
Finanz, en zaak 45/76, Comet.

56 HvJ EG zaak C-453/99, Courage, NJ 2002, 243, Ondernemingsrecht 2001, p. 437-438 m.nt. M.R. Mok,
NTER 2002, p. 86 m.nt. B.F. Harinxma. Zie uitgebreider over de (Engelse) achtergrond van deze
zaak: Jones & Sufrin, EC Competition law, p. 1206 e.v.

57 HvJ EG zaak C-453/99, Courage, met name r.o. 19 en 23.
58 HvJ EG zaak C-453/99, Courage, met name r.o. 25.
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heids- en het gelijkwaardigheidsbeginsel, aan het nationale (proces)recht
is om te voorkomen dat er ongerechtvaardigde verrijking plaatsvindt.59

Het Hof concretiseert dit door te stellen dat de nationale rechter moet kij-
ken naar de economische en juridische context waarin partijen zich bevin-
den, inzonderheid of de partij die beweert schade te hebben geleden zich
in een ‘duidelijk zwakkere positie’ bevond.60

De civielrechtelijke gevolgen van het overtreden van artikel 81 EG
31. De civielrechtelijke gevolgen van de strijd met artikel 81 EG worden in
eerste instantie bepaald door de processuele context. De burgerlijke rech-
ter kan in tal van gedingen tussen ondernemingen worden geconfron-
teerd met de mogelijke toepasselijkheid van artikel 81 EG. Veelal zal dat
gebeuren in de vorm van de vraag of de overeenkomst die ten grondslag
ligt aan de vordering de toets aan artikel 81 EG kan doorstaan.61 Die vraag
kan rijzen in een procedure waarin nakoming of schadevergoeding
wegens wanprestatie wordt gevorderd en de gedaagde als verweer artikel
81 EG in stelling brengt, maar bijvoorbeeld ook bij vorderingen tot schade-
vergoeding op grond van onrechtmatige daad (zie nr. 30), tot verkrijging
van een verklaring voor recht of vernietiging van een arbitraal vonnis (zie
nr. 35). Over de nietigheidssanctie merken wij nog het volgende op. Een
overeenkomst die in strijd is met artikel 81 EG is, zoals het tweede lid van
artikel 81 EG bepaalt ‘van rechtswege nietig’. Het hof heeft in dit verband
bepaald dat deze nietigheid ‘een absoluut karakter heeft, een krachtens
deze bepaling nietige overeenkomst zonder effect blijft in de verhouding
tussen de contractspartijen en niet aan derden kan worden tegengewor-
pen’.62 Hieraan heeft het Hof alleen nog toegevoegd dat ‘de in artikel 85
[thans art. 81, auteurs], lid 2, bedoelde nietigheid van rechtswege slechts de
bepalingen van de overeenkomst treft, die met artikel 85, lid 1, onverenig-
baar zijn. De gevolgen van deze nietigheid voor alle andere onderdelen
van de overeenkomst worden niet door het gemeenschapsrecht
beheerst’.63 Daarmee is het dus aan de nationale rechter om door middel
van het nationale recht de juridische status van het overgeblevene te
bepalen.
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59 HvJ EG zaak C-453/99, Courage, r.o. 31.
60 HvJ EG zaak C-453/99, Courage, r.o. 32 en 33.
61 Maar niet noodzakelijkerwijs. Zie bijvoorbeeld HR 21 januari 2005, RvdW 2005, 16

(Hobbelink/Campina) over perikelen binnen een zuivelcoöperatie.
62 HvJ EG zaak 22/71, Béguelin, r.o. 29.
63 HvJ EG zaak 319/82, Kerpen & Kerpen, r.o. 11.
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Conclusie
32. Krachtens Verordening 1/2003 zijn nationale rechters met ingang van 
1 mei 2004 bevoegd om artikel 81 EG integraal toe te passen. In voorkomen-
de gevallen mogen zij niet alleen beoordelen of een overeenkomst de mede-
dinging beperkt, maar ook of een van de vrijstellingen van toepassing is (zie
nr. 23). Artikel 81 EG heeft rechtstreekse werking en moet door nationale
rechters met voorrang worden toegepast. Dat betekent niet dat het nationa-
le recht irrelevant is geworden. Het nationale recht blijft nodig om de toe-
passing van deze bepaling mogelijk te maken. Materieelrechtelijk uit zich
dat bijvoorbeeld in de opdracht aan het nationale recht om de concrete uit-
werking van de nietigheidssanctie van artikel 81 lid 2 EG voor zijn rekening
te nemen. En voorts moet het nationale recht de bevoegde rechter en de pro-
cesgang ter beschikking stellen, waarin overeenkomsten aan artikel 81 EG
getoetst kunnen worden. Daarmee komt het volgende punt in beeld: in hoe-
verre mogen de eigenaardigheden van die nationale procesgang de toepas-
sing van artikel 81 EG beperken. Concreet: erkent het gemeenschapsrecht de
mogelijkheden en grenzen van ambtshalve toepassing door de Nederlandse
burgerlijke rechter?

