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lnleiding 

ALGEMEEN 

r. Dit is het derde overzicht van rechtspraak over Europees kartelrecht, 
nadat Van Gerven (1964) en Van Laethem en Van Houtte (1970) in dit 
tijdschrift de eerste twee kronieken hadden verzorgd (Van Gerven, W., 
Overzicht van Rechtspraak, deel II, Kartelrecht, T.P.R., 1964, 636-726; -
Van Laethem, G., en Van Houtte, H., Overzicht van Wetgeving en Recht
spraak (1964-1970), Europees recht : kartelrecht, T.P.R., 1970, 481-549). 
Het overzicht beantwoordt dan ook aan een traditie, doch tegelijkertijd 
moeten wij er op wijzen dat dit overzicht enigszins anders van opzet is dan 
de vorige. De benadering van Van Gerven kon nog in hoge mate theoretisch 
zijn omdat de mededingingsregels nauwelijks tot een begin van toepassing 
waren gekomen; op die wijze werd in de eerste kroniel< een uitstekend 
overzicht der theoretische stellingnamen geboden. De tweede kroniek 
commentarieerde uitspraken van Hof van Justitie, Commissie en nationale 
autoriteiten en ging in op de behandeling van enige soorten kartelafspraken. 
Anno 19741ijkt ons een overzicht van rechtspraak over deze materie enigs
zins een ander uitzicht te moeten hebben. De stof is inderdaad zo uit
gebreid geworden, en de discussiepunten zo talrijk, dat het ondoenlijk 
is om aile problemen uitvoerig onder de aandacht te brengen. Bovendien 
heeft ondertussen het aantal gespecialiseerde publicaties een dergelijke 
vlucht genomen, dat het niet meer mogelijk is aile besproken punten te 
signaleren. En tenslotte, en dit lijkt de verklaring voor de hier geschetste 
situatie, is het kartelrecht tot een zo snelle en veelvuldige toepassing ge
komen, met name door Commissie en Hof van Justitie en vooral in 1971 
en 1972 dat de regels zelf op zeer korte tijd enorm zijn uitgebouwd en ge
nuanceerd. Dit overzicht van rechtspraak behandelt dan oak slechts enige 
punten van meer algemene aard die ons van een dergelijk belang leken 
dat zij hier niet mochten ontbreken. Wij verontschuldigen ons daarvoor 
bij de lezer die snel praktisch bruikbare resultaten zou willen vinden; hij 
zal zich elders tot meer gespecialiseerde publikaties moeten wenden. Naar 
ons gevoelen bevat voornamelijk voor de niet-ingewijde jurist onderhavig 
overzicht een globaal beeld op de Europese mededingingsregels. 
Het belang der periode wordt gemarkeerd door enige gebeurtenissen die in 
de loop van dit overzicht regelmatig aan bod zullen komen. Wij geven er 
hier een overzicht van. 

TERRITORIAAL ToEPASSINGSGEBIED 

2. Uiteraard staat daarbij voorop de uitbreiding der Europese Gemeen
schap tot de negen Lid-Staten. Als algemeen beginsel daarbij geldt, dat de 
nieuwkomers de verworvenheden der Gemeenschap aanvaarden : het 
mededingingssysteem geldt dus nu voor de negen Lid-Staten (art. 2 toe
tredingsverdrag; - art. 29 bijlage I-H. IV; - bijlage VII-H. IV, PB., L 73 



van 27 maart 1972; - Kapteyn en Verloren Van Themaat, De uitbreiding 
van de E.G., S.E. W., 1972, 323-358). 
Aldus is het geografisch bereik der mededingingsregels merkelijk grater 
geworden. Met betrekking tot zogenaamde ,oude" overeenkomsten die 
door de toetreding onder artikel 85 vallen, en die reeds op r januari 1973, 
datum der toetreding, bestonden, is een overgangstermijn van zes maanden 
voorzien, binnen dewelke de ondernemingen hun overeenkomsten kunnen 
opheffen, aanpassen en/of aanmelden met het oog op een ontheffing onder 
artikel 8 5, lid 3. 
Met de overige leden der vroegere Europese vrijhandelsassociatie werden 
in zogenaamde vrijhandelsakkoorden tevens bepalingen opgenomen om 
het handelsverkeer tussen deze Ianden en de uitgebreide gemeenschap 
volgens onvervalste mededingingsvoorwaarden te Iaten verlopen. Grosso 
modo zijn hier de mededingingsregels E.E.G. van toepassing, zij het in 
vereenvoudigde vorm (Cfr. art. 23-72 Overeenkomsten EEG-Oostenrijk, 
Zweden, Zwitserse Bondsstaat, PB., L 300 van 31 december 1972). 
De Commissie heeft alleszins verklaard een uniforme interpretatie en toe
passing van artikel 85 en 86 ook in verband met deze vrijhandelsovereen
komsten te zullen nastreven (Tweede mededingingsverslag, nr. 6). 

Opgemerkt moet nog worden dat de procedure anders verloopt dan voor 
de in de Lid-Staten gevestigde ondernemingen : een gemengd comite zal 
de klachten ontvangen en onderzoeken, waarna de betrokken staat in voor
komenc1 gev(;ll vrij\\o'ai!g_gsmaatr_eg_elen zal moeten in werking stellen. 

In verband met de ruimtelijke werkingssfeer van het Europees mede
dingingsrecht kan gewezen worden op een vonnis van een Griekse recht
bank waarin, hoewel het Europees recht niet rechtstreeks wordt toegepast, 
de rechter zich in zijn oplossing toch reeds door de inhoud der Europese 
regels laat inspireren. Het vonnis komt dan ook voor als een fraai voorbeeld 
van jurisprudentiele rechtstoenadering (Beslissing nr. I572/I967 ,LKW
Parallalimport" in GRUR Int., I97I, Heft r, 26-28, met noot van Dr. 
D. S. Oekonomidis. Van meer intense rechtstoenadering is hoegenaamd 
geen sprake meer sedert de staatsgreep van I967 : van de associatie
overeenkomst worden nog slechts de lopende zaken afgehandeld). 

Een handelaar, die kennis had van een alleeninvoer en -verhandelings
overeenkomst dienaangaande, voerde toch door bedriegelijke voorlichting 
van enige betrokkenen, wagens en onderdelen die onder de overeenkomst 
vielen, in. De vordering van de alleenimporteur strekte ertoe de invoer en 
het in de handel brengen van de betrokken waren te verbieden ; ze werd 
niet toegewezen. Tijdens het geding werd artikel 85 E.E.G. door verweer
der ingeroepen ; de rechtbank moest evenwel vaststellen dat het Europees 
mededingingsrecht in Griekenland nog niet van kracht is ; het associatie
verdrag van I januari I962 voorziet wel (art. 5 I) dat de Associatieraad dien
aangaande beslissingen kan nemen doch ondanks het feit dat de termijn 
daartoe reeds ruim overschreden was, werden die nog niet genomen. De 
commentator laat echter opmerken dat de Griekse rechter, die het inge-



roepen Europees recht niet kan toepassen, op gelukkige wijze de inter
pretatie van de Griekse wet toch reeds laat aanleunen bij het materiele 
Europees recht t.a.v. alleenverkoopovereenkomsten. Met name verliet de 
Griekse rechter, toen slecht gewapend t.a.v. alleenverkoopovereenkomsten 
met slechts enige regelen over handelspraktijken, de op het Franse recht 
ge'inspireerde opvattingen van de tierce complicite, om aan te knopen bij 
de meer afwijkende houding van het E.E.G.-recht t.a.v. alleenverkoop
overeenkomsten met min of meer absolute gebiedsbescherming. 

VERSLAGEN DER CoMMISSIE 

3. Een tweede markante gebeurtenis tijdens de hier besproken periode, is 
de publikatie door de Commissie van verslagboeken over haar mede
dingingsbeleid (Commissie E.G., Eerste Verslag over het Mededingingsbeleid, 
Brussel-Luxemburg, april 1972, 226 biz.; - id., Tweede Verslag over het 
Mededingingsbeleid, april 1973, 224 blz. Zie verder de recent verschenen 
omvattende werken : Waelbroeck, M., Concurrence, dl. 4 van de serie Le 
Droit de la C.E.E., Megret, Louis, Vignes, Waelbroeck, Bruxelles, 1972, 
423 biz. + uitvoeringsvoorschriften; de bundel Europees kartelrecht anna 
1973, van het Eun,?pa Instituut te Leiden, 1973, met de teksten der lezingen 
voor de postdoctorale cursus van Verloren Van Themaat, Linssen, Baard
man, Mok, Wertheimer, Schultsz, Ter Kuile en Van Gerven, nr. r6 in 
de serie Europese Monografieen (verder gecit. als Eur. Mon. r6);- Baard
man, B., Tien jaren Europees kartelrecht 1962-1972, Zwolle, 1972; - id., 
De beschikkingspraktijk in Kartelzaken van de Europese Commissie (1968-' 
1970), S.E. W., 1971, I 19-139, S.E. W., 1972, 59-80; - 1971 en 1972 : 
S.E. W., 1974, 5-22;- Schonacher, H., Le systeme du droit de la concurrence, 
Rev. Tr. Dr. Eur., 1971, 40-52; - Van Ommeslaghe, P., Les articles 85 et 
86 du traite de Rome a travers les arrets de la Cour de justice et les decisions 
de la Commission, Cah. Dr. Eur., 1973, nr. 4 en 5). 
Deze behoren bij de ,Algemene Verslagen over de werkzaamheden van 
de Gemeenschappen" die jaarlijks verschijnen en een hoofdstuk mede
dingingspolitiek inhouden. De Commissie geeft in haar verslagen een ruim 
beeld van het gehele mededingingsbeleid dat zij voert t.a.v. ondernemingen 
en van de staat; zij geeft ook een overzicht van de ontwikkeling van de 
concentratie in de Gemeenschap. Naar mijn gevoelen zijn deze verslagen 
een uitermate betrouwbare weergave van het door de Commissie gevoerde 
beleid, al moet men voor ogen houden dat het een beschrijving betreft 
van en door de kartelautoriteiten zelf; maar naast het beschrijvend gedeelte 
treft men ook regelmatig aankondigingen aan van initiatieven die de Com
missie overweegt te nemen, en mededelingen van acties tegen ondernemin
gen en hun gevolgen, die niet steeds in het Publikatieblad waren bekend
gemaakt. 



HET HoF VAN JusTinE 

4· Er moet van bij het begin van deze kroniek gewezen worden op twee 
arresten van het Hof van Justitie waarvan de resultaten enigszins verrassend 
zijn overgekomen en die op heel wat punten wijzigingen en nuanceringen 
hebben gebracht. Het eerste betreft het tweede Haechtarrest, dat op 
prejudiciele vragen, n.a.v. een geschil over brouwerijcontracten dat reeds 
eerder tot een arrest van het Hof van Justitie had geleid, werd gewezen. 
Het bracht wijzigingen op diverse punten, doch voornamelijk aangaande 
het statuut van aangemelde overeenkomsten, de zogenaamde voorlopige 
geldigheid, en de nietigheid van met artikel 85 strijdige kartelafspraken. 
Het tweede uitermate belangrijke arrest is de uitspraak in de zaak Europ
emballage-Continental Can ; het betrof een uitspraak ten gronde over de 
toepasselijkheid van artikel 86 op concentratie van ondernemingen. Het 
brengt op dit punt beslissende verhelderingen, door een ruime interpretatie 
van artikel 86, alleidt in het concrete geval die ruime interpretatie niet tot 
een veroordeling der omstreden concentratie. 
Hebben beide arresten op concrete punten verhelderingen en wijzigingen 
gebracht, hun belang overschrijdt nog merkelijk de draagwijdte van die 
concrete interpretaties; met name zijn zij de bevestiging van de leidende rol 
die het Hof van Justitie in de uitbouw van de Gemeenschap, i.e. van het 
mededingingsbeleid van de Gemeenschap, wenst op te nemen. 

HooFDSTUK I 

DE KARTELBEPALINGEN VAN ARTIKEL 85 e.v. 
E.E.G.-VERDRAG 

ALGEMEEN 

5· De artikelen 85-90 E.E.G. zijn, onder meer in de vorige overzichten, 
reeds uitvoerig toegelicht. Artikel 85 houdt een verbod in van kartels in 
de eigenlijke zin : overeenkomsten, besluiten van ondernemingsverenigin
gen of onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die 
de handel tussen de Lid-Staten ongunstig kunnen beinvloeden en ertoe 
strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeen
schappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst zijn van rechts
wege nietig overeenkomstig lid 2 van artikel 85 lid 3 voorziet evenwel 
in een buitentoepassingsverklaring van het verbod indien een aantal voor
waarden verenigd zijn. 
Artikel86 verbiedt slechts het misbruik dat ondernemingen van een machts
positie zouden maken, steeds inzoverre de tussenstaatse handel daardoor 
ongunstig kan worden beinvloed. 

6g8 
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Luidens artikel 90 vallen ook openbare bedrijven onder de mededingings
regels, evenals ondernemingen waaraan de Lid-Staten bijzondere of uit
sluitende rechten verlenen. 
De bevoegdheid der nationale autoriteiten volgens artikel 86 is nu ernstig 
beperkt, sedert enige uitvoeringsvoorschriften, voorzien in artikel 87, van 
kracht zijn geworden (cfr. infra, nr. 48-so). 

Afdeling I 

HET KARTELVERBOD VAN ART. 85. 1, 

ToEPASSINGSVOORWAARDEN 

6. Wij bespreken achtereenvolgens de verschillende voorwaarden die moe
ten vervuld zijn voor toepassing van het kartelverbod. 
Het moet gaan om afspraken tussen ondernemingen; hierbij komt vooreerst 
aan de orde het ondernemingsbegrip met onder meer de concernverhoudin
gen (i.v.m. intra-concern-conspiracies) en de extra-territoriale werking (i.v.m. 
de vestigingsplaats der ondernemingen) van het Europees kartelrecht. Ver
volgens wordt aandacht besteed aan overeenkomsten en besluiten, terwijl 
tenslotte de onderlinge gedragsafstemming besproken wordt. De kartels 
moeten de handel tussen de Lid-Staten ongunstig kunnen beinvloeden, en 
een verhindering, beperking of vervalsing van de mededinging binnen de 
gemeenschappelijke markt beogen of als gevolg hebben. 

§ I. Afspraken tussen ondernemingen 

A. HET BEGRIP ONDERNEMING 

ALGEMEEN 

7· Het ondernemingsbegrip inzake kartelrecht wordt gekenmerkt door de 
gezamenlijke aanwezigheid van de twee kenmerken : juridische en econo
mische zelfstandigheid (Baardman, B., De Beschikkingspraktijk van de 
Europese Commissie : art. 85, lid I, Eur. Mon. 16, 47-68). 
Baardman wijst erop dat men niet noodzakelijk hoeft uit te gaan van de 
juridische zelfstandigheid (natuurlijke of rechtspersoon), maar het onder
nerningsbegrip zou kunnen relateren aan een ruimer begrip econornische 
eenheid. Vooralsnog is hiervan in de praktijk geen sprake, zodat met name 
het criterium der economische zelfstandigheid de meeste moeilijkheden 
oproept. Het starre concept der juridische zelfstandigheid leidt ertoe, dat 
steeds ingewikkelder wordende economische concernverhoudingen die tot 
stand komen door combinaties van persoonlijke, kapitaals- en juridische 
factoren, uitsluitend onder het criterium der economische zelfstandigheid 



behandeld (kunnen) worden. Indien een onderneming in die concernver
houdingen dermate is verwikkeld dat men haar economische onafhankelijk
heid niet langer kan aanvaarden, is vanuit het kartelrecht ten aanzien van de 
tussen moeder en dochter geldende regelingen nog slechts een actie moge
lijk onder artikel 86. Waar evenwel een onderneming binnen een concern 
nog over enige economische autonomie beschikt, kan er sprake zijn van 
overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen de 
moeder- en dochtervennootschappen die onder artikel 8 5 te beoordelen zijn. 
Men zou als stelregel kunnen vooropstellen dat in de concernrechtelijke 
verhouding de rechtspersoonlijkheid van de dochtermaatschappij geen 
grotere erkenning verdient vanwege derden, waaronder de overheid, dan 
vanwege de moedermaatschappij zelf. Blijkt namelijk dat de moeder, door 
het geven van instructies en het miskennen van elke zelfstandigheid van 
de dochters, de eigen rechtspersoonlijkheid van de dochter niet ,au 
serieux" neemt, dan is er aanleiding om te besluiten ten behoeve van derden 
de vennootschapsrechtelijke sluier te lichten (piercing the corporate veil) 
(Aldus: Van Gerven, W., Over recht en systeem, Rechtsphilosophie en rechts
theorie, 1973, 47-65 (4.3). 
In beginsel valt dus elke mededingingsbeperkende overeenkomst die de 
tussenstaatse handel ongunstig belnvloedt onder de concurrentieregels, 
onafgezien van de plaats die de onderneming in het economisch proces inneemt : 
zowel horizontale als vertikale overeenkomsten vallen onder het kartel
recht. Bovendien wordt de term ,economisch proces" kennelijk extensief 
opgevat, n:u de beperking van de mededinging beoordeeld -wordt-vanaf 
research- en ontwikkelingsprojekten in de produktie tot en met verkoops
technieken in de distributie : de mededinging in elk van de tussenliggende 
etappes dient te worden gevrijwaard. 

