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Inleiding

Indien kleinzonen Jantje en Pietje bij leven van grootvader alvast zijn verza-
meling klassieke auto’s onderling verdelen, dan wordt die overeenkomst,
afgezien van de wegens hun leeftijd wellicht aanwezige handelingsonbe-
kwaamheid, bedreigd door een nietigheidssanctie van het burgerlijke recht,
artikel 4:4 lid 2 BW. Dit heeft een tweeledig doel. Ten eerste acht de wetgever
het maatschappelijk ongewenst dat bij overeenkomst ‘alvast’ een nalaten-
schap wordt verdeeld, terwijl dit toch het uitsluitende recht van de erflater
is, ten tweede wil de wetgever voorkomen dat Jantje nakoming van de over-
eenkomst van Pietje kan vorderen, mocht de laatste, tegen de afspraak in,
één van de mooie bolides toch voor zichzelf willen houden. De morele com-
ponent van de nietigheidssanctie kent derhalve blijkbaar mede een prakti-
sche invalshoek.

De twee heren uit het voorbeeld zullen zich jaren later wederom met de nie-
tigheid van een tussen hen gesloten overeenkomst geconfronteerd zien,
mochten zij onderling een kartel hebben gevormd. Ook ditmaal heeft de
civiele sanctie niet het oogmerk de contractanten te straffen voor hun –
moreel verwerpelijke – idee, maar wensen de regels uit de Nederlandse
mededingingswet en het Gemeenschapsrecht een dergelijke overeenkomst
van zijn rechtsgevolgen te ontdoen. Artikel 6 lid 2 Mededingingswet en arti-
kel 81 lid 2 EG moeten hier derhalve als evenknie worden gelezen van artikel
3:40 BW. Artikel 81 lid 2 EG luidt:

‘De krachtens dit artikel verboden overeenkomsten of besluiten zijn van
rechtswege nietig.’
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1 Deze bijdrage is een bewerking van enkele paragrafen uit het proefschrift ‘Eenheid in verschei-

denheid: de gespreide toepassing van artikel 81 EG’, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004.
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Tot op heden zijn er slechts enkele uitspraken van het hof aangaande de pre-
cieze werking van artikel 81 lid 2 EG. Vast staat dat indien een (nationale)
mededingingsautoriteit dan wel een nationale rechter de nietigheid van
een overeenkomst vaststelt, dit een declaratoire uitspraak is.2 Daarnaast
heeft het hof geoordeeld dat artikel 81 EG in zijn geheel van openbare orde
moet worden beschouwd, zodat bijvoorbeeld nationale rechters gedwongen
zijn uit eigener beweging de overeenkomst nietig te verklaren, mocht daar-
toe aanleiding bestaan.3 Recent bepaalde het hof dat niet alleen de partijen
de nietigheid kunnen inroepen, maar eenieder.4 Het voornaamste element
van de bepaling blijft echter dat het vorderen van nakoming onmogelijk
wordt gemaakt.

Nu zullen de deelnemers aan een kartel welhaast nimmer nakoming willen
eisen van de kartelafspraak: deze moet immers geheim blijven, zowel om
effectief te zijn als om een boete van de toezichthouder te vermijden.5 Zoals
hierna zal blijken zijn er echter andere omstandigheden waarin partijen
nakoming zullen willen eisen, ook al is er wellicht sprake van strijd met arti-
kel 81 EG. De nietigheid van dergelijke afspraken is dus niet van praktische
betekenis ontbloot. Problematisch daarbij is het gegeven dat de strijdigheid
met artikel 81 EG geen vast gegeven is, maar in de tijd kan wijzigen. Deze
veranderlijkheid is niet een eigenschap waarop civielrechtelijke nietigheid
in de lidstaten gewoonlijk kan bogen: eenmaal vastgesteld is er voor de
overeenkomst immers geen redding meer mogelijk. Ook heeft nietigheid
van de overeenkomst vaak tot gevolg dat de gehele overeenkomst komt te
vervallen, dat wil zeggen ab initio. In deze bijdrage wordt onderzocht in hoe-
verre de nietigheid naar Gemeenschapsrecht toch niet van een zekere flexi-
biliteit zou kunnen getuigen.