III De mogelijkheden en grenzen van ambtshalve
toepassing

33. Het gemeenschapsrecht erkent dat het door de nationale rechter wordt
toegepast in het kader van zijn nationale procesrecht, maar stelt daaraan de
eerder genoemde randvoorwaarden (equivalentiebeginsel en doeltreffend-
heidsbeginsel). Deze uitgangspunten gelden ook voor de vraag of de natio-
nale rechter het kartelverbod ambtshalve moet toepassen. Voor wat betreft
de artikelen 23-25 Rv wordt rechtstreeks werkend gemeenschapsrecht dan
ook in beginsel op dezelfde wijze behandeld als het nationale recht. In het
arrest Van Schijndel gaat het Hof in op het beginsel van nationaal recht dat
de rechter in een procedure ambtshalve gronden in het geding kan of moet
brengen en de beperking van dit beginsel door de verplichting van deze
rechter zich te houden aan het voorwerp van het geschil en zijn beslissing te
baseren op de hem voorgelegde feiten. Het Hof acht die beperking gerecht-
vaardigd en concludeert dat het gemeenschapsrecht de nationale rechter er
niet toe verplicht ambtshalve een rechtsgrond in het geding te brengen ont-
leend aan schending van gemeenschapsbepalingen als hij de hem passende
lijdelijkheid zou moeten verzaken.64

34. Het Hof heeft in Van Schijndel in wezen goedgekeurd dat ambtshalve
toepassing van gemeenschapsrecht in een civiel geding geschiedt via de
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64 HvJ EG 14 december 1995, C-430/93, Jur. 1995, p. I-4705, NJ 1997, 116 (Van Schijndel).
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band van artikel 25 Rv. Waar artikel 24 Rv de rechter opdraagt zich bij de
behandeling en beslissing van een zaak te houden aan de feitelijke grond-
slag, bepaalt artikel 25 Rv dat de rechter ambtshalve de rechtsgronden
aanvult. De bepaling beoogt de rechter zelfstandig en onafhankelijk van
partijen na te laten gaan welke rechtsregels van toepassing zijn op de fei-
ten die partijen hebben aangedragen.65 Ius curia novit. Voor aanvulling
van rechtsgronden, en toepassing van het kartelverbod, dient de rechter
over voldoende door partijen aangedragen feiten te beschikken. Boven-
dien mogen niet alle rechtsgronden ambtshalve worden aangevuld:
bepaalde rechtsgronden (zoals verjaring en gezag van gewijsde) moeten
door partijen worden aangevoerd. Anderzijds zijn rechtsregels van open-
bare orde van bijzondere snit voor toepassing van artikel 25 Rv: de ambts-
halve toepassing van dergelijke regels is aan minder beperkingen gebon-
den.

35. Naar aanleiding van het arrest Benetton is (in Nederland) een discussie
ontsponnen over het openbare-orde-karakter van het EG-mededingings-
recht.66 Op grond van Van Schijndel moet de conclusie zijn dat artikel 81
EG er niet toe leidt dat de civiele rechter de hem passende lijdelijkheid
moet laten varen.67 Het arrest Benetton lijkt op het eerste gezicht een
andere koers te varen. In Benetton gaat het om de mogelijkheid om een
arbitraal vonnis dat in strijd zou zijn met artikel 81 EG, te laten vernietigen
op grond van artikel 1065 Rv wegens strijd met de openbare orde.68 In deze
zaak was artikel 81 EG in de arbitrale procedure niet aan de orde gesteld.
Voor de overheidsrechter verzocht een partij vernietiging van het arbitra-
le vonnis. Deze partij deed toen expliciet een beroep op artikel 81 EG en
stelde dat de niet door de arbiters beoordeelde strijdigheid van de over-
eenkomst met artikel 81 EG meebracht dat hun vonnis moest worden ver-
nietigd wegens strijd met de openbare orde als bedoeld in artikel 1065 Rv.
In deze zaak lag dus niet de vraag voor of de rechter in deze procedure
ambtshalve aan artikel 81 EG moest toetsen. Wat voorlag, was de vraag of
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65 Vgl. HR 15 mei 1998, NJ 1998, 625 (Van Rooij/Van der Sluis).
66 HvJ EG 1 juni 1999, C-126/97, Jur. 1999, p. I-3055, NJ 2000, 339 (Benetton).
67 HvJ EG gevoegde zaken C-430/93 en C-431/93, Van Schijndel. Zie L.A.D. Keus, SEW 1996, 7/8,

p. 269 e.v.; M.R. Mok, Mededingingsrecht en privaatrecht, NTBR 2003/6, p. 310 e.v. ; M.C.M. van
Dijk, Modernisering van het mededingingsrecht. De civiele rechter is er klaar voor, de partijen
ook?, Markt & Mededinging 2004, p. 4. Anders P.V.F. Bos, Dode mus of legal eagle? Over moderni-
sering van de toepassing van het Europese mededingingsrecht en Nederlands civielrechtelijke
handhaving, NTBR 2003, p. 315 en L.F. Wiggers-Rust, Privaatrechtelijke aspecten van het mede-
dingingsrecht en de modernisering daarvan. Verslag themamiddag Vereniging voor Burgerlijk
Recht 6 december 2002, NTBR 2003, p. 303 r.k., 304 r.k.; E.W.F. Schotanus, Van Openbare orde,
Markt & Mededinging 2002, p. 264.