CoNcERNVERHOUD1NGEN 

8. De kern van de bepaling van het ondernerningsbegrip ligt evenwel in 
de concernverhoudingen. 
Op de eerste plaats kan gesteld worden dat de Commissie zich het recht 
voorbehoudt om de autonornie der ondernemingen zelf te beoordelen zonder 
zich daarbij uitsluitend te laten leiden door het rechtskarakter dat deze zelf 
aan hun overeenkomsten en verhoudingen geven (Vgl. reeds enigszins : 
Arrest H.v.}., 30 juni 1966, L. T.M./M.B. U., ]urisprud., 1966, 413 (Ovw. 
56-65). 
Deze houding is de voor de hand liggende consequentie van de hager geci
teerde stelregel geformuleerd door Van Gerven. Met name in de beschik
king Pittsburgh Corning Europe/Formica Belgium/Hertel (Besch. Commissie, 
23 november 1972, P.B., L 272/35 van 5 december 1972) ging de Commissie 
uitvoeriger in op deze aangelegenheid. Het betrof hier een distributie
systeem met prijsbinding en een opgelegd of, in de gewijzigde versie, door 
middel van kortingen uitgelokt uitvoerverbod, dat zich op de markt uitte 
door middel van discriminerende prijzen naar land van bestemming. In 
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haar overweging II onderzoekt de Commissie of de vastgestelde onderling 
afgestemde feitelijke gedraging uitsluitend moest worden toegerekend aan 
de producent-leverancier PCE, dan wei aan PCE en de Belgische respectie
velijk Nederlandse verkoopsvennootschappen Formica en Hertel. Vooreerst 
werd vastgesteld dat het ,ondenkbaar is dat Formica en Hertel uit eigen 
beweging en afzonderlijk deze nieuwe tarieven hebben ingesteld"; inder
daad zou er dan geen verklaring zijn voor het feit dat dezelfde regeling op 
dezelfde datum werd ingevoerd, terwijl overigens de beide ondernemingen 
zelf geen enkel belang hadden bij zulke prijsdiscriminatie. Op basis van 
niet tegengesproken verklaringen van Hertel en omdat het ,algeheel on
waar~chijnlijk is dat in tegenstelling tot Hertel, Formica voor Belgie de 
instelling van het nieuwe discriminerende tarief heeft verlangd", besloot 
de Commissie dat ,dus wei degelijk vaststaat dat PCE nieuwe, door Formica 
en Hertel op I oktober I970 toegepaste prijsregeling heeft verlangd en op
gezet". Hierop had Hertel aangevoerd uitsluitend onder druk de prijs
regeling eenvoudig te hebben aanvaard, en met name ,omdat zij vreesde 
dat de alleenverkoopovereenkomst anders zou worden opgezegd". 
De Commissie stelt dat zulke argumentatie de juridische betekenis niet 
kan ontnemen aan de daadwerkelijk gegeven stilzwijgende toestemming : 
het zeer algemene argument van de druk die per definitie uitgaat van de 
concedenten op alleenverkopers volstaat niet om het gebrek aan econo
mische onafhankelijkheid te bewijzen. Formica had zijn verdediging enigs
zins anders gegrond en met name getracht haar alleenverkoopovereenkomst 
te doen voorkomen als handelsagentuurovereenkomst zodat deze volgens 
de Bekendmaking Alleenverkoop (Bekendmaking van de Commissie be
treffende alleenverkoopovereenkomsten met handelsagenten en commis
sionairs, PB., 292I/62. Cfr. punt I, medio : ,De Commissie laat zich bij 
de beoordeling niet door de benaming van het contract leiden") van toe
passelijkheid der mededingingsregels zou zijn bevrijd. Ondanks het feit 
dat de overeenkomst een clausule van handelsagentuur op korte termijn 
bevatte, aanvaardde de Commissie deze argumentatie niet, ook al omdat 
PCE binnen de gemeenschappelijke markt ,gewoonlijk" haar handel 
bedreef via alleenverkopers. Bovendien nam de Commissie in overweging 
dat Formica als rechtstreekse of indirecte dochteronderneming van mach
tige (Amerikaanse) maatschappijen ,zelf sterk genoeg is en voldoende af
hankelijk ten opzichte van PCE en daardoor volledig in staat was zich te 
verzetten tegen het verlangen van PCE, een zo duidelijk met de regels van 
het Verdrag strijdig discriminerend tarief toe te passen". De Commissie 
liet zich dus, zoals in de geciteerde bekendmaking trouwens aangekondigd, 
niet door de bewoordingen van het contract leiden. De Commissie besloot 
dan ook tot een voldoende juridische en economische wilsautonomie in 
hoofde van de Belgische en Nederlandse distributeurs om de gewraakte 
prijsdiscriminatie aan de drie partijen tesamen toe te rekenen, omdat deze 
,voortvloeit uit een door PCE en elk der beide maatschappijen onderling 
afgestemde feitelijke gedraging". Nochtans werden de drie partijen niet 
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zonder meer op gelijke voet gesteld, en met name wat het opleggen van een 
boete betreft nam de Commissie in aanmerking dat ,deze onderling af
gestemde feitelijke gedraging, op instigatie van PCE en in het uitsluitende 
belang van PCE of haar dochteronderneming DPC (Deutsche Pittsburgh 
Corning), ten principale ten laste van PCE een inbreuk vormt op artikel8s": 
alleen PCE wordt een boete opgelegd omdat de andere ondernemingen 
geen eigen belang hadden bij de verboden regeling. 
In de werkelijke moeder-dochterrelatie blijft Christiani & Nielsen N. V. 
(Besch. Comm., 18 juni 1969, PB., L 165/12 van 5 juli 1969) de leading 
case, nu bevestigd in de Kodakbeschikking (Besch. Comm., 30 juni 1970, 
PB., L 147/24 van 7 juli 1970). Daarin werd voor de identieke verkoops
voorwaarden van de vijf Europese Kodakvennootschappen, althans in 
hun gewijzigde vorm, een negatieve verklaring afgegeven. 

Alle of bijna alle aandelen van de binnen de gemeenschappelijke markt 
gevestigde Kodakvennootschappen waren in handen van de Amerikaanse 
vennootschap Eastman Kodak; de Europese vennootschappen voerden de 
verkoopsvoorwaarden in ,volgens instructies van hun moedervennoot
schap, die zij verplicht zijn op te volgen" ; en het staat vast dat ,de dochter
ondernemingen waarvan sprake is, in uitsluitende en totale onafhankelijke 
afhankelijkheid verkeren van hun moedervennootschap, en dat deze ven
nootschap in feite haar controlebevoegdheid uitoefent door hun nauw
keurige instructies te geven, (zodat) het hun onmogelijk is, zich tegenover 
elkaar op onafhankelijke wijze te gedragen op een terrein dat door de moe
dervennootschap is geregeld"; de identiteit van de verkoopsvoorwaarden 
vloeit dan ook niet voort uit een overeenkomst of gedragsafstemming tussen 
de moeder- en de dochtervennootschap noch tussen de dochteronderne
mingen onderling. De betrokken verkoopsvoorwaarden ontkomen evenwel, 
anders dan in Christiani & Nielsen, toch niet aan toezicht van de Com
missie omdat i.e. de mededinging ten aanzien van derden beperkt werd 
geacht : alsnog vormen de litigieuze verkoopsvoorwaarden overeenkomsten 
tussen ondernemingen ,omdat zij moeten zijn neergelegd in een overeen
komst tussen de vennootschappen Kodak en ieder van hun kopers" (14de 
ovw.). 
De hier besproken theorie wordt niet aileen in het voordeel, doch ook ten 
nadele van ondernemingen toegepast. Dat ondervond Imperial Chemical 
Industries Ltd. (Arrest H.v.J., 14juli 1972, ]urispr., 1972, 619-712. Gelijk
tijdig met het arrest in deze zaak werden arresten gewezen in de verwante 
zaken 49 en 51 t/m 57/69 die gezamenijk de kleurstoffenkartelzaak uit-, 
maken; het ging verder om beroepen van de ondernemingen BASF 
Bayer, Geigy, Sandoz, Francolor, Cassella, Hoechst en ACNA. Niet alle 
overwegingen in deze arresten zijn identiek; S.E. W., 1972, 660-695, met 
noot van Duk en Mulder;- CMLR, 1972, 494-510, met noot E. Steindorff) 
voor het Hof van J ustitie naar aanleiding van een beroep tegen een beschik
king van de Commissie (Besch. Comm., 24 juli 1969, PB., L 195/5 van 7 
augustus 1969) die de betrokken kleurstoffenfabrikant(en) veroordeelde en 



geldboeten oplegde voor schending van artikel 8 5 door ge6rchestreerde 
prijsverhogingen. ICI liet ondermeer voor het Hof gelden dat de prijs
verhogingen slechts op rekening van haar dochterondernemingen konden 
worden gesteld. Het Hof overwoog ,dat de omstandigheid dat de dochter
maatschappij eigen rechtspersoonlijkheid bezit, niet voldoende is om de 
mogelijkheid uit te sluiten dat haar gedrag aan de moedermaatschappij 
mag worden toegerekend ; dat zulks met name het geval kan zijn wanneer 
de dochtermaatschappij, haar eigen rechtspersoonlijkheid ten spijt, niet 
zelfstandig haar marktgedrag bepaalt, doch in hoofdzaak de door haar 
moedermaatschappij verstrekte instructies volgt; dat wanneer de dochter
maatschappij bij het uitzetten van haar gedragslijn op de markt niet over 
werkelijke zelfstandigheid beschikt, de verboden van artikel 85, lid I, 
kunnen worden geacht niet te gelden voor de verhouding tussen haar en de 
moedermaatschappij, waarmede zij een economische eenheid vormt; dat 
deze eenheid- als concern- medebrengt dat de handelingen der dochter
maatschappij in bepaalde omstandigheden aan de moedermaatschappij 
mogen worden aangerekend (Ovw. I32 t/m I35· Vgl. met ovw. IS en I6 
in Arrest H.v.J., 2I december I972, Europemballage en Continental Can, 
]urispr., I973, 2I5-265). 

Het Hof adstrueert deze totale afhankelijkheid enigszins onbevredigend nu 
het er zich mee vergenoegt vast te stellen dat de kapitaalsdominantie van 
ICI over haar dochter ,van algemene bekendheid" is (ovw. I36) en dat de 
aangevochten prijzenconcertatie op bindende wijze door de moeder is 
vastgelegd ,bij gebreke aan aanwijzingen voor het tegendeel" (ovw. I39). 
Kennelijk was deze redenering een wijze om ,de wezenlijke problematiek 
der extraterritorialiteit onaangetast te Iaten" (Duk en Mok, S.E. W., 
I972, 694). 
Overigens stelt het Hof inzake de toerekeningstheorie aileen dat de eenheid 
van de concernverhouding slechts meebrengt dat de handelingen der 
dochtermaatschappijen in bepaalde omstandigheden aan de moedermaat
schappij mogen worden aangerekend. Men kan zich, aldus Duk en Mulder, 
afvragen waarom het Hof zo voorzichtig is nu aanvaard is dat een overeen
komst of onderling afgestemde feitelijke gedraging tussen moeder- en 
dochtermaatschappijen buiten de werking van artikel 85 blijft (Vgl. Arrest 
H.v.J., 25 november I97I, Beguelin Import/G. L. Import Export, ]urispr., 
I97I, biz. 949; - ovw. 5 t/m 9; - S.E. W., I972, 575-582 met noot I. 
Verougstraete en 735-740; - CMLR, I972, 49I-494; -Rev. Tr. Dr. Eur., 
I972, 4II-437 met noot R. Joliet). 

Men kan dan niet meer verwachten dat de moeder onaangesproken blijft 
als de dochter met derden een liaison aangaat (Vgl. nochtans : Schrans, G., 
Europees Economisch Recht, 2de druk, biz. 252 e.v., die wijst op de moge
lijkheid van onderlinge concurrentie der dochterondernemingen en de 
mogelijke affectatie van de mededinging tussen een der partijen bij de 
overeenkomst en derden (biz. 255, met verwijzing naar het arrest Grundig
Consten). Een nationale uitspraak, van het Oberlandesgericht van Hamburg 
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in de Grammophonzaak, (OLG Hamburg, 25 oktober 1971, WuW, 1972, 
581. De zaak betrof weliswaar geen toepassing van Europese mededingings
regels. Vgl. : OLG Hamburg, 8 oktober 1970, WuW, 1971, 266 : Mass
gebend sind die wirtschaftlichen Machtverhaltnisse und nicht die Rechts
forme") komt ons consequenter voor : het Oberlandesgericht stelt uit
drukkelijk dat ,die vollstandige wirtschaftliche Abhangigkeit der Polydor
SA Paris von der Antragst. ungeachtet der eigenen Rechtspersonlickheit 
der Tochtergesellschaft auch rechtliche Auswirkungen hat. ( ... ) Die 
Antragst. nimmt, was das Gebiet der Franzosischen Republik angeht, 
tiber ihre Tochtergesellschaft Polydor - SA Paris am wirtschaftlichen 
Verkehr teil. Die Vorteile, die diese Arbeitsteilung fiir die Antragst. mit 
sich bringt, rechtfertigen es, ihr andererseits auch die damit verbundenen 
Risiken aufzuburden". Op basis hiervan moet aan de moedermaatschappij 
toegerekend worden dat de afhankelijke dochteronderneming auteurs
rechtelijk beschermde goederen van de moedermaatschappij in de handel 
brengt. Opgemerkt moet worden dat het ging om een participatie van 
99,55 % van Deutsche Grammophon Gesellschaft in de Franse Polydor SA 
Paris, terwijl de litigieuze handelingeh verricht werden door een aan
gestelde van de dochtero nderneming. 

Daarentegen moet, wanneer de moedermaatschappij de economische zelf
standigheid van haar dochter respecteert, de kartelautoriteit de dochter
maatschappij voor zekere van haar gedragingen aanspreken. De Commissie 
werd met zulke verhouding geconfronteerd in de zaak Deutsche Philips 
GmbH. (Bescli. Comm., 5 oktober 1973, PB., L 293/40 van 20 oktober-1973). 
Eerst had de moedermaatschappij, na een ambtshalve door de Commissie 
ingeleide procedure tegen conform Vo. 17 aangemelde handelsvoorwaarden 
met een uitvoerverbod, aan de Commissie laten weten het gewraakte uit
voerverbod op te heffen, en aan haar betrokken dochtermaatschappijen 
verzocht te hebben, de algemene handelsvoorwaarden dienovereenkomstig 
te wijzigen. 

De Duitse dochter evenwel, paste naast haar leverings- en betalingsvoor
waarden, een aantal niet aangemelde prijs- en verkoopbindingsregelen toe, 
die o.m. bevatten : een uitvoerverbod voor elektrische scheerapparaten, 
een prijsbinding voor wederinvoer van scheer- en andere apparaten, een 
verbod van horizontale leveringen voor groothandelaren, een horizontaal 
leverings- en reclameverbod voor detailhandelaren, een oversprongverbod 
( = verbod aan groothandelaars om aan eindverbruikers te leveren), en een 
terugleveringsverbod (verbod aan detailhandelaars om aan groothandelaars 
te leveren). Al deze inbreuken worden door de Commissie veroordeeld. 
Bovendien werd aan de Deutsche Philips GmbH een boete opgelegd voor 
handhaving van het uitvoerverbod in haar prijs- en verkoopbindingsrege
ling voor elektrische scheerapparaten. De overtreding is hier geheel aan 
de dochter toe te schrijven nu deze laatste specifiek de overtredingen had 
begaan en wel tegen de instructies van de moedermaatschappij in. Het is 
dan ook de dochteronderneming die wordt veroordeeld en beboet. 
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ExTRA-TERRITORIALE WERKING 

9· De concernverhoudingen der Europese ondernemingen betreffen niet 
zelden verhoudingen tussen Europese dochters en, buitenlandse, vaak 
Amerikaanse, moedervennootschappen. Hierdoor stelt zich meestal naar 
aanleiding van de beoordeling van genoemde concernverhouding het 
probleem van de extraterritoriale werking van de E.E.G.-mededingings
regels ten aanzien van de multinationale ondernemingen in het algemeen. 
Over het voor en tegen van multinationals kunnen wij hier niet uitweiden 
(zie o.m. het boek van voormalig E.G.-commissaris Coppe, A., De multi
nationale onderneming, Antwerpen, 1973). 

Eind vorig jaar legde de Commissie een antwerp van verordening aan de 
Raad voor ten einde in verband met deze fenomenen een gecoordineerd 
optreden voor te bereiden (Dokument Comm. (73) I930: De multinationale 
ondernemingen en de Gemeenschapsvoorschriften; - Agence Europe, 
november I973; - Vgl. het Australische antwerp ,Companies Foreign 
Takeovers Bill" van 24 oktober I972, dat in een preventieve toezichts- en 
machtigingsprocedure voorziet, Wu W, I973, 77; - Vgl. Art. 108, Boek I, 
Titel V, W. Kh.). Het ligt niet in de bedoeling van de Commissie erg 
restrictief op te treden ten aanzien van multinationale ondernemingen; 
veeleer wil zij een juridisch kader creeren waarbinnen de multinationals 
zich aan een complex van maatregelen zullen te houden hebben (Euromarkt 
Nieuws, november I973• 24I). Het voorstel betreft voornamelijk de hand
having of vrijwaring van ondermeer het algemeen belang, de belangen der 
werknemers, de mededinging en de afnemers (non-discriminatieprincipe 
en bescherming van ontwikkelingslanden). Ondertussen liggen bij gebrek 
aan genoemd juridisch kader de regels voor multinationale ondernemingen 
over het nationaal en Europees recht verspreid : wat de mededingingsregels 
E.E.G. betreft, hebben verschillende van dergelijke ondernemingen reeds 
de bevoegdheid der Europese autoriteiten betwist, om op te treden tegen 
een in een derde land gevestigde onderneming. Zowel de Commissie als 
het Hof hebben echter de bevoegdheid der Europese autoriteiten be
vestigd. 
In de Bekendmaking betreffende de invoer van Japanse produkten in de Ge
meenschap waarop het Verdrag van Rome van toe passing is ( P B., C I I If I 3 
van 2I oktober I972) stelt de Commissie het beginsel vast : ,Het feit, dat 
bepaalde of aile daarbij betrokken ondernemingen buiten de Gemeenschap 
zijn gevestigd staat de toepassing van dit voorschrift niet in de weg als de 
uitwerking van de overeenlcomsten, besluiten of onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen zich tot het grondgebied van de gemeenschappelijke 
markt uitstrekt". Het Hof werd in de zaak kleursto.ffen (Arresten H.v.J. 
I4 juli I972, gecit.; - cfr. Meessen, K. M., Die riiumliche Anwendungs
bereich des EWG-Kartellrechts und das allgemeine Volkerrecht, EuR., I973, 
I8-38), althans wat betreft sommige verzoeken, met het beginsel van extra
territoriale werking onder de hierboven reeds omschreven voorwaarden 
geconfronteerd. De verzoeksters ICI, Sandoz en Geigy met zetel buiten 



de Gemeenschap en met name in Groot-Brittannie en Zwitserland, hadden 
geconcludeerd dat de Commissie hen geen boeten kon opleggen voor 
handelingen die zij buiten de Gemeenschap zouden hebben begaan. Het 
Hof heeft niet met dezelfde duidelijkheid het extraterritorialiteitsbeginsel 
bevestigd als de Commissie : zoals reeds hoger uiteengezet, bracht het Hof 
de redeneringen over extraterritorialiteit en concernverhoudingen samen. 
Deze combinatie leidde weliswaar tot een veroordeling der betrokken 
ondernemingen, doch op beide materies blijft de motivering enigszins 
onbevredigd. Dit is des te merkwaardiger gezien advocaat-generaal Mayras 
uitvoerig op de argumenten van appelanten gerepliceerd had (cfr. zijn 
conclusies van 2 mei I972 in ]urispr., I972, 669 (693-704). 

De volkenrechtelijke argumenten, door partijen naar voren gebracht, be
spreken wij niet verder. Wat het gemeenschapsrecht betreft, werd aange
voerd dat de bij beschikking van de commissie veroordeelde overtredingen 
strafrechtelijk van aard zijn, en dat de respressieve bevoegdheid der Euro
pese kartelautoriteiten niet zou mogen berusten op het effect of de gevolgen 
van een elders gesteld gedrag. Op basis van een vergelijking yan diverse 
rechtssystemen besloot advocaat-generaal Mayras tot de erkenning van de 
effect-theorie die naar zijn mening overigens ook in het Verdrag van Rome 
toepassing vindt. Anders dan in het E.G.K.S.-verdrag (Art. 65 jo. art. So jo. 
79, Ie al.) worden de nationaliteit en de vestigingsplaats van de onder
nemingen die voor inbreuken op de mededinging verantwoordelijk zijn 
niet in aanmerking genomen onder artikel 85 en 86 E.E.G. :de maatstaf is 
daar ,alleen het met de mededinging strijdige effect binnen de gemeen
schappelijke markt". 

Overigens vindt Mayras een sterke steun in overweging I I van het Begue lin
arrest (Arrest H.v.J., 25 november I97I, gecit. nr. 8, blz. 703.) waarin het 
Hof stelt: ,dat het feit dat een der aan de overeenkomst deelnemende 
ondernemingen in een derde land is gevestigd, aan de toepassing van deze 
bepaling niet afdoet, wanneer de overeenkomst op het grondgebied van 
de gemeenschappelijke markt effect sorteert". 

Daarmee schijnt op voldoende affirmatieve wijze de extra-territoriale 
werking der E.E.G.-mededingingsregels bevestigd zodat de E.E.G., zij het 
op het beperkte terrein van het mededingingsbeleid, en dus slechts in zo
verre hun waar dan ook gesteld gedrag de mededinging binnen de ge
meenschappelijke markt uitwerking heeft respectievelijk de handel tussen 
de Lid-Staten ongunstig affecteert, toch reeds enig verhaal heeft tegen deze 
ondernemingen (Vgl. Duitse GWB § 98: Diese Gesetz findet Anwendung 
fiir alle Wettbewerbsbeschrankungen, die sich im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes auswirken, auch wenn sie ausserhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes veranlasst werden", nog recent bevestigd n.a.v. de zaak Fernost
Schiffahrtskonferenz door het BKartA IO september I97I, WuW, I972, I33). 
Aangestipt client te worden, dat artikel85 ook slaat op besluiten van onder
nemingsverenigingen ; er zijn reeds enige voorbeelden van optreden in 
zulk geval doch zij geven geen aanleiding tot bijzondere moeilijkheden. 