Probleemstelling: de factor tijd bij de strijdigheid met 
artikel 81 EG

Een goede illustratie van het probleem van de veranderende strijdigheid
met artikel 81 EG is het geval waarin partijen in een verticale relatie tot
elkaar staan, bijvoorbeeld ingeval de ene partij in lidstaat A een goed produ-
ceert en de andere dit in lidstaat B importeert. In de praktijk worden derge-

2 Zaak 23/67, Brasserie de Haecht II, Jur. 1967, p. 127.
3 Zaak C-126/97, Eco Swiss vs. Benetton, Jur. 1999, p. I-3055.
4 Gevoegde zaken C-295-298/04, Manfredi, n.n.b. Achtergrond van die uitspraak is het verband

met de door het hof gewenste mogelijkheid voor eenieder om schadevergoeding te kunnen
vorderen van het kartel.

5 In plaats van nakoming te vorderen, hanteren de overige deelnemers aan het kartel eerder
economisch getinte sancties.
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lijke verhoudingen vaak nader ingevuld met allerlei restricties. Zo zou A
kunnen bedingen dat B ervoor zorg moet dragen dat het product alleen via
door A erkende kanalen wordt verkocht, et cetera. Dergelijke restricties zijn
naar hun aard al snel als strijdig met artikel 81 lid 1 EG te bestempelen.
Anderzijds kunnen dergelijke overeenkomsten ook profiteren van de moge-
lijkheid tot vrijstelling op grond van artikel 81 lid 3 EG.6

Daartoe diende in het stelsel van vóór 1 mei 2004 een overeenkomst te worden
aangemeld bij de Commissie, die vervolgens de vrijstelling kon verlenen.
Teneinde de stortvloed aan gelijksoortige aanmeldingen vereenvoudigd 
te kunnen afdoen, is er later een zogenoemde groepsvrijstellingsverordening
afgekondigd, die de noodzaak tot aanmelding wegnam: indien de over-
eenkomst aan bepaalde in de Verordening omschreven voorwaarden voldeed,
dan gold de overeenkomst daarmee als vrijgesteld van artikel 81 lid 1 
EG. Sinds 1 mei 2004 is met de inwerkingtreding van Verordening 1/20037

de noodzaak van aanmelding in zijn geheel komen te vervallen. De Groeps-
vrijstellingsverordening is echter niet ingetrokken, om in het huidige stelsel
waarin (nationale) mededingingsautoriteiten en nationale rechters pas
achteraf beoordelen of een overeenkomst geoorloofd is in de zin van artikel 81
EG, als leidraad voor partijen te dienen. Ook al hoeven partijen thans hun over-
eenkomsten niet meer aan te melden, zij hebben vanwege de rechtszekerheid
‘vooraf’ nog steeds baat bij dit document.

Ten aanzien van de hiervoor geschetste verticale verhouding is Groeps-
vrijstellingsverordening 2790/1999 van belang.8 Naast de ook in eerdere
documenten van gelijke strekking wel opgenomen zwarte en grijze lijsten
aangaande bepaalde voorwaarden die ten ene male aan vrijstelling in de
weg staan,9 is het marktaandeel van partijen bepalend voor de werking
van de groepsvrijstelling.10 De algemene regel is dat het marktaandeel
van de leverancier op de relevante markt niet meer dan 30% mag bedra-
gen.11 Bij overschrijding van die grens is er vervolgens een overgangsregi-
me dat verschilt al naar gelang de vraag of het marktaandeel de grens met
meer dan 5% overschrijdt:
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6 Zie de Verdragstekst voor de vigerende voorwaarden.
7 Vo. 1/2003, Pb EG 4 januari 2003, L 1, p.1.
8 Vo. 2790/1999, Pb EG 29 december 1999, L 336, p. 21.
9 Bijvoorbeeld het voorschrijven van minimumverkoopprijzen, of clausules inzake het verbod