68 HvJ EG zaak C-126/97, Benetton.
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voor de Nederlandse rechter een beroep op artikel 81 EG voldoende kon
zijn om te toetsen aan artikel 1065 Rv. In zijn verwijzingsarrest merkte de
Hoge Raad ter toelichting op die vraag op dat naar intern Nederlands recht
schending van mededingingsrecht geen kwestie van openbare orde is.69

Daarop oordeelde het HvJ EG dat wanneer het nationale recht voorziet in
de mogelijkheid van vernietiging van arbitrale uitspraken wegens strijd
met de openbare orde, een nationale rechter een arbitraal vonnis op die
grond moet vernietigen indien dit vonnis in strijd met artikel 81 EG is
gewezen.70 Dragende overwegingen voor dit oordeel waren dat artikel 81
een fundamentele bepaling van EG-recht is en dat arbiters geen prejudi-
ciële vragen kunnen stellen.71 Het resultaat is dat het HvJ EG de mogelijk-
heid behoudt van controle op de toepassing door arbiters van artikel 81 EG
door middel van nationale rechters die wel prejudiciële vragen kunnen en
soms moeten stellen.72 Tegen deze achtergrond zien wij in Benetton geen
(impliciete) herroeping van Van Schijndel.73 Zoals Snijders opmerkt, kun-
nen wij bepalingen niet zonder context als bepalingen van openbare orde
kwalificeren.74 Wat in de context van ambtshalve toepassing niet van
openbare orde is, kan dat in de context van artikel 1065 Rv wel zijn.

36. De nationale civiele rechter zal lang niet in elke zaak waarin een
contract aan de orde is aan het kartelverbod denken. Eventuele ambtshal-
ve toepassing van artikel 81 EG zal vanzelfsprekend eerst aan de orde zijn
indien de voorgelegde zaak de rechter aanleiding geeft zich te buigen over
kartelaspecten. Als uit de aangevoerde feiten niet blijkt dat het kartelver-
bod aan de orde is of zou kunnen zijn, blijft artikel 81 EG onbesproken.
Maar de aangevoerde feiten kunnen de rechterlijke gedachten wel in de
richting van het kartelverbod sturen, ook als partijen niet over artikel 81
EG reppen.75 Of artikel 81 EG van openbare orde is, bepaalt de grenzen aan
ambtshalve toepassing van die bepaling. Het belang van deze vraag moet
echter niet worden overschat. De rechter moet deze bepaling sowieso
ambtshalve toepassen. Als de bepaling van openbare orde is, heeft de
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69 Zie HR 21 maart 1997, NJ 1998, 207 m.nt. HJS. HR 25 februari 2000, NJ 2000, 340 m.nt. HJS volgt
echter de aanpak van het HvJ EG.

70 HvJ EG zaak C-126/97, Benetton, r.o. 41.
71 HvJ EG zaak C-126/97, Benetton, r.o. 36, 40.
72 Kritisch hierover onder andere N. Shelkoplyas, The Application of EC law in Arbitration

Proceedings (diss. Tilburg), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003, p. 142-143.
73 Zo ook A-G Keus voor HR 3 december 2004, C03/213HR (Bloemenveiling Flora Holland).
74 H.J. Snijders, noot onder HR 25 februari 2000, NJ 2000, 340 (Benetton).
75 A-G Wattel noemde het EG-recht onlangs ‘een geweldige voordringer, ook procedureel’, doelend

op rechtstreekse toepasselijkheid en voorrang van het gemeenschapsrecht, conclusie voor HR 17
december 2004, C03/224HR.
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rechter daarbij echter meer speelruimte. De grenzen van het partijdebat
knellen dan minder.76 Voorts kan de rechter dan ook feiten en omstandig-
heden die niet door partijen zijn gesteld in het kader van hun vordering of
verweer, maar wel uit het dossier blijken, aan de beslissing ten grondslag
leggen.77 Maar het nut van deze constatering is beperkt, omdat het
onwaarschijnlijk is dat het dossier voldoende aanknopingspunten bevat
voor een volledige toets aan artikel 81 EG als het gaat om ‘onschuldige
afspraken’ waarvan eerst na uitgebreid onderzoek kan worden gezegd of
zij de mededinging al dan niet bepreken. Of artikel 81 EG nu van openbare
orde is of niet, tegen dit probleem loopt de rechter aan. De aanpak van dit
probleem vraagt een bezinning op de rol van de rechter: in hoeverre meent
de rechter dat de mogelijke strijd met artikel 81 EG nader onderzocht moet
worden en in hoeverre is het zijn taak het ertoe te leiden dat de daarvoor
benodigde feiten op tafel komen?