B. OVEREENKOMSTEN EN BESLUITEN 

ALGEMEEN 

10. In beginsel valt elke mededingingsverstorende overeenkomst, die de 
tussenstaatse handel ongunstig be1nvloedt onder artikel 85, onafgezien 
van de plaats die de contractanten in het econornisch proces innemen en 
oak van de omstandigheden waarin de overeenkomst werd gesloten ; met 
name in de beschikking julien/Van Katwijk (Besch. Corum., 26 oktober 
1970, PB., L 242/18, van 5 november 1970) kwam dit probleem aan de orde. 
De zaak betrof een typisch marktverdelingskartel, dat zoals volgens de 
termen der overeenkomst - absoluut leveringsverbod van een partij 
inzake leveringen op de markt ,van de andere partij" en vrijwillig opge
nomen afzetbeperkingen d.m.v. exportquota in hoofde van deze andere 
partij- te verwachten was, werd verboden. Welnu, deze overeenkomst, 
die door beide partijen, zij het om uiteenlopende redenen, werd aangemeld, 
was in 1952 als minnelijke schikking tussen hen stand gekomen ter be
eindiging van een toenmalig geding inzake een vroegere know how
overeenkomst. Een der betrokken partijen liet zes maanden na de onder
tekening van het EEG-verdrag weten de overeenkomst aan het verdrag te 
willen aanpassen, respectievelijk de overeenkomst op te zeggen. Op vor
dering van de tegenpartij, legde evenwel een nationaal hof (Gerechtshof 
Arnhem, 28 juni 1961, gecit. in de Besch. onder !.2) onder dwangsom de 
verplichting op om zich aan de overeenkomst te houden in afwachting van 
een beschikking van de Commissie. Deze kwam, zoals vermeld, negen jaar 
later met een verbod voor de dag ondanks het feit dat de overeenkomst 
door de rechter nu was opgelegd. 
Wei van belang is natuurlijk, te weten tussen welke partijen een overeen
komst tot stand kon komen en is gekomen. Voorwaarde daartoe is dat het 
gaat om ondernemingen die van elkaar voldoende onafhankelijk zijn om 
tot overeenstemming van twee afzonderlijke willen te kunnen komen. Dit 
is bijvoorbeeld niet het geval tussen moeder- en dochterondernemingen 
wanneer in de concernverhoudingen de moedervennootschap de gedrags
onafhankelijkheid van de dochter geheel of althans in grate mate verhindert. 
Zoals vermeld, kon de Commissie in de Kodakbeschikking (cfr. nr. 8) geen 
overeenkomst tussen moeder- en dochterondernerningen vaststellen, doch 
slechts tussen de dochtervennootschappen Kodak en ieder van hun kopers. 
Van belang is uiteindelijk, te weten of er tussen de partijen wilsovereen
stemming hestand ; naar Duits recht moet m.n. Einigung bereikt zijn over 
de gehele overeenkomst. ,Zum Wesen eines Vertrages im Sinne des 
§ 1 GWB - wie jeden Vertrages - geh6rt, class durch gegenseitige, ein
ander entsprechende Willenserklarungen der Beteiligten eine Einigung 
zustandekommt. Liisst sich eine durch Angebot und Annahme herbeife
giihrte Willensiibereinstimmung der Partner nicht feststellen, so kann 
nicht angenommen werden, class zwischen ihnen ein Vertrag geschlossen 
worden ist. Dabei sind die allgemeinen Regeln des BGBs iiber das Zu
standekommen eines Vertrages (§ 145 ff.) uneingeschrankt anwendbar. 



Solange die Parteie nicht tiber alle Punkte eines Vertrages geeinigt haben, 
tiber die nach der ErkHirung auch nur einen Partei eine Vereinbarung ge
troffen werden soU, ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen. Die 
Verstandigung tiber einzelne Punkte ist auch dann nicht bindend, wenn 
eine Aufzeichnung stattgefunden hat (§ I54 Abs. I BGB)" (Kammer
gericht, I2 november I97I, Olfeldrohe, WuW, I972, I73 en WuW, I972, 
92. Anders : Bussgeldbeschied des Wirtschaftsministeriums Baden
Wtirtemberg, I9 januari I97I, Rohbanarbeiter, Wu W, I97I, 733). 

Met name het arrest van het Bundesgerichtshof in de zaak Teerfarben heeft 
op dit punt veel kritiek uitgelokt (BGH, I7 december I970, CMLR, I972, 
24I; N]W, I97I, 52I-525; Der BB, I97I, I90-I93; WuW, I97I, r87-I98. 
De belangrijkste Europese producenten van kleurstoffen hadden na een 
informele bijeenkomst een prijsverhoging van 8 % doorgevoerd; zowel de 
EG-Comrnissie als het Bundeskartellamt hadden boeten opgelegd ; deze 
laatste werden door het Kammergericht van Berlijn opgeheven. Het bespro
ken arrest bevestigt dat van het Kammergericht. Over aspecten der procedu
re en nl. over de verhouding tussen Europees en nationaal kartelrecht had 
het Hof van Justitie naar aanleiding van een prejudiciele procedure reeds 
ophelderingen verschaft (Arrest H.v.J., I3 februari I969, Walt Wilhelm, 
]urispr., I969, I; zie de vorige kroniek nr. 6o-6I). 

Op het punt dat wij hier bespreken, deed het BGH de uitspraak, dat de 
beschreven gedraging niet kwam onder §I GWB, die met name niet de 
geconcerteerde actie omvat-:-er-kon geen sprake zijn van een 0\rereenkcn!lst, 
tot stand gekomen na aanbod en aanvaarding : een extensieve interpretatie 
van het contractbegrip zou het beginsel nulla poene sine lege in het gedrang 
brengen, terwijl het afleiden dat er een overeenk.omst was uit de loutere 
feiten, een schending van het beginsel in dubio pro reo zou inhouden. Op 
deze wijze is, door een strikt burgerrechterlijke interpretatie de gedrags
afstemming aan een nationale boete ontsnapt - een resultaat dat op felle 
kritiek werd onthaald (zie Mestmacker, WuW, I97I, 85;- Bundeskartell
amt, WuW, I97I, I79; -Sandrock, WuW, 197I, 858). 

Het probleem stelde zich evenwel scherper in het Duitse recht dan in het 
Europese, gezien toen nog in het GWB alleen overeenkomsten en besluiten 
onder de mededingingsregels vielen (Bartholomeyczik (usw.) im Gemein
schaftskommentar, II8-I23; cfr. nr. I3, blz. 7I2). Dit werd trouwens 
in het geciteerde Teerfarbenarrest van het Bundesgerichtshof benadrukt : 
,In diesem Tatbestandsmerkmal unterschiedet sich § I Abs. I GWB von 
artikel 85 Abs. I EWGV, der ausser Vereinbarungen zwischen Unter
nehmern n. a. auch , ,aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen" verbietet". 
Wanneer men zich op het standpunt der wilsovereenstemming stelt, doet 
oak de vorm der overeenkomst nog weinig ter zake. Zo legde de Commissie 
aan de Nederlandse Cementhandelsmaatschappij N. V. de verplichting op 
een einde te maken aan inbreuken op artikel 85, die zij pleegde door enige 
artikelen van een (schriftelijke) leveringsovereenkomst ,alsmede de schrif
telijk niet nader vastgelegde afspraak tussen de betrokken ondernemingen 



= ---- -=----- -=----==---==-=--==-==-] ~-----=----====-==---- --~- -=-L- I 

inzake de toepassing van uniforme prijzen en verkoopsvoorwaarden met 
verevening van bepaalde kortingen en vrachten, alsmede betreffende 
leveringsquota' s die de basis vormen van de oprichting en de werking van 
de NCH N. V." (Besch. Comm., 23 december 1971, PB., L 22/16 van 
26 januari 1972). 
In de beschikking in de zaak W.E.A Filipacchi Music S.A. (Besch. Comm., 
22 december 1972, PB., L 303/52 van 31 december 1972) werd een overeen
komst verboden die een exportverbod bevatte voor wederverkopers : deze 
overeenkomst was tot stand gekomen door het terugzenden van een af
schrift van een circulaire, met handtekening en firmastempel; deze wijze 
van totstandkoming gaf verweerders voor de Commissie aanleiding om te 
betwisten dat het om een overeenkomst zou gaan. De Commissie wees dit 
argument van de hand. 

CoNSENSUEEL KARAKTER 

II. Door deze beschikkingspraktijk is de nadruk komen te liggen op het 
consensueel karakter der overeenkomst. Mogelijk is deze, wat lossere 
houding t.a.v. contracten te verklaren door de brede optiek van artikel 85, 
die naast overeenkomsten, ook gedragsafstemmingen viseert. Dienvoigens 
zou het er niet toe doen of men zich op een eng contractsbegrip zou stellen 
zoals in het Duitse recht : onverkort gelden van de eisen van het BGB, 
omdat de daarbuiten vallende afspraken toch onder het begrip der gedrags
afstemming zouden vallen (Bartholomeyczik (usw.), gecit. nr. 10, biz. 708). 
Ook het Hof van J ustitie heeft het consensueel karakter van het contracts
begrip beklemtoond en met name in een arrest waarin het, voor het eerst, 
stelling nam ten aanzien van zogenaamde gentlemen's agreements (Arresten 
H.v.J. in de zaken ACF-Chemiefarma, Buchler en Co, Boehringer Mannheim 
GmbH van 15 juli 1970, ]urispr. H.v.]., 1970, 661-813; - S.E. W., 1971, 
192-214 met noot A. Mulder;- CMLR, 1971, 86-92 met noot Baardman;
CMLR, 1971, 86-92, met noot Vander Wielen en Baardman;- Cah. Dr. 
Eur., 1971, 306-355, met noot G. Vandersanden). 
De zaken betroffen het zogenaamde kininekartel waarbij twee vrijwel 
identieke, schriftelijke en gedagtekende doch niet ondertekende gentlemen's 
agreements werden gesloten om vroegere bepalingen inzake prijzen, quota's 
en compensatieleveringen uit een, op aanduiding der Duitse kartelautori
teiten destijds gewijzigde exportovereenkomst nu opnieuw uit te breiden 
tot de verkoop binnen het gebied van de gemeenschappelijke markt; 
bovendien bevatte het akkoord het beginsel van bescherming van thuis
markt voor ieder der betrokken fabrikanten. De afspraken werden door de 
Commissie veroordeeld en beboet (Besch. Comm., 16 juli 1969, PB., L 
192/5 van 5 augustus 1969). 
De ondernemingen gingen bij het Hof in beroep, ondermeer tegen de op
gelegde boeten - die trouwens gereduceerd werden - en tegen het gehele 
optreden van de Commissie; de vordering tot nietigverklaring van de be
schikking werd even wei afgewezen. Het Hof stelt in verband met de gentle-



men's agreements waarvoor de ondernemingen de toepasselijkheid van 
artikel85 betwisten (Ovw. IIO-I 12 uit het ACF-Chemiefarma-arrest,identiek 
aan de overwegingen terzake in de beide andere arresten) , .. . dat het 
gentlemen's agreement ( ... ) een beperking van de mededinging op de ge
meenschappelijke markt ten doel had; dat partijen bij de exportovereen
komst zich over en weer bereid hadden verklaard het gentlemen's agree
ment in acht te nemen en erkennen zulks tot eind oktober 1972 te hebben 
gedaan; dat bedoelde handeling dus de getrouwe weergave bevatte van de 
gezamenlijke wil der leden van het kartel ten aanzien van hun gedrag op 
de gemeenschappelijke markt ... ". Het Hof besluit hieruit tot toepasselijk
heid van artikel85 op deze gentlemen's agreements, niet als loutere gedrags
afstemming, doch als samenhangend met een overeenkomst. De uitspraak 
tendeert dus naar een erkenning van het contractueel karakter der gentle
men's agreements, nu deze slechts een vorm van uitvoeringsmodaliteiten 
waren van zogenaamde bevroren schriftelijke overeenkomsten zodat het 
Hof slechts overwoog (Ovw. 14) ,dat voor de beslissing of, en zo ja, tot 
welke categorieen van bij artikel 8 5, paragraaf I, verboden handelingen, 
het gentlemen's agreement behoort, derhalve met deze samenhang reke
ning moet worden gehouden". Hierna nuanceert het Hof deze oplossing 
niet verder en gaat nog slechts in op de inhoud der litigieuze clausules. 

FEITELIJKE BEOORDELING 

12. Hoewel het onderzoek van eventuele mededingingsbeperkingen zich 
in eerste instantie richt op de overeenkomst zelf, moet deze toch worden 
bezien ,in het licht van de feitelijke omstandigheden van de overeen
komst" (Arrest H.v.J., 6 mei I971, S.A. Cadillon/Firma Hoss Maschinenbau 
KG, ]urispr., I971, 351 (ovw. 8);- S.E. W., 1972, 401;- Rev. Tr. Dr. Eur., 
1971, 8o9-8I8, met noot R. JoLIET). Dit houdt in dat de overeenkomst in 
verband moet worden gebracht met gegevens omtrent de partijen (bijvoor
beeld concernverhoudingen) en omtrent de markt. Men moet dus bij de 
beoordeling ,niet slechts de uit de bepalingen der overeenkomsten voort
vloeiende rechten en verplichtingen, maar ook de economische en juridische 
nevenomstandigheden dier overeenkomst in aanmerking nemen, en met 
name eventuele soortgelijke overeenkomsten tussen dezelfde fabrikant en 
concessiehouders in andere Lid-Staten" (Arrest H.v.J., 25 november 1971, 
Beguelin, gecit.). 
De Commissie was op zulke stelling van het Hof reeds voorbereid en had, 
met name in de Omegabeschikking reeds overwogen ,dat men deze over
eenkomsten voor een juiste beoordeling in het licht van artikel85 tegelijker
tijd en cumulatief moet beschouwen omdat zij vallen binnen het kader van 
een systematische en homogene verkoopsorganisatie" (Besch. Comm., 28 ok
tober I970, PB., L 242/22 van 5 november 1970(ovw. I, I);- cfr. De Vroede, 
P., Een selectief distributiesysteem in het Iicht van het Europees economisch 
recht, R. W., 1972-I973, 785-794; - vgl. Besch. Comm., 22 december 
1972, Besluiten van de Vereniging GISA, PB., L 303/45 van 31 december 
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1972, onder II. 3). Ter beoordeling lag voor een selectief afzetstelsel dat 
door de Zwitserse producent was georganiseerd. Op het importniveau 
bestonden alleenverkoopovereenkomsten met ondernemingen in Frankrijk, 
I talii!, Belgie, Duitsland en Nederland; op het niveau der kleinhandel 
bestonden standaardovereenkomsten tussen de Franse, Belgische en Neder
landse invoerders en hun respectieve afnemers. De beschikking is belang
rijk, omdat het in de bedoeling der Commissie lag om na de zaak Grundig
Consten en Verordening 67/67 door een reeks typebeschikkingen het resul
taat ervan te veralgemenen om de ondernemingen aan te zetten hun al
gemene verkoopsvoorwaarden of exclusiviteitsovereenkomsten aan te 
passen (Eerste mededingingsverslag, nr. 56-57 gecit.). 
Tijdens de Omegaprocedure werden overigens ongunstige clausules uit 
beide soorten overeenkomsten verwijderd zodat de Commissie een buiten
toepassingverklaring voor de nieuwe versies en een retro-actieve negatieve 
verklaring voor de oude versies kon afleveren. De Commissie stond, gezien 
de zaak produkten (horloges) betrof die een grate technische kennis vereisen 
en een relatief hoog prijspeil bereiken, het selectief afzetstelsel toe omdat het 
naar haar mening onontbeerlijk was om de erkende wederverkopers een 
voldoende omzet te verzekeren ; doch het stelsel mocht niet worden ge
organiseerd op basis van strikte gebiedsbescherming. Voor ons punt hier 
is van belang dat de Commissie de alleenverkoop- en de standaardover
eenkomsten als een globaal opzet benaderde hoewel ze door verschillende 
partijen en met name op twee niveau's gesloten werden: het was de cumu
latie van de twee soorten overeenkomsten die, in de eerste versie, tot een 
strijdig distributiesysteem leidde. 
Zoals bekend is, werd de Commissie onmiddellijk na goedkeuring van 
Verordening nr. 17 overstelpt met aanmeldingen van overeenkomsten. 
Geleidelijk werkt de Commissie deze ,aanmeldingenberg" weg; ook tijdens 
de huidige periode werden nog beschikkingen afgegeven over zogenaamde 
,oude" overeenkomsten. Ondertussen groeit ook de reeks ,nieuwe" over
eenkomsten, al zullen deze, nu het Europees kartelrecht langzaamaan een 
geelaboreerde rechtsmaterie wordt, wellicht reeds in grote mate rekening 
houden met de mededingingsregels. 
Anderzijds zijn door de geografische uitbreiding der Gemeenschap weer 
reeksen overeenkomsten, oude en nieuwe dit keer, ,aanmeldingsplichtig" 
geworden. 

C. ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGINGEN 

ALGEMEEN 

13. Niet aileen overeenkomsten of besluiten vallen onder artikel 85 : 
ook zogenaamde onderling afgestemde feitelijke gedragingen worden in 
het Europees mededingingsrecht gesanctioneerd. Op deze wijze werd er 
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bij de redactie van het artikel voor gezorgd zoveel mogelijk kunstmatige 
ingrepen op de mededinging te kunnen omvatten met een zo bondig moge
lijke bepaling : telkens door hun wilsovereenstemming - hoe dan ook 
tot stand gebracht - ondernemingen de mededinging trachten te vervalsen 
en deze vervalsing de tussenstaatse handel ongunstig beinvloedt valt zulk 
optreden onder de mededingingsregels ; sterker nog : zelfs wanneer de wils
overeenstemming niet blijkt uit een of ander document en slechts is af te 
leiden van zekere verschijnselen op de markt, valt het optreden onder het 
kartelrecht (In het Duitse recht is slechts sedert de tweede GWB-Novelle 
met zoveel woorden het ,aufeinander abgestimmtes Verhalten" opgenomen 
(nieuwe § zs). Zie : Axster, 0., Das Verbot des ,aufeinander abgestimmen 
Verhaltens", § 25 Abs. r der Zweiten Novelle des GWB, in WuW, 1973, 
6os). Dat is de draagwijdte van het begrip onderling afgestemde feitelijke 
gedraging : men heeft willen beletten dat ondernemingen door zich te 
onttrekken aan formele contractsvereisten zich buiten de toepassing van 
artikel 85 zouden stellen (Vgl. de conclusie van advocaat-generaal Mayras 
in de kleurstoffenzaak, Jurispr. H.v.J., 1971, blz. 669 (I.I.D.). 

Advocaat-generaal J. Ganci heeft in zijn conclusie voor de kininezaken 
gewezen op het belang van de afgrenzing tussen overeenkomst en gedrags
afstemming, in verband met de bewijslast : van overeenkomsten volstaat 
het dat zij er toe strekken de mededinging te vervalsen, terwijl van een 
onderling afgestemde feitelijke gedraging het vervalsend effect op de mede
dinging moet kunnen worden aangetoond. Tegen overeenkomsten kan men 
dus optreden v66r zij op de markt hun invloed uitoefenen, terwijl-eeh-op~ 
treden tegen gedragsafstemming per definitie slechts later mogelijk is. 