op onderlinge leveringen tussen distributeurs, zie art. 4.
10 Deze systematiek heet ook wel de safe haven approach.
11 Art. 3 lid 1 Vo. 2790/1999. De technische finesses aangaande de berekening van het marktaan-

deel worden in deze bijdrage buiten beschouwing gelaten.
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‘2. Voor de toepassing van de in artikel 3 bedoelde marktaandeeldrempel
gelden de volgende regels:
a. het marktaandeel wordt berekend op grond van gegevens die betrek-
king hebben op het voorafgaande kalenderjaar;
b. (...);
c. wanneer het marktaandeel aanvankelijk niet meer dan 30% bedraagt,
maar vervolgens boven dit niveau stijgt zonder de 35% te overschrijden,
blijft de in artikel 2 voorziene vrijstelling van toepassing gedurende twee
opeenvolgende kalenderjaren volgend op het jaar waarin de marktaan-
deeldrempel van 30% voor het eerst is overschreden;
d. wanneer het marktaandeel aanvankelijk niet meer dan 30 % bedraagt,
maar vervolgens 35% overschrijdt, blijft de in artikel 2 voorziene vrijstel-
ling van toepassing gedurende één kalenderjaar volgend op het jaar
waarin het niveau van 35% voor het eerst is overschreden;
e. het voordeel van het bepaalde onder c) en d) kan niet zodanig worden
gecombineerd dat dit tot een langere periode dan twee kalenderjaren
zou leiden.’12

Dit betekent dat indien na verloop van tijd het marktaandeel te groot wordt,
de tussen A en B gesloten overeenkomst niet langer van de groepsvrijstel-
lingsverordening kan profiteren en de overeenkomst derhalve in strijd met
artikel 81 lid 1 EG moet worden geacht.13 Uitsluitend vanwege een vergroting
van het marktaandeel wordt de overeenkomst derhalve met nietigheid
bedreigd. Wanneer vervolgens na enige jaren het marktaandeel onder de
30% zakt, dan zou de overeenkomst theoretisch weer van de groepsvrijstel-
lingsverordening kunnen profiteren, ware het niet dat deze intussen niet
meer bestaat, immers: ex nihilo nihil fit. Ook zijn alle reeds gedane betalin-
gen en verrichte leveringen van hun titel beroofd. Wat er namelijk ook zij
van de gebruikelijke techniek van het Gemeenschapsrecht waarbij de pre-
cieze uitwerking van een Gemeenschapsrechtelijk gegeven aan het nationa-
le recht wordt overgelaten,14 ten aanzien van de nietigheid van artikel 81 lid
2 EG staat vast dat deze ab initio werkt. Het probleem wordt daarnaast verer-

12 Art. 9 lid 2 Vo. 2790/1999.
13 Theoretisch is het daarbij mogelijk dat de overeenkomst bij gemis aan het voordeel van de

groepsvrijstellingsverordening alsnog zou kunnen profiteren van een individuele vrijstelling
op grond van art. 81 lid 3 EG. Aangezien de groepsvrijstellingsverordening in wezen een ‘col-
lectieve’ vrijstelling is en derhalve dezelfde daaraan ten grondslag liggende doctrine han-
teert, ligt dat niet voor de hand.

14 Bijvoorbeeld bij de vraag in hoeverre een ongeoorloofde clausule van een overeenkomst de
nietigheid van de gehele overeenkomst met zich brengt, of dat het restant als een geldige
overeenkomt moet worden beschouwd.
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gerd door de omstandigheid dat partijen nu eenmaal niet steeds de omvang
van hun marktaandeel in kaart zullen brengen, waardoor de nietigheid
ongemerkt haar intrede kan doen.15

Nietigheid ex nunc?