IV De veranderende rol van de rechter

Vragen stellen en (geen) antwoord van partijen krijgen
37. Als de rechter inderdaad vermoedt dat de overeenkomst in de hem voor-
gelegde zaak onder het kartelverbod valt, heeft hij krachtens (het Hof in Van
Schijndel en) artikel 25 Rv de verplichting te bezien of de rechtsgrond van
artikel 81 EG kan worden aangevuld: heeft het kartelverbod inderdaad bete-
kenis voor de status van het contract? Dat geldt – de vraag welke feiten hem
daarvoor thans ter beschikking staan hier daargelaten – ook als geen der
partijen het kartelaspect naar voren heeft gebracht. Bij de ‘onschuldige
afspraken’ waar wij in deze bijdrage het oog op hebben, is immers zeer wel
denkbaar dat partijen zich niet realiseren dat hun contract mogelijk
bedreigd wordt door kartelperikelen. Maar dat zal tevens betekenen dat het
dossier onvoldoende informatie zal bevatten om de betreffende overeen-
komst inderdaad langs de lat van artikel 81 EG te leggen (vgl. nr. 23). In zijn
conclusie voor HR 3 december 2004, C03/213 HR (Bloemenveiling Flora
Holland) verwoordt A-G Keus het dilemma als volgt:

‘Als de genoemde bepalingen geheel buiten het partijdebat zijn geble-
ven, maar de rechter haar niettemin wil toepassen, spreekt naar mijn
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76 Zie Mok, Mededingingsrecht en privaatrecht, p. 310, die een onderscheid maakt tussen het geval
dat partijen debatteren over de geldigheid van hun overeenkomst dan wel de gebrekkigheid van
de geleverde prestatie; Hammerstein, vermeld bij Wiggers-Rust, Privaatrechtelijke aspecten van
het mededingingsrecht en de modernisering daarvan, p. 304.

77 H.J. Snijders, M. Ynzonides & G.J. Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer
2002, nr. 45.
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mening voor zich dat de rechter in dat geval volledig moet toetsen aan
alle criteria, waaronder mogelijke uitzonderingen op het kartelverbod.
De vraag is dan echter hoe de rechter zich inzicht verschaft in de daar-
voor relevante feiten, zeker in een geding waarin geen van beide par-
tijen belang bij een beoordeling van de verenigbaarheid van de betrok-
ken overeenkomst met het mededingingsrecht heeft.’

38. De rechter is niet machteloos, maar zijn macht is beperkt. Een civiele rech-
ter staan in beginsel diverse ‘actieve opties’ ten dienste.78 Zo kan hij partijen
om nadere inlichtingen vragen (art. 22 Rv:‘in alle gevallen en in elke stand van
de procedure’), een comparitie van partijen gelasten en bevelen dat in zijn
ogen ontbrekende stukken worden ingestuurd (art. 88 en 89 Rv). Maar deze
middelen kunnen niet zonder meer worden ingezet. De rechter kan door vra-
gen te stellen partijen wel aanzetten hun feitelijke gronden aan te vullen, zelf
mag de rechter geen feitelijke gronden aanvullen.79 De rechter heeft dus
mogelijkheden om aspecten van de zaak aan de orde te stellen waar partijen
dat (nog) niet of onvoldoende hebben gedaan. De rechter kan vragen stellen,
partijen of de meest gerede partij zullen (zal) vervolgens de bal moeten oppak-
ken en het debat mede op de geldigheid van de overeenkomst moeten richten.
Doen zij dit beide niet, dan komt de rechter niet verder. Zo kan een rechter die
meent dat een bepaalde mededingingsbeperkende afspraak onder een
groepsvrijstellingsverordening valt mits het marktaandeel van partijen niet te
hoog is, aan partijen daarover vragen stellen. Zijn partijen het erover eens dat
hun marktaandeel laag genoeg is, of stelt een van hen voldoende specifiek dat
het aandeel laag genoeg is zonder dat de ander die stelling betwist, dan zal de
rechter dat moeten volgen.80 Een vergelijkbare situatie doet zich voor als de
kwalificatie van de uitleg van de overeenkomst van belang is voor de toets aan
artikel 81 EG. Vaste rechtspraak is dat als beide partijen het eens zijn over de
kwalificatie of uitleg van een overeenkomst, de rechter dat contract niet
anders mag kwalificeren of uitleggen.81 Het belemmerende effect van deze
rechtspraak wordt overigens mogelijk voor onderhavig probleem (ten dele)
geneutraliseerd door de gedachte dat als partijen het niet met elkaar eens zijn
– dat zou hier ook zeer wel kunnen, de onschuldige partijafspraak ligt niet zon-
der reden op het bord van de rechter – de rechter geheel vrij is om met een
uitleg of kwalificatie te komen die geen van partijen heeft verdedigd.82 De

78 Vgl. Bos, Dode mus of legal eagle?, p. 315-317 en P.V.F. Bos, Modernisatie van de toepassing van de
Europese mededingingsregels en de rechterlijke macht, Markt & Mededinging 1999, p. 137 e.v.