DE OPVATTING VAN DE CoMMrssm 

14. De Commissie heeft in de zaak PCE-Formica-Hertel dienaangaande 
een boeiende beschikking genomen (zie nr. 8). De vennootschap Pittsburgh 
Corning Europe N. V. had er door middel van toezicht op de uiteindelijke 
afnemer en door beperkingen opgelegd aan exclusiefverkopers in Nederland 
en in Belgie, voor gezorgd dat de Duitse markt niet door deze laatsten werd 
geinfiltreerd en voorbehouden bleef aan haar Duitse filiaal Deutsche Pitts
burgh Corning die op deze wijze alleenaanbieder werd voor de Duitse 
markt en er met name verkocht aan prijzen die aanzicnlijk hager lagen dan 
in de andere E.E.G.-landen. De onderling afgestemde feitelijke gedraging 
bestond er in dat de moedervennootschap en de - naar het oordeel der 
Commissie toch nog voldoende onafhanl<.elijke - dochterondernemingen 
bij de leveringen eerst de eindverbruiker identificeerden, om er zeker van 
te zijn dat de goederen niet zouden worden heruitgevoerd en later, toen dit 
systeem niet waterdicht was gebleken, door een systeem van verhoogde 
prijzen met kortingen voor afzet op de eigen markt, de compartimentering 
der markten handhaafden. Voor heel deze vrij omslachtige regeling ter 
afsluiting van nationale markten bestond tussen de partijen geen overeen
komst ; een en ander verliep volgens een onderlinge gedragsafstemming, 
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door de Commissie als dusdanig verboden in hoofde van de drie betrokken 
ondernemingen, en beboet in hoofde van PCE. 
In de beschikking Europese Suikerindustrie (Besch. Comm., 2 januari 1973, 
PB., L 140/17, 26 mei 1973) ging de Commissie eveneens in op een geheel 
van gedragsafstemmingen die neerkwamen op een reservering van thuis
markten voor de producenten, een verbod van uitvoer naar andere landen 
behoudens met toestemming van de aldaar gevestigde producenten, terwijl 
die toestemming steeds de voorwaarde inhield niet te leveren onder de 
prijs van de gevestigde producent. Op die wijze werd een vrijwel sluitend 
systeem uitgedacht ter realisatie van wat kennelijk de vuistregel was der 
grote suikerproducenten : chacun chez soi; een regel die, wanneer men 
weet dat de grenzen van ieders operatiegebied nog samenvielen met de 
landsgrenzen, binnen de Gemeenschap onaanvaardbaar was. De vuistregel 
is ,al naar de kenmerken van de betrokken markt, marktstruktuur, ligging 
van de fabrieken, rol van de handel en al naar gelang van situaties die zich 
in de verschillende suikercampagnes hebben voorgedaan, op verschillende 
wijze toegepast". Hier was dus ook geen duidelijke schriftelijke overeen
komst doch een onderlinge gedragsafstemming, gebaseerd op een beginsel : 
chacun chez soi. 

DE OPVATTING VAN HET HoF 

15. Het Hof van J ustitie heeft in de kleurstoffenzaken (gecit.) de gelegenheid 
gehad om het begrip nader te definieren; inderdaad was het Hof aldaar 
verplicht te antwoorden op middelen van verzoeksters in dit verband, 
waarin zij stelden dat de verbods- en boetebeschikking van de Commissie 
onvoldoende was gemotiveerd gezien de pratique concertee naast de bewuste 
parallelle gedraging ook nog een element van gemeenschappelijk opzet zou 
inhouden terwijl de Commissie dit element in het duister zou hebben gelaten 
door niet, of althans onvoldoende, te expliciteren of de opeenvolgende 
prijsverhogingen uit een dan wei uit meerdere gedragsafstemmingen waren 
voortgekomen. 
De feiten waren de volgende : de Commissie was een onderzoek in de sector 
kleurstoffen begonnen nadat zij van een beroepsorganisatie van afnemers 
zekere aanwijzingen had ontvangen. De Commissie stelde vast dat vrijwel 
gelijke prijsverhogingen in de gemeenschappelijke markt werden door
gevoerd op drie achtereenvolgende aanduidbare tijdstippen. In zijn con
clusie voor het Hof stelde advocaat-generaal Mayras, dat het onderscheid 
in artikel 85 tussen overeenkomsten en besluiten enerzijds en gedrags
afstemming anderszijds toch enige zin heeft en met name wanneer men de 
bedoeling had niet formeel in overeenkomsten geincorporeerde, doch toch 
opgezette mededingingsbeperkingen te sanctioneren : hij wijst op een 
belangrijk gevolg van het onderscheid: waar het voor een restrictieve over
eenkomst volstaat dat zij de bedoeling heeft de mededinging te beperken 
(Van Gerven, W., Overzicht, o.c., nr. 65; - Besch. Comm., in de zaal, 
WEA-Filipacchi Music, gecit.) is de gedragsafstemming niet los te zren 
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van de werkelijke gevolgen voor de mededingingsvoorwaarden. Omgekeerd 
moeten deze gevolgen ook toe te schrijven zijn aan de partijen en niet het 
gevolg van de marktstructuur of economische omstandigheden. Doch de 
wil der partijen is, nu er geen overeenkomst bestaat, af te leiden uit aller
hande indicaties. Het Hof omschr.ijft op basis van deze conclusie de ge
dragsafstemming als volgt (ovw. 64 t/m 67) : , ... dat daarbij de bedoeling 
voorzit onder de verboden van dat artikel 85 een vorm van coordinatie 
tussen ondernemingen te begrijpen, die, zonder dat het tot een eigenlijke 
overeenkomst komt, de risico's der onderlinge concurrentie welbewust 
vervangt door een feitelijke samenwerking ; dat de onderling afgestemde 
feitelijke gedraging derhalve naar haar aard niet alle bestanddelen van een 
overeenkomst omvat, doch onder anderen het resultaat kan zijn van een 
coordinatie welke in het gedrag der deelnemers tot uitdrukking komt ; dat 
ofschoon een parallellie in de gedragingen op zichzelf niet met een onderling 
afgestemde feitelijke gedraging mag worden gelijkgesteld, zij nochtans een 
ernstige aanwijzing voor een zodanige gedraging kan opleveren wanneer 
zij leidt tot mededingingsvoorwaarden die, gelet op de aard der produkten, 
op de grootte en het aantal der ondernemingen en op de omvang van de 
markt, niet met de normaal te achten marktvoorwaarden overeenkomen; 
dat dit inzonderheid het geval is wanneer het parallel gedrag geeigend is 
belanghebbenden in staat te stellen om voor het prijsevenwicht naar een 
ander niveau te streven dan hetwelk bij mededinging zou zijn ontstaan, en 
om eenmaal ingenomen posities te bevriezen ten detrimente van een daad
werkelijk vrij verkeer der produkten binnen de gemeenschappelijke markt 
en van de vrijheid der verbruikers in de keuze van hun leveranciers ... ". 
Zoals advocaat-generaal Mayras hecht het Hof dus belang aan de feitelijke 
indicaties en het oorzakelijk verband van deze met een gezamenlijk opzet 
der betrokken ondernemingen (zie tevens de arresten H.v.J., van I5 juli 
I970, in de zaken ACF-Chemiefarma, Buchler, Boehringer Mannheim; -
cfr. supra, nr. I I). 

NATIONALE RECHTSPRAAK 

15b. Uit de Belgische rechtspraak is ons het vonnis bekend van de voorzitter 
van de rechtbank van koophandel te Nijvel. Hij beval de staking van een 
weigering van verkoop, door drie belangrijke fabrikanten van behangpapier 
doorgevoerd tegenover een groothandelaar die hun produkten verkocht aan 
een warenhuisketen die de collectieve prijshandhaving doorbrak (Nijvel, 
kart ged., r maart 1973 : - Schrans, G., Over collectieve prijshandhaving en 
weigering van verkoop in het E.E.G.-mededingingsrecht, R. W., 1972-1973, 
1697-1702; - ]. T., 1973, 712-7I5; - zie oak : Joliet, R., Prix imposes et 
droit europeen de la concurrence, Cah. dr. eur., 1971, r6-52.). Achtereenvol
gens weigerden de drie fabrikanten de betrokken groothandelaar te bevoor
raden zolang deze zijn leveringen aan de grootwarenhuisketen niet zou 
staken ; een paging om zich in het buitenland te bevoorraden liep op niets 
uit, gezien de buitenlandse producenten ofwel reeds een exclusief concessie-
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houder hadden, ofwel een overeenkomst met een der Belgische fabrikanten. 
De reden van de weigeringen was telkens het doorbreken der opgelegde 
prijzen. Hoewel ook op Belgische wetten werd geargumenteerd, motiveert 
de rechter vrijwel uitsluitend op basis van artikel 85, dat voor het eerst in 
Belgie zo rechtstreeks werd toegepast. Hij meent een ,besluit van een onder
nemingsvereniging" te kunnen waarnemen ; nochtans zou men hier eerder 
moeten spreken van een onderling afgestemde feitelijke gedtaging, gezien 
nergens blijkt van een besluit en overigens de weigeringen van verkoop 
op verschillende tijdstippen plaatshadden en telkens slechts door een fabri
kant per keer werden aangekondigd. Het mededingingsverstorend effect 
blijkt de voorzitter te situeren, niet in de verplichte collectieve prijshand
having, doch in de weigering van verkoop. 
Affectatie der tussenstaatse handel is eveneens door deze laatste omstandig
heid uitgelokt, gezien de groothandelaar zich nu in het buitenland moest 
gaan bevoorraden, en invoer geheel onmogelijk bleek. De voorzitter van de 
rechtbank kenmerkt een dergelijke schending van artikel 85 als strijdig met 
de eerlijke handelsgebruiken, en beveelt stopzetting respectievelijk publi
catie van zijn vonnis. In verband met het probleem der zogenaamde voor
lopige geldigheid, dat wij verderop bespreken, hadden de verweerders nag 
aangevoerd dat zij hun verkoopsvoorwaarden bij de Commissie hadden 
aangemeld, hoewel daarvan in het dossier niets bleek. De Voorzitter voert 
hierop aan, dat een collectieve boycot niet uit de verkoopsvoorwaarden valt 
af te leiden en een gebeurlijke aanmelding zulk gedrag geenszins zou dekken. 
Tegen het bevelschrift is beroep ingesteld. Nu zou de Commissie inzake 
de Belgische behangpapierdistributie een procedure hebben ingeleid : het 
hof van beroep kan zich aldus niet uitspreken tot de Commissie een be
schikking in deze zaak zal hebben gegeven (cfr. infra, nr. 48 e.v.). 

§ 2. Ongunstige belnvloeding van de handel tussen lid-staten 

ALGEMEEN 

16. De betwisting over het karakter van dit vereiste is nag onopgelost 
(Van Gerven, Overzicht, o.c., nr. 68; - Van Laethem en Van Houtte, 
Overzicht, o.c., nr. 16). Er zijn in de toepassing van artikel 85 argumenten 
te vinden voor minstens twee visies. Dat het vereiste een competentienorm 
is en aldus kartels die slechts gevolgen hebben voor de nationale markt 
uitsluit is nu een verworvenheid. 
Dat het om een · geheel zelfstandig toepassingsvereiste zou gaan dat slechts 
verwijst naar artikel2 E.E.G. en met name naar het daar beoogde groeiend 
handelsvolume is ons insziens niet houdbaar (cfr. infra); genuanceerder en 
naar onze overtuiging nauwer aansluitend bij het gehele artikel 2 is de 
stelling dat het vereiste voornamelijk doelt op een vlotter verloop van het 
intra-communautair handelsverkeer (,de harmonische ontwikkeling van 
de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap") maar daarmede 
verlaten we de stelling der zelfstandigheid van het toepassingsvereiste en 



opteren we voor het onderling verband tussen dit vereiste en dat der mede
dingingsbeperking, daarbij verwijzend naar de doelstellingen van het 
verdrag : een ruimere formulering die niet alleen de totstandkoming van 
de gemeenschappelijke markt dekt doch ook haar functionering (V gl. 
Baardman, B., De beschikkingspraktijk .. . , o.c., blz. 73). 

Het Hof heeft naar aanleiding van een prejudiciele vraag van het Tribunal 
de Commerce te Lyon zijn vroegere uitspraak uit de zaak Volk- Vervaecke 
hernomen (Arrest H.v.J., van 6 mei 1971, S.A. Cadillon/Firma Hoss 
Maschinenbau KG, ]urisprud., 1971, blz. 351 (ovw. 6)) door te stellen 
, ... dat aan deze voorwaarde is voldaan, wanneer op grand van een geheel 
van objectieve omstandigheden - feitelijk of rechtens - met een vol
doende mate van waarschijnlijkheid kan worden verwacht dat de overeen
komst, aldan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, het ruilverkeer 
tussen Lid-Staten kan beinvloeden in een voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van een enkele markt tussen staten schadelijke zin". Hiermede 
verwijst het Hof voornamelijk naar de doelstellingen uit artikel 2 E.E.G. 
en het eerste middel daartoe, ,het instellen van een gemeenschappelijke 
markt". Welnu, dit middel moet volgens het verdragssysteem uitgewerkt 
worden door de in artikel3 opgesomde activiteiten waarvan deze onder 3f 
wellicht hier de meest betrokkene is , , ... de invoering van een regime waar
door wordt gewaarborgd dat de mededinging binnen de gemeenschappe
lijke markt niet wordt vervalst" (Vgl. Paris, 20 december 1971, Stricker 
Boats/Les Entrepris~s_ Gar_sche, Gaz. Pal., 1972, 19-21 (292-293) : ,Consi
derant que le marche commun et~bli par le traite- instifuant une Commu
naute economique europeenne, a pour objet, aux termes de l'art. 2 de ce 
traite, de promouvoir un developpement harmonieux des activites econo
miques dans !'ensemble de la communaute; qu'a ces fins, selon l'art. 3f 
du traite, l'action de la communaute comporte l'etablissement d'un regime 
assurant que la concurrence n' est pas faussee dans le marche commun''. 
zie ook de verder besproken interpretatie van art. 86, door het H.v.J. 
in de zaak Continental Can gegeven, nr. 40-42). 
Het Hof bevestigt dus het instrumented karakter van de mededinging 
respectievelijk het mededingingsbeleid ten aanzien van de doelstellingen 
van het Verdrag. Dit had het Hof reeds vroeger gedaan, in de zogenaamde 
kartelarresten van 1966 en de Commissie heeft die opvatting overgenomen 
door toevoeging in vrijwel alle beschikkingen van een zinsnede. Een typisch 
voorbeeld daarvan is wellicht de beschikking in de zaak Keramische Tegels 
(Besch. Comm., 29 december 1970, PB., L 10/rs, van 13 januari 1971). 
De ,Belangengemeenschap van Duitse fabrikanten van aardewerken wand
en vloertegels" had collectief kortingen toegestaan over de totale aankopen 
die de afnemers bij de leden der belangengemeenschap deden. Op deze 
wijze werd op de Duitse markt een concentratie van de vraag veroorzaakt 
omdat de afnemers er met het oog op de kortingen duidelijk belang bij 
hadden op zo korte tijd zoveel mogelijk van hun bestellingen bij genoemde 
Duitse fabrikanten te plaatsen. Om tot een verbod te kunnen komen moest 
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de Commissie het negatief effect op de tussenstaatse handel bestatigen, wat 
ze deed in de sedert I967 vrijwel typische redenering (II. 3· a):, ... dat om 
aan deze voorwaarde voor toe passing van artikel 8 5, lid I, te voldoen, kan 
worden volstaan met de vaststelling dat het kortingsbesluit de vrije handel 
tussen de Lid-Staten zodanig in gevaar kan brengen dat een ongunstige 
invloed mogelijk is op de verwezenlijking van de doelstellingen van een 
enkele markt tussen de Lid-Staten; het onderhavige besluit veroorzaakt 
wei degelijk een concentratie van bestellingen van afnemers uit de gespecia
liseerde tegelhandel op de Duitse markt bij aile fabrikanten in de E.E.G. 
die tegels naar Duitsland wensen uit te voeren en die zich derhalve, voor 
zover aile voorwaarden gelijk blijven, in een ongunstige concurrentiepositie 
bevinden; deze kunstmatige hindernis, die collectief werd opgericht, maakt 
de toegang tot de Duitse markt moeilijker dan in het geval dat dit kortings
besluit niet zou zijn genom en; dit besluit kan derhalve de handel tussen 
de Lid-Staten in de bovenvermelde zin ongunstig beinvloeden". 
Verder bevestigt de Commissie de functionele opvatting ten aanzien van 
de mededingingshandhaving met de stelling, dat het toegenomen handels
volume geenszins een soort van rechtvaardigingsgrond voor de beperkingen 
kan zijn (Ovw. III. 3. b) : , uit de omstandigheden dat de invoer van tegels 
van aardewerk de laatste jaren in Duitsland sterk is toegenomen, in het 
bijzonder die van tegels afkomstig uit Italie, blijkt niet dat de handel tussen 
de Lid-Staten niet nadelig is beinvloed; ( ... ) overigens sluit de omstandig
heid dat een besluit van een vereniging van ondernemingen een zelfs be
langrijke toename van de handel tussen de Lid-Staten met zich brengt, 
niet uit dat dit besluit de handel tussen de Lid-Staten, zoals bedoeld in 
artikel 8 5, lid I, ongunstig beinvloeden kan". 

AFsPRAKEN BINNEN EEN Lm-STAAT 

17. De vorengenoemde beschikking is ook daarom zo boeiend, omdat zij 
bevestigde dat een regeling die in feite slechts betrekking had op een markt 
tach, door concentratie van de vraag ditmaal, de tussenstaatse handel zeer 
wei kan be:invloeden. Dat werd ook bevestigd in de zaak Vereniging van 
Cementhandelaren (Besch. Comm., I6 december I970, PB., L I3/34 van 
I7 januari I972). 
Genoemde vereniging had door verschillende middelen de Nederlandse 
nationale markt althans gedeeltelijk opgedeeld, met name door een regeling 
van gemeenschappelijke prijsstelling en wederverkoopvoorwaarden voor 
geimporteerde produkten. Hoewel het hier slechts ging om een regeling 
tussen ondernemingen van een enkele Lid-Staat om op deze markt een prijs
stelling in te voeren, kan zij toch de verwezenlijking van een enkele markt 
tussen de staten verhinderen. Het Hof (Arrest H.v.J., I7 oktober I970, 
Cementhandelaren/Commissie, ]urispr., I97I, 977 (ovw. 26 e.v.); S.E. W., 
I973, 3I6-332, met noot De Gryse) heeft deze beschikking bevestigd. De 
verzoekende vereniging had voor het Hof onbevoegdheid van de Commissie 
aangevoerd, omdat het ging om een zuiver binnenlandse en tot het Neder-



lands grondgebied beperkte afspraak die in geen enkel opzicht op in- of 
uitvoer betrekking had. Met name was ongunstige beinvloeding van inter
statenhandel volgens verzoekster uitgesloten omdat er een aanzienlijke 
(33 %) invoer op de Nederlandse markt bestond en talrijke niet bij de 
vereniging aangesloten cementverkopers uiteraard ook door haar kartel
bepalingen niet waren gebonden. Het Hof stelde dat ,een ondernemers
afspraak die het gehele grondgebied van een Lid-Staat bestrijkt, naar haar 
aard een versterking van de nationale drempelvorming tot gevolg heeft, 
hetgeen de in het Verdrag beoogde economische vervlechting doorkruist 
en de nationale produktie bescherming verschaft; dat in het bijzonder de 
kartelbepalingen welke de leden van de verzoekende vereniging over en 
weer verbinden, evenals de uitsluiting door de vereniging van enige ver
koop aan door haar niet-erkende wederverkopers, het optreden of binnen
dringen van producenten of verkopers van de andere Lid-Staten op de 
Nederlandse markt bemoeilijken; dat derhalve blijkt dat de tegenwerping 
dat de handel tussen Lid-Staten door de besluiten van de verzoekende 
vereniging niet ongunstig kan worden beinvloed, moet worden afgewezen" 
(Vgl. tevens arrest H.v.J,, 18 maart 1970, Bilger/Jehle, ]urispr., 1970, 127 
(ovw. 5); - CMLR, 1971, 241-247 met noot Maas en Van der Wielen). 
In de nationale rechtspraak werd zulke stelling reeds v66r de genoemde 
beschikkingen en arresten aangetroffen. 
In dit verband wees de Arrondissementsrechtbank te 's Hertogenbosch in 
kort geding een vonnis, (N.J., 1969, nr. 395, Melitta Nederland/Gegro N. V.) 
in een zaak van doorbreking van een vertikale prijsbinding door een middel
groot kruidenierswinkelbedrijf; dit laatste verkocht de waren, papieren 
filters, onder de vastgestelde prijs, en was met name in de gelegenheid 
dit te doen door zich te bevoorraden bij een groothandelaar die daarvoor 
de algemene verkoopsvoorwaarden van Melitta Nederland overtrad. 
Melitta Nederland vorderde een verbod van genoemde prijsbreking, en 
kreeg deze principieel toegewezen. Tegenpartij Grego N. V. had als eerste 
verweermiddel aangevoerd, dat het systeem van verticale prijsbinding 
nietig was wegens strijd met artikel 85, gezien Melitta in oorsprong een 
Duitse onderneming is, die haar produkten in Duitsland vervaardigt, en 
Melitta Nederland de Nederlandse invoerder van die Duitse produkten is 
en in feite als Duits moet worden beschouwd, daar zij een Duitser als be
herend vennoot heeft. De voorzitter der rechtbank antwoordt dat moge
lijkerwijze het beschreven distributiesysteem van Melitta in strijd kan 
komen met artikel 85, doch ,dat die eventuele strijd echter niet zozeer 
afhangt van het juridisch karakter der betreffende clausules, dan wel van 
hun economische weerslag, hun invloed op de handel tussen Duitsland, 
Nederland, en eventueel de andere E.E.G.-staten, en op de concurrentie 
in die handel; dat immers, willen die clausules geoorloofd zijn, te vrezen 
moet zijn, dat zij een directe of indirecte, actuele of potentiele, ongunstige 
invloed hebben op de handelsstromen in E.E.G.-verband, nadat zij de 
unificering van de gemeenschappelijke markt in de weg staan; dat die 



~~-·--=----_==-=-.:::_=-=-::-_::-.=-_-_--,-_-o-----,--_::_L__ - -- -====-=--=-=-=--=-

clausules in geval van ongeoorloofdheid tevens een concurrentievervalsende 
werking moeten hebben". De voorzitter wijst hier achtereenvolgens op de 
beoordeling in concreto, en benadrukt de stelling die toch slechts later door 
Commissie en Hof zouden worden bevestigd, dat ook overeenkomsten 
tussen ondernemingen uit een Lid-Staat onder de mededingingsregels 
kunnen vallen : alleen omdat dienaangaande te weinig bewijsmateriaal 
wordt aangevoerd, wordt de stelling afgewezen. Met name werd overigens 
geenszins aangetoond dat de Duitse Melittavennootschap in een concern
rechterlijke dominerende relatie stond tot haar Nederlandse distribu
teur - ,een Duitser" als beherend vennoot is dienaangaande in het beste 
geval slechts een aanwijzing terwijl hier overigens al niet blijkt dat hij met 
de Duitse vennootschap iets te maken heeft - noch dat de Duitse vennoot
schap de algemene verkoopsvoorwaarden voor Nederland had opgelegd. 
Overigens volstaat dat de gewraakte kartelbepalingen de mogelijkheid ope
nen op ongunstige beinvloeding der tussenstaatse handel ; effectief on
gunstige beinvloeding is aileen vereist ten aanzien van onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen die, zoals hoger reeds werd betoogd, maar kunnen 
beoordeeld worden doorheen het effect dat zij op de markt sorteren. De 
Commissie waakt erover in haar beschikkingen ten aanzien van overeen
komsten het potentieel karakter der voorwaarde te onderlijnen (Vgl. be
schikkingen Omega, Gisa, gecit.;- verder ook beschik. Comm., 23 december 
1971, Henkel-Colgate, PB., II4/14 van 18 januari 1972, en beschik. Comm. 
20 oktober 1972, Centrale Verwarming, PB., L 264/22 van23 novemben972). 