Het probleem dat bij het intreden van de nietigheid alle reeds verrichte 
handelingen hun titel verliezen, zou kunnen worden opgelost door de nie-
tigheid slechts vanaf het moment van de vaststelling te kunnen laten wer-
ken. Op zich is dit niet gebruikelijk. Gebrekkig geformuleerd kan gezegd
worden dat de nietigheid over het algemeen terugwerkende kracht heeft.16

Zo heeft ook de Nederlandse wetgever bij monde van artikel 3:53 BW voor de
variant gekozen waarbij dit eveneens het geval is. Voor het alternatief 
in het Gemeenschapsrecht is in het verleden wel eens gepleit, onder 
andere door Geelkerken.17 Hij betoonde zich een voorvechter van een
Gemeenschapsrechtelijke vorm van ongeldigheid van een overeenkomst die
slechts werking zou hebben vanaf de vaststelling daarvan. Zijn betoog voor
een andere vorm rust op meerdere pijlers. Allereerst dat de rechtszekerheid
van partijen ernstig zou worden bedreigd door aan alle eerder gedane
prestaties de rechtsgrond te ontnemen. Ook zou de nietigheidssanctie het
economische verkeer teveel verstoren.18 Bijkomende moeilijkheid is dat par-
tijen zich volgens het recht van sommige Lidstaten wel, volgens andere ech-
ter niet, op hun eigen onrechtmatige gedrag kunnen beroepen indien zij de
door hen verrichte prestaties daadwerkelijk willen terugvorderen.19 De
bezwaren van Geelkerken zijn in theoretische zin steekhoudend, maar
behalve het rechtszekerheidsargument vanwege de voortschrijdende doctri-
ne thans eigenlijk achterhaald. Zo zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen de
lidstaten betreffende de toepassing van de regel Nemo auditur propriam tur-
pitudinem allegans intussen ‘geharmoniseerd’ door de uitspraak in de zaak
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15 Behalve dit voor de hand liggende voorbeeld zijn er in theoretische zin nog meer voorbeelden
te verzinnen waarbij de nietigheid partijen parten speelt door de veranderende omstandig-
heden, o.a. met betrekking tot het wegvallen van een invloed op de Gemeenschappelijke han-
del in combinatie met een ‘ruimer’ nationaal mededingingsrecht of het binnen bereik komen
van de de minimis uitzondering.

16 Het enige wat immers terugwerkende kracht heeft is de vaststelling dat een overeenkomst
reeds vanaf een eerder gelegen tijdstip niet heeft bestaan.

17 J.G. Geelkerken, ‘Nietigheid van concurrentiebeperkingen’ (diss. VU ), Deventer: Kluwer 1966,
p. 250.

18 Geelkerken, o.c., p. 249.
19 Geelkerken, o.c., p. 256. Dit hoeft immers niet; partijen kunnen ook van verdere stappen afzien

dan wel overeenkomen dat zij afstand doen van het recht nakoming te vorderen van de op de
andere partij rustende verplichting de prestatie ongedaan te maken, d.w.z. het ontvangene
terug te geven.
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Courage vs. Crehan.20 Met verwerping van de argumenten van Geelkerken lijkt
derhalve een andere toepassing van de nietigheid dan ab initio te stranden.21

De vlottende nietigheid

In een uitspraak van een Engels Court of Appeal is de toepassing van een
vlottende nietigheid te vinden.22 Overwogen wordt, dat de nietigheid
slechts een tijdelijke toestand zou zijn. Deze zou alleen dan aanwezig zijn,
wanneer de overeenkomst daadwerkelijk in strijd is met artikel 81 EG en
daarentegen geldig zijn wanneer die inbreuk er niet is. Dit standpunt gaat
nog veel verder dan het pleidooi van Geelkerken. Waar Geelkerken er nog
voor pleitte de overeenkomst in ieder geval vanaf de vaststelling van over-
treding van het kartelverbod van haar geldigheid te ontdoen, blijven bij
Passmore vs. Morland partijen in beginsel steeds gebonden aan de overeen-
komst, met uitzondering van die tijdvakken waarin het kartelverbod wordt
overtreden. Doel daarvan is dat partijen ongehinderd hun overeenkomst
kunnen voortzetten wanneer een dergelijk tijdvak afloopt:

‘It must follow, also, by a parity of reasoning, that an agreement which is
within the prohibition in Article 85(1)23 at the time when it is entered
into – because, in the circumstances prevailing in the relevant market at
that time, it does have the effect of preventing, restricting or distorting
competition – may, subsequently and as the result of a change in those
circumstances, fall outside the prohibition contained in that Article –
because, in the changed circumstances, it no longer has that effect. (…)
For reasons I have given, it is more consistent with the view that nullity
under Article 85(2) is periodic (…) If and when the effects of the obliga-
tions no longer offend, they are not a nullity and they are no longer
unenforceable.’