79 Zie onder meer Snijders, Ynzonides & Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, nr. 45-46.
80 Vgl. Snijders, Ynzonides & Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, nr. 46.
81 Zie bijvoorbeeld HR 26 september 1997, NJ 1998, 420 (B/PTT) m.nt. PAS.
82 Zie onder meer W.D.H. Asser, H.A. Groen & J.B.M. Vranken, Een nieuwe balans. Interimrapport

Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht, Den Haag: Boom Juridische
uitgevers 2003, p. 71.
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Hoge Raad heeft echter ook beslist dat artikel 25 Rv evenzeer geldt als beide
partijen van een onjuiste rechtsopvatting uitgaan.83

39. Het is niet eenvoudig manoeuvreren in deze complexe materie. In gevallen
waarin de rechter vermoedt dat een kartelbel kan luiden, maar de feitelijke
toets daarvoor (nog) niet kan worden verricht, wringt het naar ons idee echter
dat hij de handen op de rug moet houden. De wat gewrongen situatie kan zich
dan voordoen dat de rechter oordeelt over uitlegging of nakoming van een
contract, terwijl geenszins zeker is dat het contract geldig is. Dat wringt te
meer, omdat het belang dat artikel 81 EG beoogt te beschermen niet juist ligt
bij de contractanten, maar van meer algemene aard is. Het zijn juist derden,
andere spelers op de markt en/of afnemers, die gebaat zijn bij handhaving van
het kartelverbod.

Heroriëntatie op de uitgangspunten van het civiele proces
40. De hiervoor genoemde beperkingen hangen samen met de autonomie van
partijen, of zo men wil met de lijdelijkheid van de rechter. Zij raken het wezen
van de verhouding tussen procespartijen en de rechter en zijn terecht van
groot belang. Mede gelet op het algemene belang dat is gemoeid met de hand-
having van artikel 81 EG kan men ons inziens de vraag stellen in hoeverre deze
beperkingen aan een actieve(re) opstelling van de rechter in de weg moeten
staan. Hoe duidelijker de wel ter tafel gekomen aanwijzingen in het dossier
zijn, hoe eerder de rechter geneigd zou kunnen zijn zich nader over kartelvra-
gen te buigen. Maar er is ook een richtingaanwijzer van een andere orde. De
processuele partijautonomie is naar heersende opvattingen een belangrijk
beginsel. Ook in de toelichting op het nieuwe procesrecht komt het aan de
orde.84 De auteurs van Een nieuwe balans. Interimrapport Fundamentele her-
bezinning Nederlands burgerlijk procesrecht merken op dat de bruikbaarheid
van het begrip echter nadere overweging verdient, omdat het naar zijn inhoud
en strekking vaag is. Zij achten het, in navolging van Bosch-Boesjes en
Snijders, Ynzonides & Meijer, beter om te spreken van taken en bevoegdheden
en per onderwerp te onderzoeken of bepaalde bevoegdheden exclusief ten
opzichte van anderen in het proces kunnen worden uitgeoefend.85 In wat
algemener verband wijzen zij erop dat contracten zich in toenemende mate
in hun werking niet beperken tot de partijen die ze zijn aangegaan en dat –
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83 HR 3 september 1999, NJ 2001, 405 (Van der Boon/RG Lease) m.nt. ThMdB.
84 In de memorie van toelichting op art. 24 (toen nog art. 1.3.6) Rv wordt opgemerkt dat de (mate

van) lijdelijkheid van de rechter een afgeleide is van de processuele partijautonomie en dat
beide begrippen de gewichten vormen die de verhouding tussen rechter en partijen in even-
wicht houden (Kamerstukken II 1999/2000, 26 855, nr. 3, p. 6).

85 Asser, Groen & Vranken, Een nieuwe balans, p. 66. Zie J.E. Bosch-Boesjes, Lijdelijkheid in het
geding (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1991, nr. 1.4 en Snijders, Ynzonides & Meijer,
Nederlands burgerlijk procesrecht, nr. 42-51.
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eveneens in toenemende mate – sprake is van invloed van het algemeen
belang: de gemeenschap stelt grenzen aan de beschikkingsbevoegdheid van
de burger ten aanzien van rechtsbetrekkingen waarmee algemene belangen
zijn gemoeid. Zij noemen in dat kader regelingen die de vrijheid van hande-
len beperken, waaronder Europese en nationale mededingingsregels.86