BEOORDELING IN CONCRETO 

18. Of aan de voorwaarde voldaan is, tenslotte, moet bepaald worden, 
rekening houdend met de feitelijke en juridische omstandigheden van de 
zaak. Bovendien moet de bei:nvloeding een zekere omvang gehad hebben, 
al is tijdens de besproken periode hiervoor evenmin als vroeger een crite
rium naar voren gebracht. 
In het Beguelinarrest (zie blz. 703; - Verougstraete, I., S.E. W., 1972, 
575; - Markert, K., Europarecht, 1972, 159; - vgl. BGH, 29 oktober 
1970, Blitzgerate, Wu W, 1971, 352-356, en A WD/BB, 1971, 84-85) heeft 
het Hof van Justitie voor zulk criterium althans enige aanwijzingen ver
schaft. De feiten kunnen als volgt worden samengevat : er bestonden pa
rallelle alleenverkoopovereenkomsten tussen een Japans producent en een 
invoerder voor Duitsland en een voor Frankrijk en Belgie; met instemming 
van de Japanse onderneming droeg de laatste concessiehouder zijn exclu
sieve rechten voor het Franse grondgebied over aan een economisch volledig 
van hem afhankelijke dochteronderneming. Aanleiding tot het geding was 
de mogelijkheid van het in de handel brengen van een lot der onder dit 
distributiestelsel vallende goederen dat in Frankrijk was ingeklaard door 
een Franse import- en exportfirma, nadat de Duitse exclusiefverdeler het 
niet had aanvaard. De Belgische en Franse firma stelden onmiddellijk na 
deze import en met name v66r de goederen in Frankrijk in de handel waren 
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gebracht, een beroep in voor het Tribunal de Commerce te Nice : de twee 
ondernemingen vroegen om de Franse import- en exportfirma het verbod 
op te leggen de produkten in Frankrijk in de handel te brengen respectieve
lijk deze en de betrokk.en Duitse onderneming tot schadevergoeding wegens 
onrechtmatige daad te veroordelen. In overweging 16 e.v. bespreekt het 
Hof het vereiste van meetbare ongunstige bei:nvloeding der tussenstaatse 
handel : , ... dat derhalve ... in aanmerking client te worden genomen de 
aard en de - al dan niet beperkte - hoeveelheid der produkten waarop 
de overeenkomst betrekk.ing heeft, de positie en het belang van de concessie
gever en de concessiehouder op de mark.t voor de betrokk.en produk.ten, de 
vraag of de litigieuze overeenk.omst op zichzelf staat dan wel deel uitmaak.t 
van een geheel van overeenk.omsten, de strik.theid van de bepalingen ter 
bescherming van de exclusiviteit dan wel de aan andere handelsk.analen 
met betrekking tot dezelfde produk.ten gelaten mogelijk.heden in de vorm 
van wederuitvoer en neveninvoer". Hoewel het Hof hier aangeeft, welk.e 
overwegingen zoal moeten betrok.ken worden bij beoordeling der moge
lijke ongunstige bei:nvloeding, kan men moeilijk. beweren dat aan zo alge
mene aanduidingen een k.artelautoriteit, i.e. de Commissie een boodschap 
heeft. 
Ook. in de nationale rechtspraak. wordt de nadruk op de feitelijk.e beoorde
ling gelegd; zo was voor het Bundesgerichtshof (BGH, 26 februari 1970, 
Diskothek, GRUR, 1970, 482-484, met noot Hefermehl) een geding aan 
de orde tot het verk.rijgen van schadevergoeding wegens niet-naleving van 
een brouwerijcontract door een herbergier; deze had in zijn etablissement 
ruimte gemaakt voor een tweede her berg die hij door een derde liet uitbaten; 
hoewel zijn biercontract op het gehele etablissement sloeg, betrok. de derde 
met medeweten van de oorspronk.elijk.e eigenaar, de drank.en van een andere 
leverancier. Het Bundesgerichtshof wijst aan op welk.e wijze men de beoor
deling van zulk.e overeenkomsten onder artik.el 8 5 moet zien : , , F iir die 
Beurteilung der Frage, ob eine Vereinbaung eine Verhinderung, Einschran
k.ung oder Verfalschung des Wettbewerbs bezweck.t oder bewirk.t, k.ommt 
es vielmehr auf den wirtschaftlichen und rechtlichten Gesamtzusammen
hang an, in dem die Vereinbarung steht und in dem sie zusammen mit 
anderen Vereinbarungen, Beschliissen und Verhaltensweisen eine k.umula
tieve Auswirkung auf den Wettbewerb haben k.ann. Die Vereinbarung 
k.ann nur dann durch art. 85 EWGV erfasst werden, wenn der Wettbewerb 
durch sie spurbar in der bezeick.neten Richtung beeinflust wird. Auf das 
Vorhandensein anderen gleichartiger Vereinbarungen kann es auch fiir 
die Frage ank.ommen, ob die Vereinbarung den Handel zwischen den 
EWG-Mitgliedstaaten im Sinne des Art. 85 EWGV beeintrachtigen kann". 
Het eerste gedeelte verwijst reeds naar de voorwaarde der mededingings
beperking die hieronder wordt besproken; de laatste zinsnede is hier van 
belang, en wijst op de noodzaak. van feitelijke beoordeling, omdat ver
weerder had aangevoerd dat er veel van dergelijke overeenkomsten be
stonden (k.wantitatieve argumentatie), zonder iets te zeggen over ,den 
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Inhalt der Behaupteten Bierbezugsvertrage anderer Brauereien noch in
gendetwas tiber Act und Ausmass von spurbaren Auswirkungen auf den 
Wettbewerb ... " (kwalitatieve argumentatie). Het Hof wees dan ook dit 
middel van de hand, bij gebreke van concrete staving der beweringen die 
in hun algemeenheid wel terecht kunnen worden gemaakt doch niet als 
bewijsmiddel voor de rechtbank volstaan. 

§ 3· Verhindering, beperking of vervalsing van de mededinging 

ALGEMEEN 

19. De tweede - althans volgens de verdragstekst - voorwaarde voor 
toepassing van artikel 85, is het mededingingsvervalsend karakter der over
eenkomst of gedragsafstemming. Er is een discussie ontstaan over de vraag 
of deze voorwaarde cumulatief of alternatief is ten aanzien van de in het 
Verdrag het eerst vermelde. Het Beguelinarrest (gecit.) was vrij affirmatief en 
bevestigde de tekst van het Verdrag en het cumulatief karakter der vereiste. 
De Commissie springt iets losser om met de tach wel expliciete formulering 
van het Hof en met name in de Raymond-Nagoyabeschikking (Besch. 
Comm., 9 juni 1972, PB., L 143/39 van 23 juni 1972; - Wu W, 1972, 843) 
volgt de Commissie, volgens Wertheimer, (Wertheimer, H. W., Industriele 
eigendomsrechten en Europees mededingingsrecht, Eur. Mon. 16, gecit., 
97-130 (ro4) ,een vrij gezochte redenering". 
De zaak betrof exclusieve octrooilicentie en know how-overeenkomsten 
betreffende een procede ter vervaardiging van auto-onderdelen, tussen de 
Amerikaanse vennootschap Davidson Rubber en haar licentienemers in 
Duitsland, Frankrijk en Italii~. De procedure eindigde met een gedeeltelijke 
buitentoepassingverklaring, een gedeeltelijke negatieve verklaring en een 
gedeeltelijke vaststelling van niet-toepasselijkheid van artikel 85, en kan 
gelden als voorbeeld van nauwkeurig afwegen van de diverse onderdelen 
van een industriele eigendomsrelatie. Doch wat ons punt hier aangaat, is 
de motivering toch minder bevredigend (ovw. II. 8). 
,Overwegende dat de door Davidson verleende exclusiviteit aan ieder van 
zijn licentiehouders op een bepaald grondgebied binnen de gemeenschappe
lijke markt, deze belet derden de gelegenheid te geven door het verlenen 
van andere licenties, haar octrooien en know-how eveneens te benutten op 
dit grondgebied, en bijgevolg eventueel exporten uit dit grondgebied naar 
andere delen van de gemeenschappelijke markt te ondernemen; dat bij
gevolg aangenomen moet worden dat deze beperking de handel tussen Lid
Staten ongunstig kan beinvloeden, daar zij van die aard is op een rechtstreek
se of indirecte wijze de handelsvrijheid tussen Lid-Staten te beinvloeden 
op een wijze die nadelig kan zijn voor de verwezenlijking van de doel
stelling van een enkele markt tussen Lid-Staten tot stand te brengen". 
Uit het vervuld zijn van de eerste onderzochte voorwaarde (mededingings
beperking) besluit de Commissie tot een bijgevolg eventueel vervuld zijn 
van de tweede; een houding die weinig overeenstemt met de in het Begue lin-
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arrest gegeven aanwijzingen, doch wel vooruitliep op wat het Hof in het 
Haecht II-arrest als nieuwe aanwijzing zou vooropstellen (Arrest H.v.J., 
6 februari 1973, ]urispr., 1973, 77· (ovw. 12); - S.E. W., 1973, 333-348, 
met noot Van Gerven) : , ... ten ware (de rechter) bevindt dat : ... het 
kartel de mededinging of de handel tussen de Lid-Staten merkbaar on
gunstig beinvloedt ... ". 
Opgemerkt client ook te worden, dat de Commissie de gewoonte heeft aan
genomen de beide voorwaarden in omgekeerde volgorde dan de in het 
Verdrag voorkomende te bespreken; de werkwijze van de Commissie komt 
als logischer voor nu zij ervan uitgaat dat de tussenstaatse handel ongunstig 
wordt beinvloed, precies doordat de mededinging wordt beperkt (Kapteyn 
en Verloren Van Themaat, Inleiding tot het recht van de Europese Gemeen
schappen, Deventer, 1970, blz. 263). 

OoaMERK EN/oF EFFECT ? 

20. Het volstaat dat een overeenkomst of gedragsafstemming er toe strekt 
of ten gevolge heeft ... ; zoals hoger reeds besproken, is het onderscheid 
belangrijk in verband met het verschil in bewijslast tussen overeenkomst 
en gedragsafstemming : van de eerste wordt het mededingingsbeperkend 
oogmerk reeds gesanctioneerd, terwijl van de tweede het verstorend effect 
op de mededinging moet worden aangetoond. De Commissie heeft de 
tendens om ( ook hier) het voegwoord niet te strikt te handhaven en spreekt 
dan ook vaak van overeenkomsten die ertoe strekken en ten gevolge heb
gen ... (Beschikkingen FN-CF, PB., L 134/6 van 20 juni 1971; - VCH, 
hager gecit.; - Prym-Beka, PB., L 296/24 van 24 oktober 1973), kennelijk 
een zorg ex abundante cautela nu het enkele oogmerk van overeenkomsten 
reeds een effectieve inbreuk is en niet slechts een poging, zoals de Com
missie naar aanleiding van de zaak W.E.A. - Filipacchi Music S.A. 
(gecit.) nog expliciet bevestigde. Een Franse onderneming had aan haar 
klanten een exportverbod opgelegd van zekere grammofoonplaten, hetgeen 

· ertoe leidde dat de prijzen voor dezelfde fonoplaten op de Duitse markt 
op een aanzienlijk hoger peillagen. De Franse onderneming voerde voor de 
Commissie aan, dat de overeenkomsten, omdat zij zonder sanctie waren 
voor de handelaren die haar overtraden, zonder effect waren gebleven en 
dienvolgens niet onder het verbod van artikel 8 5 vielen. De Commissie 
was het met deze zienswijze geheel oneens (Ovw. II. 3) : ,Overwegende 
dat het, in tegenstelling tot het oordeel van W.E.A. Filipacchi Music S.A., 
niet slechts om een poging gaat inbreuk op artikel 85, lid I, te maken, maar 
om een daadwerkelijk geschiedde inbreuk; dat deze zich reeds dan heeft 
voltrokken, wanneer door een overeenkomst een beperking van de mede
dinging wordt beoogd ; dat er nog geen gevolgen behoeven te zijn inge
treden ... ''. 
In de zaak CEMATEX (Besch. Comm., 24 september 1971, PB., L 227/26 
van 8 oktober 1971) besloot de Commissie dat de theoretische mogelijkheid 
op concurrentiebeperking eveneens door artikel85 gesanctioneerd werd-
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een uitvloeisel van de regel van artikel 85 dat reeds het enkele oogmerk 
van de mededingingsbeperking een inbreuk uitmaakt. Cematex betrof een 
deelnamereglement van tentoonstellingen van produktiemiddelen, waarin 
het ritme der eigen tentoonstellingen en de frekwentie waarmee de deelne
mers aan andere tentoonstellingen mochten deelnemen, waren bepaald. De 
Commissie kwam tot een buitentoepassingverklaring. Het reglement voor
zag ondermeer in de mogelijkheid voor de inrichtende comite's van ten
toonstellingen om verzoeken tot toelating als exposant te weigeren (Ovw. 
II. 4 en V. 3). De Commissie overwoog dat ,ofschoon deze concurrentie
beperking slechts in theorie bestaat, niettemin client te worden gewaar
borgd dat in de toekomst uit dit privilege van het commissariaat-generaal 
en het Cematex geen concurrentiebeperkend gezag zal voortvloeien" en 
legde (art. 2) aan Cematex op elke weigering tot deelname aan tentoonstel
lingen onverwijld ter kennis van de Commissie te brengen. 
Het Hof bevestigde een vergelijkbare stellingname in het arrest Cement
handelaren (gecit.) dat reeds hoger werd voorgesteld. De Cementhandelaren 
beweerden dat hun systeem van richtprijzen slechts een berekeningsgrond
slag vormde die geenszins de vrijheid der handelaren aantastte, terwijl 
bovendien de mededinging in hun sector zich toch al niet op de prijzen 
doch op kwaliteit en dienstverlening richtte. Het Hof (Ovw. 20 e.v.) was 
het hiermede geenszins eens : , , ... dat immers niet mag worden aangenomen 
dat de bepalingen van de ondernemersafspraak inzake de vaststelling van 
,richtprijzen" van elke betekenis zijn ontbloot; dat immers zelfs de vast
stelling van slechts een ,richt-"prijs de mededinging ongunstig beinvloedt, 
daar de deelnemers hierbij met een redelijke mate van zekerheid kunnen 
voorzien welk prijsbeleid hun concurrenten zullen volgen; dat deze voor
zienbaarheid te stelliger is, waar de bepalingen inzake de ,richtprijzen" 
gepaard gaan met de verplichting te allen tijde aantoonbare winst te maken, 
en waar die bepalingen bovendien moeten worden bezien in het raam van 
verzoeksters gehele interne regeling die wordt gekenmerkt door een strakke 
tucht met controles en sancties". , 
In het V.C.H.-beschikking (gecit.) had de Commissie reeds gesteld ,dat 
de toepasselijkheid van artikel 85, lid I, op deze verplichting (aantoonbare 
winst te maken) niet wordt uitgesloten door het doel dat daarmee door de 
V.C.H. wordt nagestreefd, de verhindering van een gebruik van cement 
als lokartikel bij de koppeling met andere bouwmaterialen ... " : de overeen
komst wordt in dit geval op haar mededingingsbeperkend effect geevalueerd, 
onafgezien van eventuele ,goede bedoelingen" die het kartel zich aanmeet, 
zoals i.e. de voorkoming van oneerlijke concurrentie. 

KwALIFIKATIERECHT DER CoMMISSIE 

21. De Commissie behoudt zich overigens uitdrukkelijk het recht voor aile 
overeenkomsten die eventueel een inbreuk op de mededingingsregels kun
nen vormen zelf te beoordelen. Zij benadrukte dit met zoveel woorden in 
een beschikking (Besch. Comm., I februari I97I, C.I.C.G.-Z. V.E.I.JZ.P.U., 
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PB., L 34/13 van II februari 1971) genomen om van de Duitse Zentral
stelle fur Private Ueberspielungsrechte inlichtingen te bekomen over de door 
deze instelling afgesloten overeenkomsten, haar rechtsvorm en vennoten, 
de aandelen en dies meer. In deze zaak was de Commissie een onderzoek 
begonnen nadat zij zekere belemmeringen voor de tussenstaatse handel 
had menen waar te nemen in hoofde van Duitse fabrikanten van band
opnameapparaten en video-recorders. Inderdaad werd van dezen overeen
komstig de Duitse auteursrechtenwetgeving, een vergoeding gevergd waar
mee alle auteursrechtelijke aanspraken tegenover toekomstige verkrijgers 
van de apparaten werden afgedaan. Genoemde Zentralstelle inde deze ver
goedingen. Nu was gebleken, dat de vergoeding ook over apparaten voor 
export bestemd, werd omgeslagen en dat de Duitse fabrikanten en groot
handelaars deze goederen bij export bijgevolg slechts konden aanbieden 
tegen minder gunstige voorwaarden dan hun buitenlandse concurrenten 
die geen vergelijkbare wettelijke vergoeding verschuldigd waren. Het 
kwam de Commissie voor dat deze situatie, die wellicht de mededinging 
kon vervalsen, het gevolg was van tussen genoemde fabrikanten en groot
handelaars en de Z.P. U. gesloten overeenkomsten. Om op deze contracten 
en de rechtspositie der Z.P. U. meer zicht te krijgen, richtte de Commissie 
tot haar een verzoek om inlichtingen (art. II Vo. 17) dat slechts werd be
antwoord met de mededeling dat de overeenkomsten ,geen regeling van 
welke aard ook van de export of de wederimport inhielden' '. Op verdere 
verzoeken van de Commissie werd door de Z.P. U. niet meer gereageerd, 
zodat de Commissie een beschikking nam waarbij zij haar vragen nogmaals 
herhaalde. De motivering is zo treffend, omdat de Commissie met zoveel 
woorden haar bevoegdheid beklemtoont om zelf overeenkomsten te be
oordelen onder artikel 85, zonder zich te laten leiden door de enkele tekst 
van een contract of zulke laconieke mededeling van betrokkenen (onder 
IV) : ,Overwegende dat artikel 85, lid I, naast de beoogde ook de door een 
overeenkomst alleen maar tot stand gebrachte concurrentiebeperkingen 
omvat voor zover zij de handel tussen de Lid-Staten ongunstig kunnen 
bei:nvloeden en het daarom voor de beoordeling van een overeenkomst niet 
slechts op de tekst daarvan aankomt; dat het bovendien de taak van de 
Commissie is, te beslissen of er van een inbreuk op artikel 8 5 sprake is ; 
dat een onderneming die een verzoek om inlichtingen over een overeen
komst heeft ontvangen het verstrekken van deze inlichtingen niet kan 
weigeren met een beroep op het feit dat deze overeenkomst naar haar oor
deel geen invloed op de handel tussen de Lid-Staten heeft". 