Dit moge een praktische oplossing zijn, de motivering in de uitspraak kan
niet overtuigen. Zo wordt verwezen naar het arrest Kerpen & Kerpen, waarin
het hof bevestigde dat alleen die delen van de overeenkomst nietig zijn, die
in strijd zijn met artikel 81 lid 1 EG.24 Vervolgens wordt als voorbeeld aange-
haald de toestand dat een overeenkomst die in strijd is met artikel 81 lid 1 EG,
wordt ‘overgedragen’ aan partijen die door hun geringere omvang uitvoe-
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20 Zaak 453/99, Courage vs. Crehan, Jur. 2001, p. I-6297. Zie ook het doctrinaire vervolg in gevoeg-
de zaken C-295-298/04, Manfredi, n.n.b.

21 Zie voor een uitgebreidere vergelijking het in voetnoot 1 aangehaalde proefschrift, par. 6.4.3.
22 Passmore vs. Morland, Ch 1998 P. nr. 419, 1 CMLR, 1999, 1129.
23 Thans art. 81 EG.
24 Zaak 319/82, Kerpen & Kerpen, Jur. 1983, p. 4173.
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ring aan de overeenkomst buiten het bereik van artikel 81 EG laten vallen.
Ten slotte wordt naar voren gebracht, dat de Commissie alleen die gedragin-
gen kan beboeten die zijn voltrokken tijdens de periode dat de overeen-
komst die aan de gedragingen ten grondslag lag, in strijd was met artikel 81
lid 1 EG.

Om met het laatste argument te beginnen: de vraag wanneer de Commissie
gerechtigd is boetes uit te delen houdt weliswaar via artikel 81 EG verband
met de ongeldigheid van een overeenkomst, maar vloeit niet rechtstreeks
voort uit die ongeldigheid. De boetepraktijk volgt immers uit het vaststellen
van overtredingen. Daarmee is de boetepraktijk van de Commissie bezwaar-
lijk als rechtstreeks argument te gebruiken bij de vraag of een overeenkomst
nietig is. Betreffende de andere twee argumenten ligt het enigszins inge-
wikkelder. Kern van de kritiek is dat aan de jurisprudentie van het hof aan-
gaande de gedeeltelijke nietigheid een argument wordt ontleend dat er niet
inzit. Dat Kerpen & Kerpen de mogelijkheid tot gedeeltelijke nietigheid
onderstreept, is juist:

‘(…) heeft het hof verklaard, dat een onder het verbod van artikel 85, lid 1,
EEG-verdrag vallende overeenkomst nietig is en, aangezien de nietig-
heid een absoluut karakter heeft, zonder effect blijft in de verhouding
tussen de contractpartijen. Uit de rechtspraak van het hof (…) blijkt
voorts, dat de in artikel 85, lid 2, bedoelde nietigheid van rechtswege
slechts de bepalingen van de overeenkomst treft, die met artikel 85, lid 1,
onverenigbaar zijn. De gevolgen van deze nietigheid voor alle andere
onderdelen van de overeenkomst worden niet door het gemeenschaps-
recht beheerst. (…) dat de in artikel 85, lid 2, EEG-verdrag bedoelde nietig-
heid van rechtswege slechts de bepalingen van de overeenkomst treft,
die met artikel 85, lid 1, onverenigbaar zijn’.