41. Elders wijzen de auteurs van Een nieuwe balans erop dat het onderscheid
tussen de feitelijke en de juridische grondslag van de rechterlijke beslissing
slechts van beperkte waarde is, omdat feiten en recht nu eenmaal niet van
elkaar te scheiden grootheden zijn. De rechter heeft dan ook een grotere
behoefte om zich meer dan het klassieke uitgangspunt van de wet voorziet,
te bemoeien met de feitelijke grondslag van vordering of verweer. Hij is daar-
toe ook genoodzaakt ter voorbereiding van een juiste en zo veel mogelijk met
de werkelijkheid overeenstemmende beslissing.87 De auteurs stellen ener-
zijds vast dat de rechter feiten die hem ter kennis zijn gekomen maar waarop
geen beroep is gedaan mag gebruiken, maar daarvoor wel binnen de grenzen
van de rechtsstrijd moet blijven.88 Verderop schrijven zij – ons inziens terecht
– dat de rechter die binnen de door het debat van partijen getrokken grenzen
van het geschil op zoek gaat naar de feiten in het licht van de ingeroepen
rechtsregels, die grenzen niet zonder meer zal willen aanvaarden als hij
meent dat een juiste beslissing de verlegging van die grenzen eist. Waar de
partijautonomie in haar uitwerking belemmert dat partijen door middel van
een behoorlijk proces een juiste beslissing ten aanzien van hun burgerlijke
rechten en verplichtingen verkrijgen, moet zij volgens de opstellers van het
rapport wijken. De rechter mag eventueel ‘slapende honden wakker maken’
(dat wil zeggen de gedaagde aan een verweer helpen). Zij achten het – ons
inziens terecht – onbevredigend en inefficiënt als de rechter gedwongen zou
worden nogmaals over het geschil te beslissen. Zij noemen daarbij onder
meer als voorbeeld een feitenconstellatie die (evident) vernietigbaarheid van
een rechtshandeling oplevert.89 Al deze – in het rapport verspreide – opmer-
kingen betreffen mogelijk ten dele een ander kader dan waar het hier om
gaat. Aanknopingspunten voor een actieve rechterlijke attitude vormen zij
ons inziens wel.

42. De huidige verhouding tussen procespartijen en de rechter staat een
actieve(re) opstelling van de rechter (mogelijk) niet toe. Maar het aanslui-
ten bij de juridische realiteit (geen vordering tot schadevergoeding of
nakoming toewijzen als de kans bestaat dat de overeenkomst nietig is),
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86 Asser, Groen & Vranken, Een nieuwe balans, p. 67.
87 Asser, Groen & Vranken, Een nieuwe balans, p. 69.
88 Asser, Groen & Vranken, Een nieuwe balans, p. 71.
89 Asser, Groen & Vranken, Een nieuwe balans, p. 82 en 82-83.
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het waarborgen van belangen van derden (andere spelers in het betref-
fende veld en afnemers) en een efficiënte rechtspleging (waarom eventu-
eel nogmaals over dit contract procederen, al is het mogelijk tussen deels
andere partijen) achten wij hier echter belangrijke ingrediënten om de
gedachten aan de actieve houding van de rechter een faire kans te geven.

Meer nadruk op private handhaving van mededingingsrecht
43. Zijn de zojuist geschetste ontwikkelingen op nationaal niveau nog
volop in discussie, de rol van de rechter is Europees mededingingsrechte-
lijk al veranderd. De invoering van Verordening 1/2003 geeft de burgerlijke
rechter een andere rol bij de handhaving van artikel 81 EG. Beide ontwik-
kelingen zouden elkaar kunnen versterken. Vo. 1/2003 veronderstelt pri-
mair dat een partij zelf de handhaving van artikel 81 EG ter hand neemt,
door een andere partij voor de nationale rechter te dagen. Zij kan die natio-
nale rechter om een volledig oordeel vragen over de toepasselijkheid van
artikel 81 EG, inclusief de vrijstellingstoetsen krachtens het derde lid daar-
van. In dit verband vermeldt de considerans sub 5 dat ‘met het oog op een
daadwerkelijke handhaving van de communautaire mededingingsregels
onder eerbiediging van de fundamentele rechten van de verdediging’ de
Verordening regels over de bewijslast van een inbreuk op artikel 81 EG
moet bevatten. Artikel 2 bepaalt daarom dat in de nationale procedure de
partij die zich beroept op een inbreuk op artikel 81 EG daarvan de bewijs-
last draagt. Deze bepaling impliceert volgens ons niet dat het de rechter
verboden zou zijn artikel 81 EG zelf aan de orde te stellen.90 Zo’n a-contra-
rio-redenering zou niet sporen met de rechtspraak van het HvJ EG. Het
arrest Van Schijndel zegt dat de nationale rechter artikel 81 EG waar moge-
lijk (onder erkenning van de beperkingen die voortvloeien uit in het natio-
nale recht verankerde beginselen van partijautonomie en rechterlijke lij-
delijkheid) ambtshalve moet toepassen.

44. Verordening 1/2003 is gericht op handhaving van artikel 81 EG voor de
nationale rechter. Om de nationale rechter daartoe in staat te stellen, voor-
ziet artikel 15 van Vo. 1/2003 in een aantal bijzonderheden:

‘1. De rechterlijke instanties van de lidstaten kunnen naar aanleiding
van procedures tot toepassing van artikel 81 […] de Commissie verzoe-
ken inlichtingen waarover zij beschikt, of haar advies betreffende de
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90 A-G Keus voor HR 3 december 2004, C03/213 HR (Bloemenveiling Flora Holland) ziet hierin wel
een (twijfelachtig a contrario) argument voor de stelling dat art. 81 EG niet van openbare orde is.
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toepassing van de communautaire mededingingsregels, aan hen te
bezorgen.
2. […]
3. De mededingingsautoriteiten van de lidstaten kunnen eigener
beweging voor de rechterlijke instanties van hun lidstaat schriftelijke
opmerkingen maken betreffende onderwerpen in verband met de toe-
passing van artikel 81 […].
Indien de coherente toepassing van artikel 81 […] zulks vereist, kan de
Commissie, eigener beweging, schriftelijke opmerkingen bij de rech-
terlijke instanties van de lidstaten indienen. […]
Enkel met het oog op de formulering van hun opmerkingen kunnen de
mededingingsautoriteiten van de lidstaten en de Commissie de
betrokken rechterlijke instanties van de lidstaat verzoeken hun alle
voor de beoordeling van de zaak noodzakelijke stukken toe te zenden
of te laten toezenden.’91

Artikel 15 Vo. 1/2003 bevestigt het publieke belang dat is betrokken bij de
toepassing van artikel 81 EG. De mededingingsautoriteiten stellen hun
kennis ter beschikking aan de nationale rechter die moet oordelen over de
toepassing van artikel 81 EG. Dit roept de nodige processuele complicaties
op.92 Artikel 28 lid 8, artikel 44a en artikelen 67-68 Rv geven thans een
nadere regeling ter uitwerking van artikel 15 Vo. 1/2003. De rol van de
Commissie kan verschillende vormen aannemen. Als de relevante feiten
vaststaan en de rechter twijfelt over de juiste toepassing van het mede-
dingingsrecht, kan de Commissie daarin adviseren.93 Als de relevante fei-
ten nog niet volledig vaststaan, kan de Commissie ‘de inlichtingen waar-
over zij beschikt’ aan de rechter bezorgen.94 Dat kunnen bijvoorbeeld
analyses zijn van de relevante markt en van de positie die partijen daarop
innemen. Het resultaat is duidelijk: de burgerlijke rechter heeft een
middel om informatie te verzamelen buiten partijen om. Daarmee bedoe-
len wij dat het verzoek om inlichtingen aan de Commissie niet afhankelijk
lijkt te zijn van de toestemming van partijen. Uiteraard vereist een eerlijk
proces dat de rechter zijn voornemen om inlichtingen te vragen aan par-
tijen voorlegt en hun de gelegenheid biedt te reageren op verkregen
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91 Art. 15 voorziet tevens in een geclausuleerde mogelijkheid dat de NMa of Commissie mondelin-
ge opmerkingen maakt.

92 Nader Van Dijk, Modernisering van het mededingingsrecht, p. 4 e.v.
93 Vgl. ook art. 16.
94 De Commissie heeft op basis van art. 17 e.v. uitgebreide bevoegdheden om inlichtingen te verza-

melen.

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



inlichtingen. Artikel 67 Rv voorziet daarin.95 Partijen moeten het debat
over artikel 81 EG kunnen aangaan. De mogelijkheid van de rechter om
inlichtingen te vragen (en het vooruitzicht dat deze daarvan gebruik zal
maken) zou voor partijen een reden kunnen zijn bepaalde informatie zelf
ter beschikking te stellen en/of dit debat aan te gaan.96

V Per saldo: verschillende strategieën voor de
burgerlijke rechter

45. Als de uiteengezette lijnen worden samengebracht, levert dat het vol-
gende beeld op. Toepassing van artikel 81 EG behoort gezien Verordening
1/2003 inmiddels volledig tot de competentie van de burgerlijke rechter.
Toepassing van artikel 81 EG is niet eenvoudig. A-G Huydecoper verzuchtte
onlangs dat weinig rechtsgebieden in zo’n mate de kwalificatie ‘mandarij-
nen-wetenschap’ oproepen als het mededingingsrecht.97 De korte analyse
van de te nemen stappen (I) bevestigt dat. Desalniettemin moet artikel 81 EG
gewoon worden toegepast, zonodig ambtshalve (II). Daarbij mag de rechter
van het gemeenschapsrecht rekening blijven houden met de grenzen die
het nationale recht aan ambtshalve toepassing stelt. In veel gevallen zullen
die grenzen de rechter belemmeren een volledige toets uit te voeren: de
benodigde gegevens zullen daarvoor eenvoudig ontbreken (III). Maar de rol
van de rechter staat ter discussie: moet hij niet meer de regie over het debat
voeren? Bovendien biedt het gemeenschapsrecht mogelijkheden om met
tussenkomst van de Commissie bepaalde inlichtingen in te winnen die par-
tijen zelf mogelijk onwillig zijn te geven (IV). De kernvraag bij de ambtshal-
ve toepassing van artikel 81 EG is daarom niet of deze bepaling al dan niet
van openbare orde is. De kernvraag is welke strategie de rechter wenst te
volgen indien het dossier een vermoeden van strijd met artikel 81 EG ople-
vert maar vooralsnog onvoldoende informatie bevat om dat vermoeden te
kunnen bevestigen of ontzenuwen.
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95 Per 1 augustus 2004, na aanpassing volgens de Wet modernisering EG-mededingingsrecht, Stb.
2004, 345.