HET VERVALSEN DER MEDEDINGING 

22. Het kan de mededinging tussen contractspartijen zijn die beperkt 
wordt, met name bij zogenaamde horizontale overeenkomsten zoals prijs
of marktverdelingskartels; doch ook de mededinging tussen contractpar
tijen en derden bij zogenaamde verticale overeenkomsten zoals aileen-
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verkoopovereenkomsten. In dit verband spreekt men ook van interne con
currentiebeperking, en externe invloed daarvan, met name op de concur
rentiepositie of keuzevrijheid van derden. Volgens Baardman (Baardman, 
B., De beschikkingspraktijk .. . , o.c., biz. 57) acht de Commissie beide laatste 
elementen noodzakelijk terwij! bovendien bet externe effect (kwalitatief) 
waarneembaar moet zijn. 
Natuurlijk is vereist dat op het terrein waarop een (horizontale) overeen
komst wordt gesloten, de partijen bij de overeenkomst tot elkaar in concur
rentie stonden : bij bet onderzoek van een overeenkomst tot technische 
samenwerking en gemeenschappelijke verkoopsbevordering voor optische 
microscopen en aanverwanten kwam de Commissie tot een negatieve ver
klaring omdat de overeenkomst de mededinging tussen partijen niet kon 
beperken nu er voor de betrokken produkten tussen hen geen concurrentie 
was (intern effect), noch een merkbare invloed op de handel in substitutie
produkten te vrezen was (extern effect) (Besch. Comm., 23 februari 1972, 
Wild-Leitz, PB., L 61/27 van 13 maart 1972 (ovw. II) : de Commissie 
overwoog .. dat de samenwerking bij bet marktonderzoek, de verkoop, de 
service v66r en na verkoop en de reclame op de Franse markt een deel van 
de apparaten van elke onderneming betreft welke geen vervangingsprodukt 
hebben in de produktie van de wederpartij ; dat deze situatie voortvloeit 
uit de specificiteit der technische kenmerken en de toepassingsmogelijk
heden van ieder type microscoop en dat zij haar oorsprong vindt in de ver
schillende orientering van de research die in de fabrieken der moeder
bedrijven Wild en Leitz wordt verricht ; dat, rekening houdend met de 
omstandigheden, de twee ondernemingen die aan de overeenkomst deel
nemen, derhalve ten aanzien van deze apparaten niet met elkaar concurreren 
en dat de op dit gebied overwogen samenwerking dus geen beperking van 
de mededinging vormt ... ". 

In dit verband, doch dan ten aanzien van verticale overeenkomsten, is het 
van belang te herinneren aan de reeds boger besproken concernverhoudin
gen: inzover mente doen heeft met een moedermaatschappij die de dochter 
domineert zodat deze zich niet onafhankelijk kan gedragen en er tussen hen 
geen concurrentie mogelijk is kan aan de bier besproken voorwaarden van 
(onderlinge) mededingingsbeperking niet worden voldaan (Besch. Comm., 
18 juni 1969, Christiani & Nielsen N. V., gecit.). 

Zoals het Hof in het Beguelinarrest nog duidelijk bevestigde : ..... dat deze 
voorwaarde ontbreekt in geval van een alleenverkoopovereenkomst welke 
door een moedervennootschap in feite voor een deel wordt overgedragen 
aan een dochteronderneming die wei een eigen rechtspersoonlijkheid doch 
geen enkele economische afhankelijkheid bezit; dat deze verhouding der
halve niet in aanmerking kan worden genomen bij de beoordeling van de 
geldigheid van een alleenverkoopovereenkomst tussen de dochteronder
neming en een derde" (gecit.). 

De mededinging kan beperkt worden in alle produktie- en distributiefasen. 
In de gunstige beschikking ten aanzien van een samenwerkingsovereenkomst 



tussen vrachtwagenbouwers MAN en SAVIEM (Besch. Comm., I7 
januari 1972, PB., L 31/29 van 4 februari 1972) was samenwerking voorzien 
door middel van mededingingsbeperkende clausules in de research- en 
ontwikkelingsfase, de uitvoering en de montage, de aanbodfase, tot inzake 
toeleveringsbedrijven en klantenservice : hier omvatte de overeenkomst 
vrijwel de gehele economische keten van produktie tot distributie. Ze werd 
dan volgens de Commissie ook getroffen door het verbod van art. 85, I 

doch dit kan, omdat aantoonbaar was dat de overeenkomst voldeed aan 
de vereisten van 8 5, 3, buiten toepassing worden verklaard. Mededingings
beperking, uitsluitend in de researchfase, valt eveneens onder artikel 85. 
In de zaak Henkel-Colgate (Besch. Comm., gecit.) hadden twee grote onder
nemingen van wasmiddelen een gemeenschappelijke overeenkomst inzake 
research gesloten. Daarbuiten bevatte de overeenkomst geen enkele con
currentiebeperking. Toch besloot de Commissie dat het om een concurren
tiebeperkend contract ging, al werd volgens lid 3, het "erbod van lid I 

buiten toepassing verklaard ,omdat het speurwerk niet gepaard gaat met 
een beperking in het stadium van de produktie en de distributie van de 
produkten, die op basis van de door het gemeenschappelijk speurwerk 
verkregen resultaten zijn voortgebracht ... '' (Eerste Mededingingsverslag, 
o.c., nr. 33). 

MEDEDINGING BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT 

23. Slechts mededingingsbeperking binnen de gemeenschappelijke markt 
wordt gesanctioneerd. 
Zo heeft de Commissie een negatieve verklaring afgegeven in de zaak 
Raymond-Nagoya (gecit.): de concurrentie binnen de gemeenschappelijke 
markt werd niet beperkt door de exclusiviteit van een licentie en een 
exportverbod, voortvloeiend uit de beperking van verkooprecht dat de 
licentiehouder kreeg opgelegd; inderdaad werden daardoor slechts poten
tiele concurrenten op de markt in het Verre Oosten uitgesloten terwijl 
exporten vanuit Japan naar de EEG niet te verwachten waren nu het pro
dukten betrof die op bijzonde1e bestelling der afnemers werden vervaardigd: 
een negatieve verklaring kon dan ook worden afgegeven. 
Die werd tevens afgegeven in de zaak Supexie (Besch. Comm., 23 december 
1970, PB., L ro/!2, 13 januari 1972) doch slechts voor een tijdens de pro
cedure, na punten van bezwaar vanwege de Commissie, gewijzigde versie. 
Het betrof een gemeenschappelijk uit- en invoerkantoor voor meststoffen 
en andere landbouwprodukten. In de oorspronkelijke versie strekte de 
werkzaamheid van het verkoopkantoor zich uit tot alle landen van de ge
gemeenschappelijke markt buiten Frankrijk : de mededinging binnen de 
gemeenschappelijke markt werd dan ook beperkt en vervalst. Na tussen
komst van de Commissie, werden het maatschappelijk doel en de verkoop
opdrachten voor de export van deze vennootschap evenwel dermate ge
wijzigd, dat haar activiteit beperkt werd tot de landen buiten de gemeen-
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schappelijke markt, zodat ,derhalve de betrokken overeenkomst in haar 
huidige strekking rechtstreeks noch indirect de vrijheid van handelen bin
nen de gemeenschappelijk markt of die van derden aantast" (Ovw. II. 6). 
Op deze wijze ontsnappen in de E.E.G. gevestigde ondernemingen aan 
de Europese mededingingsregels door hun kartelwerking buiten de E.E.G. 
te situeren. 

Omgekeerd evenwel vallen buiten de E.E.G. gevestigde ondernemingen die 
op de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt door overeen
komsten of gedragsafstemming een vervalsende invloed uitoefenen, inzo
verre zij ook de tussenstaatse handel ongunstig bei:nvloeden, wei onder het 
E.E.G.-kartelrecht, zoals reeds enige dergelijke ondernemingen mochten 
ervaren (Cfr. de kleurstoffenzaak, nr. 9; - zie verder de zaken Zoja, en 
Continental Can, nr. 39-42). 

Het Europees mededingingsrecht beoogt dus wei degelijk een ,regime 
waarin de mededinging niet wordt vervalst" te handhaven binnen de E.E.G., 
doch is neutraal ten aanzien van mededingingsvervalsend optreden van 
Europese ondernemingen op ,vreemde" markten. Daarentegen vallen 
vreemde ondernemingen die de mededinging op de Europese markt ver
storen, wei onder de mededingingsregels. 

In de bekendmaking van de Commissie betreffende de invoer van J apanse 
produkten in de Gemeenschap waarop het Verdrag van Rome van toepas
sing is (zie nr. 9) en nogmaals in haar zesde Algemeen Verslag (Zesde 
Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Gemeenschappen 1972, 
Brussel-Luxemburg, SIS biz., nr. 8s; - Tweede mededingingsverslag, 
gecit., nr. 17) benadrukte de Commissie naar aanleiding van zogenaamde 
autolimitatie-akkoorden van Japanse oorsprong : ,Het feit, dat bepaalde 
of aile daarbij betrokken ondernemingen buiten de Gemeenschap zijn 
gevestigd, staat de toepassing van dit voorschrift (art. 8s) niet in de weg als 
de uitwerking van de overeenkomsten, besluiten of onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen zich tot het grondgebied van de gemeenschappelijke 
markt uitstrekt". De Commissie adviseert betrokken ondernemingen dan 
ook tot aanmelding over te gaan : inzover hun afspraken de mededinging 
binnen de Gemeenschappelijke Markt kunnen vervalsen, vallen zij onder 
het Europees kartelrecht. Minder gerustheid lijkt te zijn weggelegd voor 
Europese ondernemingen die op exportmarkten concurrentiebeperkingen 
toepassen. Inderdaad, in de beschikking Europese Suikerindustrie (gecit.) 
wordt onder artikel 8 5 ook veroordeeld de gezamenlijke vaststelling van 
uitvoerrestituties bij export naar Ianden buiten de gemeenschappelijke 
markt. Men kan de vrome wens uitdrukken dat de Commissie hiertoe slechts 
overging omdat bedoelde restituties erg nauw samenhingen met concurren
tiebeperkingen binnen de gemeenschap doch daarvan blijkt dan tach niet 
uit de beschikking zelf. Met Baardman (o.c., biz. 62) besluiten we dan oak 
dat men op dit stuk ,moet oppassen voor generalisaties" nu door genoemde, 
en belangrijke, beschikking oak dit vereiste aan enige verglijding schijnt 
toe te zijn. 



fuT ELEMENT VRIJHEIDSBEPERKING 

24. De mededinging moet tenslotte worden verhinderd, beperkt of ver
valst. Essentieel daarin is, een zekere vrijheidsbeperking der betrokken 
partijen (Zie bijvoorbeeld : 1970, Keramische Tegels; 1971, V.C.H; 1971, 
Henkel-Colgate, gecit.). 

In de zaak S.C.P.A. - Kali und Salz (Besch. Comm., r r mei 1973, PB., 
L 217{3, van 6 augustus 1973; - beroep bij het H.v.J. ingeleid : Agence 
Europe, 6-7 mei 1974) hadden ondernemingen besloten tot commerciele 
en industriele samenwerking ter verhandeling van zekere kalizouten alsook 
tot de aanstelling van gemeenschappelijke dealers respectievelijk een 
handelsagent die een volledig afhankelijke dochteronderneming was. Het 
samenwerkingsakkoord voorzag quota en kwaliteitsnormen, en coordinatie 
en repartitie van leveringen zodat een veroordeling door de Commissie 
enigszins voor de hand lag. In haar overweging II beschrijft de Commissie 
de (economische) vrijheidsberoving die partijen ondergingen : ,Over
wegende dat de hierboven omschreven overeenkomst tot samenwerking 
op het gebied van de verkoop ... een beperking van de mededinging vormt 
omdat zij ten gevolge heeft dat de vrijheid van handelen van beide onder
nemingen als aanbieders op de markt van de betreffende produkten merk
baar wordt beperkt, en eveneens ten gevolge heeft dat de prijzen en ver
koopvoorwaarden voor deze produkten worden gelijkgemaakt en omdat 
zij van de zijde van elk van deze ondernemingen een normale inspanning 
om eveiitiieel ae fabricage van teeds door dewederpartij-aangeboden pro
dukten ter hand te nemen, uitsluit". 

Overigens was daar sprake van een formele vrijheidsbeperking, terwijl een 
feitelijke vrijheidsbeperking al volstaat (Baardman, B., o.c., blz. 57, met 
argumenten uit de Henkel-Colgate en CF A-beschikkingen). In andere 
gevallen spreekt de Commissie van , wijzigingen in de concurrentiepositie 
der betrokkenen (1970, Keramische Tegels; 1972, Gisa), wat op hetzelfde 
neerkomt. 

Anderzijds heeft de Commissie geconstateerd in de beschikking Safco 
(Besch. Comm., r6 december 1971, PB., L 13/44, van 17 januari 1972) 
dat ondernemingen aileen door middel van mededingingsbeperkende 
samenwerking in staat zijn geweest zich werkelijk toe te leggen op een in
spanning voor export van hun produkten buiten hun voornaamste markt. 
Het betrof een verkoopkantoor van kleinere conservenfabrikanten die in 
gezamenlijke inspanning buiten hun traditioneel bereik wensten door te 
dringen. De Commissie gaf een negatieve verklaring af : het interne be
perkende effect werd kennelijk ruimschoots goedgemaakt door een toe
genomen externe mededingingsvaardigheid nu enige minder belangrijke 
ondernemingen zich ten aanzien van andere, en vaak sterke firma's, ge
zamenlijk concurrentiebewust gingen opstellen : zonder samenwerking 
zouden inderdaad de betrokken kleine of middelgrote ondernemingen in 
het geheel niet naar de nu bereikte markten exporteren. 



MERKBARE MEDEDINGINGSBEPERKING 

25. Tenslotte moet het om een voldoende verhindering, beperking of 
vervalsing gaan : een eis die aan het de minimis-adagium herinnert maar 
even vaag blijft als dat gezegde, nu de Commissie - behoudens enige 
aanduidingen in de Bagatellenbekendmaking (Bekendmaking van 27 mei 
1970 inzake de overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feite
lijke gedragingen van geringe betekenis die niet onder artikel 85, lid 1, voor 
het E.E.G.-Verdrag vallen, PB., C 64/1, 1970) - hiervoor geen criteria 
vooruit schuift. Alleen een hele reeks omschrijvingen zijn voorlopig be
schikbaar. Zo moet het gaan om een voldoende vervalsing (1970, Omega; 
1971, CEMATEX); een vervalsing op merkbare wijze (1970, Keramische 
Tegels; 1971, SOPELEMJLangen; 1971, Henkel-Colgate); een niet te 
geringe vervalsing (1972, P.C.E.). 
Als baken zijn naar ons gevoelen zulke evaluerende begrippen volstrekt 
onbetrouwbaar; er bestaat dan ook enige behoefte aan meer duidelijkheid 
doch de ervaring met de bagatellenbekendmaking leerde al dat kwantifi
cering niet vanzelfsprekend een oplossing brengt. 

Afdeling II 

BUITENTOEPASSINGVERKLARING VAN HET KARTELVERBOD 
OP GROND VAN ART. 85, 3de LID 

ALGEMEEN 

26. Het eerste lid van artikel 85 laat niet toe kartels te beoordelen : het 
bakent slechts de werkingssfeer van het E.E.G.-kartelrecht af; het ,geeft 
aan wat in de zin van het V erdrag een mededingingsregeling is ( ... ) en 
wanneer zo een mededingingsregeling uit een E.E.G.-oogpunt relevant is" 
(Mok, R., De toepassing van artikel 85, lid 3 van het E.E.G.-verdrag, Eur. 
Mon. r6, 69-96, 72). 
Artikel8s behelst een onmiskenbaar verbodssysteem waarvan het uitgangs
punt is dat mededingingsregelingen ongewenst zijn en behoren te ver
dwijnen, zonder dat de kartelautoriteiten specifieke nadelige gevolgen 
ervan moeten aantonen. Daarentegen opent het derde lid een mogelijkheid 
van dispensatie. Mok wijst in zijn geciteerde bijdrage (blz. 71 - 74) op 
het nauwe kader van zulke ontheffingsmogelijkheid: partijen zijn gehouden 
de positieve gevolgen van hun optreden op minstens vier punten (de 
,voorwaarden" van het derde lid) aan te tonen; nog moeten ze aantonen 
dat hun regeling niet buitensporig is en bovendien moet er, ook al zijn de 
positieve gevolgen reeds aangetoond, nog concurrentie overblijven. 
Aan de vier voorwaarden moet tesamen worden voldaan; de Commissie 
overloopt ze in haar ontheffingsbeschikkingen en groepsvrijstellingsveror
deningen dan ook na elkaar. Het cumulatievereiste brengt ook mede dat 
bij het niet vervuld zijn van een voorwaarde, de Commissie niet verder 
de andere onderzoekt, nu zij reeds een voldoende grond heeft om de 
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presumptie van schadelijkheid der mededingingsregeling bevestigd te zien. 
Nochtans vermeldt ze in een enkel geval (Besch. Comm., 23 december 
1971, N.C.H. N. V., gecit., III, 13 en 14) ,voor alle zekerheid" toch het 
niet-vervuld zijn van andere voorwaarden waarop toch ,eigenlijk niet 
behoeft te worden ingegaan". 
Alleen de Commissie is luidens Vo. 17 bevoegd om ontheffingen op basis 
van artikel 85, 3de lid, te verlenen; daardoor heeft zij als kartelautoriteit 
de nodige speelruimte gekregen. Enerzijds was het voor een uniforme 
toepassing, en voor de vrijwaring van de tussenstaatse handel, noodzakelijk 
een enkel Europees orgaan de toepassing van deze Ermessensfreiheit toe 
te vertrouwen; anderzijds bracht de specifieke kartelpolitiek mede dat men 
het moeilijk kon houden bij een rigide verbodssysteem dat niet erg scheen 
te passen in de Europese context : de termen van het derde lid geven beleids
ruimte aan de Commissie. Zoals uit onderstaande bespreking moge blijken 
is zelfs uit de huidige beschikkingspraktijk niet steeds een soort vaste recht
spraak voortgekomen zodat nog heel wat bewegingsvrijheid voor de Com
missie over is gebleven. Doch hoe positief men ook mag staan tegenover 
een soepele kartelautoriteit, men moet zich wel voor ogen houden dat haar 
bewegingsvrijheid te koste kan gaan van de rechtszekerheid der onder
nemingen die niet steeds geheel weten waar ze aan toe zijn. 
Enige zekerheid kunnen deze ondernemingen wellicht ontlenen aan het 
formeel vereiste dat door Vo. 17, art. 4 en 5, aan de ontheffingsvoorwaarden 
werd toegevoegd, namelijk dat der aanmelding : ontheffing voor aanmel
dingsplichtige overeenkomsten kan slechts verleend worden aan effectief 
aangemelde overeenkomsten en eventuele retro-activiteit der ontheffing 
gaat niet verder terug dan de datum der aanmelding. Dat kan alleszins al 
een motief zijn voor prompte aanmelding van dubieuze overeenkomsten -
al is, zoals verder zal worden besproken, de aanmelding niet langer de 
magische veiligheidsformule uit het Europees kartelrecht. 
Totnogtoe bespraken we slechts de individuele ontheffingsmogelijkheid; 
daarnaast bestaat de mogelijkheid van generieke vrijstellingen met name 
voor groepen alleenverkoopovereenkomsten (Vo. 67/67 Comm., 2 maart 
1967, PB., L 849/67) enbepaalde specialisatieovereenkomsten (Vo. 2779/72, 
21 december 1972, PB., L 292{23); deze worden verder besproken. 
Hieronder zullen we de verschillende voorwaarden van het derde lid nagaan 
om te zien op welke wijze deze geacht worden vervuld te zijn, en hoe de 
Commissie haar standpunt dienaangaande motiveert. De citaten zijn telkens 
exemplarisch : niet altijd is de formulering zo uitgebreid of grondig als 
hier zou kunnen blijken; nochtans hebben wij over het algemeen de indruk 
dat de Commissie ten aanzien van ondernemingen, overigens terecht, veel
eisend is wat betreft het bewijs dat deze voorwaarden vervuld zijn. 