Daaruit volgt de mogelijke vaststelling dat sommige delen van de overeen-
komst in strijd zijn met artikel 81 lid 1 EG en andere niet. De gedeeltelijke nie-
tigheid van Kerpen & Kerpen is een uitspraak over de overeenkomst op een
bepaald moment.25 Het ‘gedeeltelijke’ is derhalve een vaststelling over een
statisch onderwerp. De omstandigheid dat verandering van de omvang van
partijen de overeenkomst buiten het bereik van artikel 81 lid 1 kan brengen,
is op zich ook juist. Dit is echter niet statisch: het betreft een in de tijd voort-
schrijdende keten van gebeurtenissen. Waar bij Kerpen & Kerpen ‘gedeelte-
lijk’ betekent dat sommige delen wel, andere delen echter niet in strijd zijn
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25 In ieder geval binnen een begrensde tijdsspanne.
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met artikel 81 EG, verandert het Court of Appeal het onderdeel ‘gedeeltelijk’
in ‘soms wel, soms niet’. Analoge toepassing van het element ‘gedeeltelijke’
lijkt derhalve niet juist. Temeer, daar tegelijkertijd met de omvang van par-
tijen niet in eerste plaats de nietigheid verandert, maar de strijdigheid met
artikel 81 EG. Dat die strijdigheid aan verandering onderhevig is, betekent
niet a priori dat de nietigheid aan diezelfde verandering onderhevig zou
moeten zijn.

In de uitspraak Passmore vs. Morland worden derhalve twee niet overtui-
gende argumenten bij elkaar gevoegd, met als slotsom dat de nietigheid een
voorbijgaand karakter heeft. Op logische wijze volgt die slotsom echter niet
daaruit. Daarenboven is er nog een ander bezwaar: als de overeenkomst een-
maal nietig is verklaard, wordt hij geacht nooit te hebben bestaan. Dus zelfs
in het geval de omstandigheden wijzigen en een zelfde overeenkomst als de
nietig verklaarde wél bestaansrecht heeft, kan het niet zo zijn dat de oude
herleeft anders dan door een creatio ex nihilo.26 Slechts in praktische zin is
voor de oplossing van het Engelse Court of Appeal veel te zeggen. De zwaar-
wegende gevolgen voor partijen van de nietigheid ab initio zijn immers van
tafel. Mocht de dreiging van artikel 81 EG niet langer aanwezig zijn, dan kan
de overeenkomst worden voortgezet in plaats van opnieuw te moeten wor-
den gesloten. Dit laatste is met name efficiënter aangezien de onderhande-
lingsposities intussen waarschijnlijk zullen zijn gewijzigd.

De niet-afdwingbaarheid

Het moge duidelijk zijn dat voorgaande oplossing niet in lijn met het gel-
dende Gemeenschapsrecht te bewerkstelligen is. Er is echter wel een alter-
natief. De oorsprong daarvan ligt in het citaat uit Passmore vs. Morland,
waar het Court of Appeal de met artikel 81 EG strijdige overeenkomst unen-
forceable noemt. Wanneer men door Verdragswijziging de sanctie van arti-
kel 81 lid 2 EG aldus zou wijzigen dat de overeenkomst niet meer in rechte is
af te dwingen indien deze in strijd is met artikel 81 lid 1 EG, verenigt men het
praktische voordeel van Passmore vs. Morland en het rechtszekerheidsvoor-
deel van Geelkerken, terwijl het belangrijkste juridische gevolg van overtre-
ding van het kartelverbod in stand blijft. Door de sanctie van niet-afdwing-
baarheid kunnen partijen immers geen nakoming eisen bij de nationale
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26 In de literatuur wordt over de mogelijkheid van een creatio ex nihilo verschillend gedacht.
Twijfelend in deze: A. Jones & B. Sufrin, ‘EC Competition Law’, Oxford: Oxford Univerity Press
2001, p. 136. Neigend naar bevestiging: G.W. van der Klis & S.A.C.M. Lavrijssen, ‘Gedane zaken
nemen geen keer: de beperkte werking van de nietigheid’, Markt & Mededinging 1998, p. 79.
Bijkans bevestigend: R. Wesseling, ‘Noot’, Markt & Mededinging 2001, p. 226.
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27 In het geval er slechts twee fabrikanten van auto’s zouden zijn, A en B, dan zouden zij om
beurten hun prijzen kunnen verhogen en zo de mededinging kunnen uitschakelen zonder dat
A en B ooit een overeenkomst sluiten.