96 Wij gaan niet in op de vraag of partijen kunnen voorkómen dat de rechter inlichtingen aan de
Commissie vraagt door eensgezind bepaalde feiten aan te voeren. Volgens art. 149 Rv moet de
rechter gestelde en niet betwiste feiten voor vaststaand aannemen. Kan de rechter die de door
partijen aangedragen feiten onaannemelijk acht zich toch tot de Commissie wenden? In termen
van art. 149 Rv zou het openbareordekarakter van art. 81 EG dan opnieuw aan de orde komen.

97 Conclusie voor HR 17 december 2004, C03/224 HR.
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46. Verschillende strategieën staan de rechter ter beschikking. Hij kan zijn
houding laten bepalen door het regiem van de ambtshalve aanvulling van
rechtsgronden: waar te weinig feiten voorhanden zijn, houdt het op.98 Het
EG-recht laat dit toe. Hij kan zich ook actiever opstellen:99 partijen vra-
gen stellen, uitnodigen hun stellingen aan te vullen of aankondigen de
Commissie om inlichtingen te zullen vragen.100 Het EG-recht juicht dit
toe. Wij achten beide routes in beginsel verdedigbaar. De keuze voor de
ene of de andere route is volgens ons geen automatisme. Een aantal fac-
toren lijkt ons voor de keuze van belang. Wij duiden deze hieronder glo-
baal aan.101

47. Een belangrijke factor is het gewicht dat men hecht aan een eventue-
le constatering dat in het concrete geval inbreuk op artikel 81 EG is
gemaakt. In abstracto kan men zeggen dat artikel 81 EG een fundamen-
tele bepaling van gemeenschapsrecht is, bij de handhaving waarvan
meer belangen betrokken zijn dan die van partijen zelf. Dat vormt als
zodanig een aansporing tot een actievere houding van de rechter. Men
kan hier echter ook de vraag bij betrekken wat in concreto het resultaat
zou zijn van de constatering dat inbreuk op artikel 81 EG is gemaakt. De
rechtsgevolgen voor het betreffende contract kunnen immers verschil-
len: zou slechts een onderdeel van de overeenkomst nietig zijn of zou de
hele overeenkomst nietig zijn? Zou de nietigheid de positie van derden
concreet verbeteren (bijvoorbeeld omdat een van de contractspartijen
het dan vrij zou staan met concurrenten in zee te gaan) of alleen in
abstracto? Met deze ‘winst’ van een eventuele nietigheid van de over-
eenkomst moet worden verdisconteerd de kans dat inderdaad na nader
onderzoek van nietigheid sprake lijkt te zijn. Tegenover de kans op winst
staan ook ‘kosten’. Overwegingen van een goede en efficiënte procesvoe-
ring nopen er volgens ons toe rekening te houden met kosten in termen
van tijd en geld om de informatie te verzamelen die nodig is om een
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98 Deze aanpak volgt de rechter ook als hij een vordering ontzegt aan een partij, die voor haar
beroep op art. 81 EG te weinig heeft gesteld of te weinig bewijs heeft kunnen aandragen.
Vgl. Van Dijk, Modernisering van het mededingingsrecht, p. 4 e.v.

99 Vgl. Bos, Modernisatie van de toepassing van de Europese mededingingsregels en de rechterlijke
macht, p. 137-138.

100 Een dergelijke communicatie met partijen lijkt ons een randvoorwaarde voor een actievere hou-
ding. Vgl. Bos, Dode mus of legal eagle?, p. 316.

101 Wij kunnen ons voorstellen dat de afweging voor arbiters (in internationale zaken) anders ligt
dan voor nationale rechters. Vgl. Shelkoplyas, The Application of EC Law in Arbitration
Proceedings, p. 316; J. Gao, The Missing Piece. International Commercial Arbitration in the
Modernised EC Competition Law Regime, Markt & Mededinging 2005, p. 12 e.v.
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eventuele inbreuk vast te stellen. Gaat het om een bodemprocedure of
een kort geding? Wegen die kosten op tegen het belang van de zaak? Een
derde factor is de rechter zelf. Stelt deze, zwart-wit gesteld, voorop par-
tijen een juridische oplossing te moeten bieden voor het door hen aan
hem voorgelegde geschil of meent hij zo veel mogelijk te moeten beslis-
sen met inachtneming van alle mogelijk relevante juridische nor-
men?102 Ten slotte is voorstelbaar dat de keuze voor de ene of de andere
strategie zich in de toekomst beter laat bepalen wanneer meer ervaring
zal zijn opgedaan met de toepassing van Verordening 1/2003.103
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102 Vgl. over de taakopvatting van de rechter Asser-Vranken, 1995, nr. 222 e.v. Relatieve (on)bekend-
heid met het mededingingsrecht is wellicht van invloed op de keuze voor de ene of de andere
strategie, maar het verband lijkt ons niet eenduidig.

103 Zie voor een overzicht van toepassing van art. 81 EG door nationale rechters de website van de EC,
<http://www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/index_en.html>.
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