B1JDRAGE TOT VERBE'I'ER1NG DER PRODUKTIE OF DISTRIBUTIE DER GOEDEREN 

27. Zes van de zestien ontheffingen die Mok in zijn geciteerde bijdrage 
telt, betreffen specialisatieovereenkomsten; vier andere zijn alleen verkoop-
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overeenkomsten : in verband met deze beide soorten overeenkomsten zijn 
de verwachtingen om aan deze voorwaarde te voldoen wellicht het grootst 
(Het betreft de zaken 1969 Clima-Chappee, 1969 ]az/Peter, 1971 FNjCF, 
1971 SOPELEM/Langen, 1972 MAN/SAVIEM, 1972, Dun Papier 
(specialisatie) en 1965 DRUjBlondel, 1965 Hummelflsbecque, 1965 ]alatte, 
1970 Omega (alleenverkoop). 
Onderstaand voorbeeld, met name uit de F.N./C.F.-beschikking, geeft 
een beeld van de wijze waarop de Commissie de bijdrage vervuld acht 
(gecit.). Het betrof een omvangrijke specialisatieovereenkomst tussen twee 
ondernemingen met belangrijke posities : de specialisatie gold zowel voor 
het onderzoek en antwerp van nieuwe produkten, als voor ontwikkeling, 
fabricage en verkoop van elkaars produkten; deze geschiedde zelfs door 
verlening van wederzijdse exclusiviteit voor de markten waar elk der part
ners ingeburgerd was. Bovendien betrof de overeenkomst zowel het huidige 
als het toekomstige fabricageprogramma. Omdat aan alle voorwaarden voor 
ontheffing was tegemoetgekomen, werd deze verleend. De argumentatie 
in verband met de eerste voorwaarde verloopt als volgt : de specialisatie 
berust op versterking van elkaars activiteit in het domein waar elk het verst 
gevorderd is ; dit leidt tot handhaving zoniet toename van de werkzaam
heden doordat elke partij een grate hoeveelheid kan produceren en daardoor 
de kosten weer kan spreiden. Toespitsing op een geringer aantal varieteiten 
leidt tot een ,intensiever, rationeler en economischer gebruik van de be
schikbare industriele installaties aan beide zijden, hetgeen bijdraagt tot 
een verbetering van de fabricage der betrokken produkten". De wederzijdse 
exclusiviteit geeft partijen de mogelijkheid elk een volledig assortiment 
aan te bieden in het gebied waar ze het best zijn ingeburgerd : dit maakt 
een ,betere vertakking der distributie der produkten van beide partijen 
mogelijk. De gezamenlijke reclame-inspanning werkt eveneens kosten
besparend en intensiverend ... zo ,dat de op commercieel vlak tussen par
tijen tot stand gebrachte samenwerking daarom bijdraagt tot de verbetering 
van de distributie der betrokken produkten". 
Hier lag dus de nadruk op het complete assortiment, het distributienet en 
dereclame-inspanning. Ook de betere aanwending der produktiemiddelen 
stond voorop. In de CEMATEX-zaak sprak vooral de rationalisatie aan, 
die werd aangebracht door beperkingen van deelname aan en frekwentie 
van dure tentoonstellingen van eveneens dure produktiemiddelen. Het 
verbeteren van een distributiestelsel kwam vooral op de voorgrond in de 
OMEGA-zaak met het zogenaamde selectief distributiestelsel voor delicate 
en kostbare produkten. 

VERBETERING DER TECHNISCHE OF ECONOMISCHE VOORUITGANG 

28. De Commissie schijnt aan te nemen, dat het vervuld zijn van de bij
drage tot de verbetering van de produktie of de distributie op zichzelf als 
verbetering van de economische vooruitgang wordt beschouwd. Er zijn 
tenminste in de beschikkingen geen expliciete motiveringen in dit verband 
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hetgeen ook niet hoeft, gezien dit tweede deel der eerste voorwaarde is 
ingeleid door het voegwoord ,of". Wel wordt in voorkomend geval in
gegaan op de verbeteringen van de technische vooruitgang; dit was onder 
meer het geval in de beschikking SOPELEM/Langen (Besch. Comm., 
20 december 1971, PB., L 13/47, 17 januari 1972). 
Beide hadden overeenkomsten gesloten tot wederzijdse specialisatie in de 
vervaardiging van onderdelen van automatische hydraulische apparaten; 
gezien de hoge specialisatiegraad der betreffende apparaten, was er sprake 
van feitelijke wederzijdse exclusiviteit hoewel de contracten voornamelijk 
verkoopspromotie, reclame en klantenservice voorzagen, naast een niet
interventieplicht in verband met de typen die de tegenpartij ontwikkelde 
en in de handel bracht. De Commissie overwoog (III. 2) ,dat de verdeling 
tussen de twee ondernemingen van de ontwikkeling en fabricage van de 
verschillende categorieen apparaten elk van hen eveneens de mogelijkheid 
heeft gegeven zijn werkzaamheden op het gebied van speurwerk en ont
wikkeling te concentreren, met name door bepaalde werkzaamheden die 
aan de bevoegdheid van de ander worden overgelaten op te geven ; dat de 
overeenkomst dus tot bevordering van de technische vooruitgang bijdraagt". 
De Commissie leidt hier dus de technische vooruitgang af uit ontwikkelings
en verkoopsspecialisatie, zonder dat de overeenkomsten zelf gezamenlijke 
inspanningen dienaangaande voorzagen : precies de scheiding der in
spanningen, en het verlost zijn van concurrentiele druk voor ZIJn 
produkten (non-interventie-clausule) kon leiden tot grotere technische 
vooruitgang. 

BILLIJK AANDEEL TEN GUNSTE DER VERBRUIKERS 

29. De verbruikers, die van de voordelen uit k.artelovereenk.omsten k.unnen 
meegenieten, zijn niet de eindconsumenten van de produk.ten waarop de 
overeenk.omst slaat; het zijn meestal de afnemers van de bij de overeen
komst betrokk.en ondernemingen. In de zaak Davidson Rubber Cy (Besch. 
Comm., 9 juni 1972, PB., L 143/31 van 23 juni 1972 (III, 12);- cfr. Besch. 
Kali und Salz, gecit.) bijvoorbeeld, ging het onderzoek naar enige overeen
komsten tot overdracht van know-how, en octrooilicentieovereenk.omsten, 
die, ,als een beleidslijn, tegelijkertijd en gezamenlijk. onderzocht", een 
merk.baar mededingingsbeperkend effect hadden. Voor enk.ele der betrokken 
overeenk.omsten werd het kartelverbod buiten toepassing verklaard, o.m. 
omdat aan de gebruikers een billijk aandeel in de voordelen der overeen
komst ten goede kwam. Welnu, het ging i.e. om overeenk.omsten inver
band met de produktie van auto-bekledingsonderdelen: de gebruikers die 
werden in acht genomen waren dan ook de automobielconstructeurs gezien 
zij afnemer waren van het betrokken toeleveringsbedrijf. 
De motivering op het punt der consumentenvoordelen laat naar ons ge
voelen (cfr. Van Laethem en Van Houtte, Overzicht, o.c., nr. 26) nog 
steeds te wensen over; wel stellen wij ons de vraag of het niet reeds zo is, 
dat men slechts van verbetering van produktie en distributie kan spreken 
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wanneer uiteraard de afnemers van deze verbeteringen enig voordeel onder
vinden : het ene schijnt moeilijk zonder het andere te kunnen zodat het 
niet gemakkelijk is beide voorwaarden afzonderlijk en uitvoerig te moti
veren. Alleszins verwijzen de meeste voordelen naar punten uit de distri
butie- en kwaliteitsverbetering, zoals : een snelle of regelmatige bevoorra
ding (Omega, Davidson Rubber Co), een doeltreffende garantie- en service
verlening (Omega, Sopelem{Langen, Man/Saviem), of een gunstige prijs
ontwikkeling (F.N.{C.F., Cematex, Dun Papier). Te betreuren is evenwel 
dat in sommige gevallen, de Commissie het laat afweten met de toch wel 
onbevredigende vaststelling dat sommige voordelen ,voor de gebruikers 
te verwachten zijn". 
In de F.N./C.F.-beschikking (gecit.) besloot de Commissie tot buiten
toepassingverklaring voor een samenwerkingovereenkomst op het gebied 
van fabricage en verkoop van jachtmunitie en aanverwante. De Commissie 
besteedde naar ons gevoelen, en terecht, zeer veel aandacht aan de voor
waarden van artikel 85. 3· gezien het duidelijk mededingingsbeperkend 
karakter der overeenkomst. Toch kwam het gebruikerscriterium slechts 
onvoldoende uit de verf: de Commissie (III. 12) stelt vast dat weliswaar in 
het verleden reeds enige kostenstijgingen door de producenten zelf zijn 
opgevangen, en achtte het , voldoende waarschijnlijk" dat de partijen in de 
toekomst nog zelf hun verkoopprijzen zullen verlagen, een maatregel , waar
toe zij trouwens gedwongen worden door de groeiende druk van de concur
rentie" : hier worden reiHe en te verwachten voordelen op een lijn gesteld, 
en wordt het gunstig effect der overeenkomst voor verbruikers gemotiveerd 
met een verwijzing naar de restantconcurrentie in de sector. 
In de zaak SOPELEM{Langen (Besch. Comm., 20 december 1971, gecit.) 
werd tot buitentoepassingverklaring voor overeenkomsten tot wederzijdse 
levering van gespecialiseerde hydraulische regelapparatuur besloten. Ook 
hier moet worden vastgesteld, dat een overigens uitgebreid onderzoek van 
artikel 8 5. 3. op het punt der gebruikersvoordelen enigszins ontoereikend 
blijft. De Commissie wijst (onder III. 3) op de levendige concurrentie in 
de betrokken sector die het onmogelijk maakt ,om de kostenbesparingen 
die van hun overeenkomst het gevolg zijn uitsluitend ten eigen bate aan te 
wenden" ; uit deze invloed van de restantconcurrentie besluit de Commissie 
onmiddellijk erg affirmatief ,dat deze besparingen aan de kopers worden 
doorgegeven". Wei moet aan dit op zichzelf wat ontoereikend punt toe
gevoegd worden, dat de Commissie ten gunste van de verbruikers ook 
verbeteringen van kwaliteit, service en verkrijgingsvoorwaarden aanvoerde. 
Ook in de beschikking Henkel-Colgate (gecit. - cfr. Prym-Beka, gecit.) waar 
een gemeenschappelijke research- en ontwikkelingsovereenkomst buiten
toepassingverklaring verkreeg wees de Commissie (onder III) op de rol 
der overige mededinging en besloot zij ,dat het in het belang van beide 
contractspartijen is om de resultaten van een gemeenschappelijke research 
ter verkrijging van voordelen bij de concurrentie tegenover derden ook 
werkelijk toe te passen, en daarom voorts kan worden verwacht dat de af
nemers een billijk aandeel zullen ontvangen in de voordelen ... ". 
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In de zaak Kali und Salz (cfr. nr. 24) waar een stel van samenwerkings- en 
alleenverkoopsovereenkomsten werd verboden, besloot de Commissie dat 
er van geen verbetering der produktie of distribuiie sprake was, onder meer 
omdat de gebruikers- i.e. fabrikanten van samengestelde meststoffen
meestal belangrijke ondernemingen waren die zeer wel in staat werden ge
acht om zichzelf tot de leveranciers te wenden en gunstige voorwaarden 
te bedingen. Ten aanzien van andere afnemers stelde de Commissie dat er 
reeds voldoende tussenpersonen op de markt waren. 
Als besluit van deze bespreking kan men naar ons gevoelen stellen dat de 
Commissie weliswaar deze voorwaarde telkens onderzoekt, doch voor zover 
uit de beschikkingen blijkt, haar besluiten, vlugger dan bij de andere voor
waarden het geval is, op veronderstellingen laat steunen. 

CONSUMENTENBESCHERMING EN MEDEDINGINGSRECHT 

30. In de reeds gepubliceerde en hier reeds geciteerde mededingingsver
slagen heeft de Commissie nochtans een deel ,consumentenvraagstukken" 
opgenomen. Daarin stelt zij voorop (Eerste mededingingsverslag, gecit.) dat 
,het mededingingsbeleid dat de Commissie in toepassing van het E.E.G.
verdrag voert, een essentieel mid del ( vormt) om de doeltreffende werking 
van de economie te vergroten, de groei te bevorderen en een zo hoog moge
lijke graad van behoeftenbevrediging te verzekeren. Bij dit laatste gaat het 
niet alleen om een vergroting van de hoeveelheid goederen die de consu
menten ter beschikking staan, men moet ook de kwaliteit daarvan voort
durend verbeteren; het mededingingsbeleid draagt tot deze verbetering 
bij door vernieuwing te begunstigen". Wellicht kan deze laatste zinsnede 
verwijzen naar de zojuist besproken beschikkingen die vrijwel alle samen
werkingsovereenkomsten waren (Over de houding die de Commissie in 
het algemeen, en althans in verband met art. 85 t.a.v. deze overeenkomsten 
aanneemt : Bekendmaking der commissie inzake overeenkomsten, besluiten 
en onderling afgestemde feitelijke gedragingen betreffende samenwerking 
tussen ondernemingen PB., C 75/3, 1968 en rectificatie PB., C 84/14, 1968.) 
In genoemde mededingingsverslagen valt het ons op dat de Commissie 
naar geen enkele der in het kader van de concurrentiepolitiek genomen 
beschikkingen verwijst. Wel wordt de aandacht getrokken op studies die 
de Commissie verricht over de (soms aanzienlijke) prijsverschillen, en de 
stijging der algemene levensstandaard (,de kwaliteit van het bestaan") in 
de gemeenschap. Het is duidelijk dat zulke algemene thema's, alsmede de 
overige in de verslagen aan bod komende zoals consumentenvoorlichting, 
de deelneming aan werkzaamheden van de O.E.S.O. en van de Raad van 
Europa, niet uitsluitend onder het mededingingsbeleid ressorteren. 
Een verheugend punt is dat in verband met deze materie van het Europees 
Parlement, dat door ontbreken van waarachtige wetgevende bevoegdheid 
al te vaak een tweederangsrol moet spelen in de Gemeenschap, tach reeds 
initiatieven zijn uitgegaan (Schriftelijke vragen nr. 633/71 van de heer 
Adams van 13 maart 1972 en nr. 2/72 van de heer Jahn van 22 maart 1972, 
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PB., C 63/2 van 15 juni 1972; - vraag van de heer Jahn van 26 september 
1972, PB., C w6jr, 1972). 
Onder meer moest op een vraag van de heer Couste de Commissie toegeven 
dat de dienst ,consumentenvraagstukken" met slechts vier personeelsleden 
was bemand ; wellicht werd daardoor de wat wrevelige opmerking van de 
voorzitter der internationale verbruikersorganisatie zoals door de heer ]ahn 
in zijn vroegere vraag geciteerd, door de Commissie min of meer bevestigd 
(Schriftelijke vraag nr. 200/72 van 4 juli 1972, PB., C ros/r4 van ro oktober 
1972). De bedoelde voorzitter, de heer Goldman, had gesteld dat door de 
Euromarktinstanties de verbruikersbelangen op zorgwekkende wijze werden 
verwaarloosd, en dat, daar de Verdragen ,praktisch niets" zeggen over de 
inachtneming van deze belangen bij de besluiten van de Commissie, deze 
belangen buiten de officiele grondslagen van de werkzaamheden der Brussel
se instanties vielen. Dat was wel scherpe kritiek die de Commissie zich 
kennelijk niet op het hoofd heeft Iaten zitten blijkens de initiatieven die zij 
sedertdien genomen heeft (Tweede Mededingingsverslag, gecit. nr. 197-
199; - Antwoord op vraag 2/72, PB., C ro6/r van I r oktober 1972). 
Zij deelde inderdaad mede, een reeks maatregelen te hebben genomen op 
r8 juni 1972 : de dienst verbruikersbelangen werd versterkt en, wat voor 
ons punt van bijzonder belang is, onder de Directeur-Generaal concurren
tie gesteld. Ook werd een begrotingspost van 7 miljoen BF uitgetrokken 
om de voorheen bij het consumentencontactcomite, dat werd opgeheven, 
vertegenwoordigde verbruikersorganisaties in staat te stellen actiever dee! 
te nemen aan de werkzaamheden in verband met de vragen die hun aangaan. 
Men zou in zekere zin kunnen spreken van een relance der consumenten
bescherrning, mede door het mededingingsbeleid (Cfr. in Engeland ge
nomen initiatieven zoals ze door Van Gerven, W., Verleden en toekomst 
van het Europees kartelrecht in waarden-georienteerd perspectief, Eur. Mon. 
r6, gecit., biz. 175-218 (217) worden uiteengezet: een directoraat-generaal 
voor Fair Trading werd opgericht met een stafvan 175 (!)man; deze in
stelling oefent bepaalde bevoegdheden uit bij het eveneens nieuw opge
richte Consumer Protection Advising Committee maar ook bij de Restrictive 
Practices Court en de Monopolies and Merger Commission ; zie tevens het 
door Van Gerven geciteerde S.E.R. informatie- en Documentatiebulletin 
nr. 48 van 20 december 1972), 
In zijn hierboven geciteerde bijdrage, stelt Van Gerven dat een dergelijke 
evolutie ons dichter brengt naar de ,eigenlijke problemen" en de funda
mentele vragen die zich ,hoven het mededingingsrecht uit" stellen (zie 
het eveneens daar geciteerde werk van Lauwaars, R. H., Dwarsverbindingen, 
over de noodzaak van een globale visie binnen de Europese Gemeenschappen, 
Zwolle, 1973), en bij dewelke het mededingingsbeleid slechts een term is 
van het spanningsveld. Wij zouden daar, vanuit kartelrechtelijk standpunt, 
aan toevoegen : oak een term en daaraan een wens verbinden die ons terug
brengt tot de ontheffingsvoorwaarden die wij hier bespreken, namelijk dat 
de Commissie op het punt der consumentenparticipatie op meer expliciete 
en affirmatieve wijze haar beschikkingen zou motiveren. 
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PROPORTIONALITEIT DER BEPERKINGEN 

31. Hoe zeer ook een mededingingsbeperkende overeenkomst de pro
duktie of distributie der goederen kan verbeteren, toch moet nog worden 
aangetoond dat de overeenkomst zelf strikt noodzakelijk was voor het be
oogde doel. 
De Commissie, die bij beschikking enige regelingen op basis van het Noord
wijks Cement-Akkoord en de statuten van de Stichting Cement-Centrale, 
verbood (Besch. Comm., r8 december 1972, Cementregeling voor Nederland, 
PB., L 303{7 van 31 december 1972) deed dit hoofdza.kelijk omdat een 
quotaregeling niet voldeed aan genoemd proportionaliteitsvereiste (III. 18), 
zodat ,haar ontheffing moet falen aan de ontbrekende onmisbaarheid van 
de quotaregeling ter verwezenlijking van de door de deelnemers nage
streefde doelstellingen". 
De overeenkomst moet er dus werkelijk nodig zijn geweest om de gunstige 
effecten zoals in het derde lid omschreven te verwezenlijken. Op dit punt 
blijkt de gerichtheid van het Europees kartelrecht op de rol der vrije mede
dinging zeer sterk : van partijen wordt gevraagd dat zij aantonen dat hun 
overeenkomst, die de mededinging beperkt, beter dan de mededinging zelf, 
speciale voordelen oplevert. Zo bijvoorbeeld in de zaak ManfSaviem, waar 
de Commissie tot buitentoepassingverklaring besloot voor een samenwer
kingsovereenkomst. De Commissie stelde daar vast (onder III. 32), dat 
de mededinginbeperkende clausules onmisbaar waren, gezien ,de met de 
samemv~rl<ing verbonden beperkingen speciale voordelen kunnen op-
leveren" (gecit., m~ z2, blz. ). - - --
In de Cimbel-beschikking (Besch. Comm., 22 december 1972, PB., L 303{24 
van 31 december 1972) verbood de Commissie een overeenkomst, de 
Coordination (1966), die in hoofdzaak afspraken omvatte inzake quota, 
prijzen, onderlinge opbrengstencompensaties, die neerkwamen op markt
verdelingen en vrijwel uniform marktgedrag. Voor zover wij hebben kunnen 
nagaan, is in deze beschikking de Commissie het meest expliciet over de 
hier besproken voorwaarde, (III. 17 e.v.). 
,Overwegende dat het voor de vraag of de onder II behandelde beperkingen 
volgens artikel 85, lid 3, kunnen worden vrijgesteld er op aankomt of door 
de beperkingen bij een objectieve beschouwing een verbetering is ingetreden 
in vergelijldng tot de toestand die zonder beperkingen zou bestaan; dat het 
uitgangspunt van de beoordeling daarbij het bij de oprichting van de ge
meenschappelijke markt nagestreefde beginsel moet zijn volgens hetwelk 
het de redelijke en onvervalste concurrentie is die de geregelde en econo
misch gunstige bevoorrading van een markt het best waarborgt ; dat van 
een , verbetering" van het economisch proces of van een , bevordering van 
de technische of economische vooruitgang" in de zin van artikel 8 5, lid 3, 
derhalve aileen sprake kan zijn in gevallen waarin de mededinging bij uit
zondering niet in staat is het economisch gunstigste resultaat in het !even 
te roepen". De buitentoepassingverklaring wordt dan ook geweigerd, pre
cies omdat aan deze voorwaarde in geen enkel opzicht was voldaan. 