rechter. Aan het doel van de bepaling, zoals hij tot op heden is geïnterpre-
teerd, wordt dus niet getornd: inbreuken op het kartelrecht kunnen in rech-
te niet worden afgedwongen. Wanneer de reden voor de niet-afdwingbaar-
heid is weggevallen, behouden partijen een geldige en vanaf dat moment
ook weer afdwingbare overeenkomst. Partijen hoeven dus niet opnieuw tot
wilsovereenstemming te geraken. Bezien door de Nederlandse bril behou-
den partijen in de tijdvakken dat hun overeenkomst niet afdwingbaar is,
over en weer natuurlijke verbintenissen. Niet valt aanstonds echter in te
zien, hoe dat bezwaarlijk zou kunnen zijn.

Daarnaast is het evenmin het geval, dat nietigheid van de verboden over-
eenkomst de mededinging beter zou beschermen dan slechts de niet-
afdwingbaarheid daarvan. Dit wordt duidelijk wanneer men dit vergelijkt
met bijvoorbeeld de leer van de onderling feitelijk afgestemde gedragingen
(zgn. oafg’s). Daarbij komen partijen niet tot wilsovereenstemming, maar
vertonen zij parallel, gecoördineerd gedrag dat de risicos van onderlinge
concurrentie wegneemt.27 Die gedragingen zijn immers, aangezien er geen
onderliggende verbintenis is, naar hun aard niet afdwingbaar, maar even
schadelijk voor de mededinging en derhalve op grond van het Verdrag even-
eens verboden. Ook in het geval partijen ondanks een opgelegde boete
wegens overtreding van artikel 81 lid 1 EG hun verboden gedragingen voort-
zetten, is er geen overeenkomst. Men bereikt dus niets méér door de over-
eenkomst van contractueel gebonden partijen bij een kartelafspraak nietig
te verklaren. Of daaropvolgende overtredingen zonder rechtsgrond geschie-
den door de nietigheid van een eerdere overeenkomst, partijen een nieuwe
overeenkomst van (ongeveer) dezelfde strekking sluiten of hun gedrag als
onderling afgestemde feitelijke gedraging is te kwalificeren, maakt voor het
kartelrecht niet uit.

Slotsom

In het Gemeenschapsrecht geldt dat de sanctie van artikel 81 lid 2 EG ab ini-
tio geldt. Het onverkort hanteren van die regel zorgt echter voor praktische
problemen, zeker met het oog op de wijze waarop verticale verhoudingen
zijn geregeld. Hoewel er voor de Engelse oplossing van Passmore vs. Morland in
praktische zin veel te zeggen valt, moet deze toch voorlopig in strijd met
Gemeenschapsrecht worden geacht. Zou de Gemeenschapswetgever de sanc-
tie van artikel 81 lid 2 EG in dier voege veranderen dat deze slechts uit niet-
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afdwingbaarheid bestaat, dan hoeft de nationale rechter aan de overeen-
komst slechts het bindende karakter te ontzeggen. Gedragingen in het verle-
den verliezen niet opeens hun rechtsgrond en mocht de overeenkomst in de
toekomst niet langer in strijd zijn met artikel 81 lid 1 EG, dan kan de afdwing-
baarheid gemakkelijk herleven. De praktische oplossing van Passmore vs.
Morland zou dan van een juridisch correcte basis zijn voorzien. Bij gebreke aan
een Verdragswijziging zou de Commissie als alternatief een Bekendmaking
vast kunnen stellen waarin de gevolgen van de sanctie van artikel 81 lid 2 EG
worden vermeld, waarna het hof die zienswijze zou kunnen bevestigen.
Gezien de recente aandacht die het hof aan de civielrechtelijke aspecten van
het mededingingsrecht heeft gewijd,28 zou daarop vast niet lang behoeven
te worden gewacht.
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28 Zie de voetnoten 2 en 3.
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