RESTANTMEDEDINGING 

32. Zelfs wanneer de mededingingsbeperkende overeenkomst sommige 
speciale voordelen beter verwezenlijkt dan de vrije mededinging, en zelfs 
wanneer de beperkingen strikt noodzakelijk zijn om die voordelen uit te 
Iokken, blijft toch nog vereist dat voor een wezenlijk deel der gemeenschap
pelijke markt de mededinging door de gedulde beperkingen niet wordt 
uitgeschakeld; ziedaar ten overvloede een bevestiging van het mede
dingingsgericht karakter van de E.E.G. 
Bij het onderzoek van de situatie der restantmededinging, ,moet rekening 
worden gehouden met de bijzondere aspekten van de (deze) zaak en met 
name met de historie en de recente ontwikkelingen van de (deze) markt" 
(Besch. Comm., 26 juli 1972, Dun Papier, PB., L 182/24 van ro augustus 
1972 (onder III, 4). 
Deze zaak betrof een specia.lisatiekartel tussen fabrikanten van dun papier; 
artikel 85, 1. werd, althans toen deze eerste strakke overeenkomst door een 
meer soepele was vervangen, buiten toepassing verklaard. Wat het hier 
besproken vereiste betreft, stelde de Commissie dat ,ondanks het feit dat 
de deelnemers in bepaalde gebieden van de Gemeenschappelijke Markt 
een sterke positie innemen, een analyse van de betrokken markt en van zijn 
bijzondere kenmerken geen aanleiding geeft te vrezen dat de concurrentie 
voor een wezenlijk deel van de betrokken produkten wordt uitgeschakeld 
en wel wegens de marktpositie van de kopers, wegens de potentiele con
currentie die tussen de deelnemers aan het kartel bestaat en wegens de 
concurrentiedruk die uitgaat van producenten in andere delen van de 
Gemeenschappelijke Markt waar geen enkele onderneming aan het kartel 
deelneemt, alsook van producenten van derde Ianden, die geen van allen 
enigerlei markt verwaarlozen omdat de concurrentie voor deze produkten 
zich op wereldschaal afspeelt". Dit lijkt ons een ruime definiering van de 
elementen die bij dit onderzoek een rol kunnen spelen ; te noteren valt 
dat de Commissie hier tevens concurrentie van buiten de E.E.G. in haar 
overwegingen verdisconteert. 
Reeds bij de bespreking van vorige ontheffingsvoorwaarden wezen wij op 
de rol die blijvende mededinging kan hebben voor de verwezenlijking van 
die voorwaarden zelf (Cfr. Beschikkingen F.N.-C.F.; SOPELEMfLangen; 
Henkel-Colgate; Prym-Beka, gecit. ; zie de besprekingen (onder nr. 26-3 I). 
In de beschikking MAN/SAVIEM (gecit.) nam de Commissie aan dat 
,er op de markt van vrachtauto's aanduidingen bestaan dat de concur
rentie in de gemeenschappelijke markt en de handel tussen de Lid
Staten gelntensifieerd worden" en ging zij er van uit ,dat de in de ge
meenschappelijke markt aanbiedende ondernemingen en groepen van on
dernemingen concurrenten zijn, en dat deze concurrentie door de toeneming 
van de handel tussen Lid-Staten in de toekomst ook duidelijker aan de dag 
zal treden". Hier wees de Commissie dus op de verdere toename der 
onderlinge concurrentie en interstatenhandel ten gevolge van de verdere 
vrijmaking van het handelsverkeer. De beschikking is gedateerd op 17 
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januari 1972, dus ruim enige jaren na de totstandkoming der Euromarkt; 
de geciteerde overweging lijkt ons dc:m ook niet geheel afdoende tenzij men 
moet aannemen dat de Commissie in een cynische bui de relativiteit van de 
verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt heeft willen poneren. 

Afdeling III 

ART. 86 VAN HET E.E.G.-VERDRAG 

ALGEMEEN 

33· Artikel 86 is anders opgevat dan artikel 85; het spreekt slechts van 
onverenigbaarheid, niet van nietigheid, en er zijn geen ontheffingsmogelijk
heden voorzien; dat laatste vloeit voort uit het feit dat het artikel steunt op 
het misbruikbeginsel. 
De formulering van artikel 86 verschilt ook enigszins van deze van artikel 8 5 
nu het mededingingsvervalsend oogmerk of effect dat van het misbruik 
uitgaat niet, althans niet met zoveel woorden, wordt vereist. Het bestaan 
van machtsposities wordt dus geenszins verhinderd, in tegenstelling tot 
de E.G.K.S. waar naast de misbruikbeteugeling (art. 66, § 7) ook een pre
ventieve controle bestaat (art. (l6, § r). In de E.E.G. worden slechts som
mige gedragingen, gekwalificeerd als misbruik, beteugeld. Cerexhe (Cerexhe 
E., L' interpretation de l' art. 86 du T raite de Rome et les premieres decisions 
de la Commission, Cah. Dr. Bur., 1972, 272-298, (280-285); - zie verder 
over dit artikel Schultsz, J. C., Art. 86 van het E.E.G.-verdrag, Bur. Mon. r6, 
gecit. 131-150; - Dubois, J. P., La position dominante et son abus dans 
l' article 86 du traite de la GEE, Paris, 1968; - Joliet, R., Der Begriff der 
missbrauchliche Ausnutzung in art. 86 EWG- Vertrag, Bur., 1973, 97-II3) 
leidt hieruit af dat artikel 86 niet geinspireerd is door een economische 
orde, berustend op de concurrentie (zie vorige kroniek, nr. 30-32). 
Artikel 3f E.E.G. kent hij dan ook geen kracht toe als norm, doch slechts 
als beginselverklaring die zelf naar de materiele bepalingen van het Verdrag 
verwijst. Naar ons gevoelen heeft ook art. 86 een mededingingsinspiratie, 
trouwens duidelijk bevestigd in het arrest Continental Can, waarin, zoals 
verder zal worden besproken, aan artikel 3f de volle kracht van rechtsnorm 
wordt toegekend. 
Naar aanleiding van enige zaken (Zoja en Continental Can) kwamen ook 
hier weer aspekten der extraterritorialiteit en concernverhoudingen aan 
de or de ; zi j worden niet opnieuw besproken, gezien de regels hiervan 
dezelfde zijn als onder artikel 85 en deze zaken terzake niets hebben toe
gevoegd. De behandeling der zaken is chronologisch, omdat naar ons ge
voelen Commissie en Hof samen stap voor stap de interpretatie van artikel 
86 hebben opgebouwd, en deze benadering zicht geeft op de geleidelijke 
uitbouw (construction) van deze norm. 



DE ZAKEN PARKE DAVIS EN SIRENA-EDA 

34· In de zaak Parke Davis had het Hof de drie elementen : machtspositie, 
misbruik daarvan en ongunstige invloed op de tussenstaatse handel, ge
preciseerd en naar aanleiding van de invloed van merkenrechten op de 
mededingingsregels, gewezen op het verschil tussen het bestaan en de uit
oefening van industriele eigendomsrechten: de uitoefening kan, inzoverre 
zij bijdraagt tot vorming van een machtspositie welke als zodanig wordt 
misbruikt, door het gemeenschapsrecht beheerst worden. 
Het Sirena-Eda-arrest (Arrest H.v,J., 18 februari 1971, ]urispr., 1971, 69; 
-Wertheimer, H.W., Enige P.R.E.P.-notities, S.E. W., 1971, 749-220; 
- S.E. W., 1971, 295-303;- C.M.L.R., 1972, 83-87;- Rev. Tr. Dr. Eur., 
1971, 818-833 met noot Chavanne) werd gewezen op prejudiciele vraag 
van het Tribunale civile e penale te Milaan naar aanleiding van een geding 
omtrent namaking van een merk; verweerster had zich op artikel 85 
en 86 beroepen en voerde aan dat de overeenkomst welke de eerste, 
merkvoerende firma had met de Amerikaanse onderneming die het merk 
,leverde", in strijd zou zijn met de mededingingsregels voor ondernemingen. 
Het Hof nam deze gelegenheid te baat om iets dieper het begrip relevant 
market, waarop de machtspositie zich moest voordoen, te omschrijven; 
in zijn zestiende overweging stelde het Hof dat , ... voorts nog wordt ver
langd dat bedoelde houder (van een merkrecht) in staat is de handhaving van 
een effectieve mededinging op een aanzienlijk deel van de desbetreffende 
markt te belemmeren, zulks gelet m.n. op de eventuele aanwezigheid en de 
positie van producenten of handelaars die soortgelijke of substitutieproduk
ten afzetten''. Hier kondigt naar ons gevoelen het Hof reeds aan, veeleisend 
te zullen zijn in verband met het marktonderzoek dat de kartelautoriteiten 
in voorkomend geval moeten instellen. 
We wijzen hier nog op de omstandigheid dat het Hof op dat ogenblik nog 
grotendeels aileen stond als actieve communautaire autoriteit i.v.m. artikel 
86; door de merkwaardige techniek der prejudiciele vragen (art. 177 E.E.G.) 
moest het Hof de interpretatie van artikel 86 reeds starten v66r de Com
missie terzake beschikkingen had genomen. 
Het Hofhuldigt verder, in verband met de uitoefening van het merkenrecht, 
een andere opvatting over het misbruik dat daarvan gemaakt kan worden, 
dan de Commissie. Dit is voornamelijk tot uiting gekomen in de Grundig
Constenzaak (zie hiervoor het tweede overzicht van rechtspraak, o.c., 
nr. 13, 16 en 58.) waar de Commissie een abusief gebruik van het merk zag 
omdat het werd gebruikt voor een ander belang, i.e. marktverdeling, dan 
waarvoor het door de nationale wetgever was gecreeerd ; het Hof wees in 
zijn toenmalige arrest op de band die ook in verband met de uitoefening 
van merkenrechten, moet worden gelegd met de effectiviteit van het com
munautaire recht, en met name de verdere interpenetratie van de Lid-Staten 
(Vgl. Wertheimer, H.W., o.c., blz. 121). 
In het hier besproken arrest komt deze opvatting nog duidelijker tot uiting, 
zoals Wertheimer stelt. De Commissie voerde aan, dat de definitieve over-
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dracht van een merk slechts dan onder de mededingingsregels valt, wanneer 
daarbij aan de overeenkomst vreemde doeleinden worden nagestreefd; 
en gezien het, aldus de Commissie, in dit geval slechts ging om het enkel 
vervreemden van een onstoffelijk goed bevond de overeenkomst zich niet 
onder toepassing der mededingingsregels. In zijn overwegingen IO en I I 
stelde het Hof deze redenering terzijde door te stellen dat contractuele 
merkoverdrachten onder artikel 85 vallen en met name verboden zijn 
wanneer parallelle overdrachten van merkenrechten die op hetzelfde pro
dukt slaan worden gehanteerd om ,opnieuw ondoordringbare afscheidingen 
tussen Lid-Staten te doen ontstaan". Omwille van die vergaande overwe
ging is het arrest, zoals uit de bij Wertheimer geciteerde bijdragen blijkt, 
niet van kritiek gespaard. Die kritiek richtte zich overigens voor een stuk 
tevens op het feit dat het Hof wellicht niet geheel als lijdelijk rechter de 
feiten der zaken slechts heeft geaccepteerd, doch - zoals Wertheimer 
besluit - kennelijk meende ex officio het voor hem geproduceerde materi
eel te moeten aanvullen. 

NATIONALE RECHTSPRAAK 

35· In de nationale rechtspraak kunnen we vooreerst wijzen op twee 
Nederlandse vonnissen in kort geding (Voorzitter Arrondissementsrecht
bank Breda, 3I december I968, N. V. Lever'sZeep MaatschappijfGegro N. V., 
in B.l.E., I969, 7; ]. T., I970, I 57 met noot Van Bunnen, L.; Grande 
Lessive a Breda; Cah; Dr. -Eur., I 970, 444-449 ; Voo!'zitter -Auondisse
mentsrechtbank Breda, I april I969, Dash, Cah. Dr. Eur., I970, 449-45I, 
Rev. Dr. Intell.- L'ing. Conseil, I970, I3-r8.) ;ze werden gewezen na het 
Parke-Davis-arrest, doch voor de uitspraak in Sirena-Eda. Een vergelijking 
is boeiend omdat het in deze wasmiddelenzaken duidelijk ging om andere 
produkten; precies de kwalifikatie ,.hetzelfde produkt" in de Sirena-Eda
zaak had kritiek opgeroepen, omdat Sirena-Eda had aangevoerd dat haar 
produkt door ,bijna veertig jaar van onderzoek en opgedane ervaring" 
fel was verbeterd, wat een verklaring moest zijn voor de hogere ptijs. 
De eerste wasmiddelenzaak betrof een geding tussen een Nederlandse 
middelgrote distributieonderneming en een Nederlandse dochteronderne
ming van Unilever; de eerste bracht in Nederland wasmiddelen van het 
merk OMO in de handel, terwijl dit merk exclusief voor Nederland door 
N. V.Lever Mij was gedeponeerd en de betreffende produkten door haar 
en in Nederland werden geproduceerd. De merkwaardigheid van de zaak 
was dan ook, dat de betrokken Nederlandse distributiemaatschappij de 
parallelimporten realiseerde met produkten die zij aankocht bij de Duitse 
Sunlight Gesellschaft GmbH; tevens een dochter van Unilever en dus een 
economische zusteronderneming van Unilever Zeep Mij; Sunlight had in 
Duitsland hetzelfde merk gedeponeerd en produceerde er tevens de pro
dukten, volgens een andere samenstelling of procede. De laatste vermelding 
is van belang, omdat zij aantoont dat de houders van het merk ieder zelf de 
produkten produceerden en het merk dus aan meer beantwoordde dan het 
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formele vereiste van deponering (Grundig-Consten). Het vonnis beval de 
stopzetting van gebruik van het merk, met name omdat de (lagere) prijzen 
ervan rechtstreeks vergeleken waren met deze van het oorspronkelijke doch 
anders samengestelde en geproduceerde Nederlandse produkt. De voor
zitter stelt, in verband met de mededingingsregels, dat van de nationale 
regeling van merkenrechten uiteraard een zekere invloed uitgaat op de 
tussenstaatse handel maar dat bepaald artikel 36 E.E.G. zulks ook toelaat; 
en dat overigens niet blijkt van overeenkomsten, besluiten of onderling afge
stemde feitelijke gedragingen noch van misbruik van economische machts
positie, zodat ten aanzien van dit normaal gebruik van merkenrechten door 
de Nederlandse en Duitse onderneming de mededingingsregels niet van 
toepassing zijn. 
De Rechtbank van koophandel te Charleroi kwam, in de zaak omtrent na
making van het merk Loki, tevens voor een vraag naar de verhouding tussen 
merkenrecht en mededingingsregels (Hrb. Charleroi, 5 november 1971, 
Van DyckeJVassart, ]. T., 1972, 538-539; Rev. Trim. Dr. Eur., 1972, 685-
689; Rev. Dr. Intel!., 1972, 25-33.). 
Het vonnis werd gewezen na het Sirena-Eda-arrest, en neemt de hoofdlijnen 
ervan over; de aanlegger verkreeg een bevel tot stopzetting van het gebruik 
van het genoemde merk door de verweerder, nadat gebleken was dat deze op 
een handelsbeurs het door aanlegger gedeponeerde merk wederrechtelijk 
had gebruikt. Verweerder had aangedrongen op het stellen van een pre
judiciele vraag bij het Hof van Justitie, respectievelijk de nietigverklaring 
van het merk wegens onverenigbaarheid met de mededingingsregels. De 
rechtbank wijst deze stelling af, nu er geenszins sprake van is, dat de uit
oefening van het merkenrecht voorwerp, middel of effect is van een entente 
of een misbruik van machtspositie uitmaakt. Zij kan dit adstrueren door ver
wijzing naar de Commissie die van verweerder in deze zaak een klacht had 
ontvangen, doch deze onmiddellijk zonder gevolg klasseerde. Bovendien 
stelt de rechtbank dat, al kan het beginsel waarop artikel 36 stoelt op de 
mededinging van toepassing zijn, niets wijst op een misbruik van het mer
kenrecht, gezien er zelfs nog parallelimporten gebeurden. 

DE GEMA-BESCHIKKING 

36. De eerste beschikking onder artikel 86 werd genomen op 2 juni 1971 
(Besch. Comm., 2 juni 1972, Gema, P.B., LI34/I5 van 20 juni 1971;- Von 
Brunn, Der Gema Fall, W.u. W., 1971, 77r.). Gema is de Duitse vereni
ging die bemiddelt inzake muziekauteursrechten; zij heeft in Duitsland een 
kennelijke machtspositie gezien ze terzake een monopoliepositie inneemt. 
Misbruik van die machtspositie zag de Commissie enerzijds in maatregelen 
die de vrijheid van componisten, tekstdichters en uitgevers beperkten, 
anderzijds in discriminerende maatregelen. 
Zo werd ten aanzien van onderdanen van andere Lid-Staten gediscrimi
neerd, bond de Gema leden aan zich op een overdreven wijze, bemoeilijkte 
zij de overgang van haar leden naar andere verenigingen, en breidde zij het 
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auteursrecht uit tot onbeschermde werken. Opgemerkt client te worden 
dat de Gema de landsgrenzen hanteerde bij haar optreden, o.m. ook nog 
door de verhindering van totstandkoming van een eenheidsmarkt voor 
diensten van muziekuitgevers en door discriminatie ten gunste van Duitse 
fabrikanten van klank- en beeldregistratieapparatuur (De GEMA is ver
gelijkbaar met de Franse SACEM, de Belgische SABAM, de Nederlandse 
BUMA en de Italiaanse SIAE; de eerste vier hebben een feitelijke mono
poliepositie, de Italiaanse een juridische. Onder meer nog door middel van 
een onderlinge exclusief verkeersregeling is elke componist, tekstdichter of 
uitgever verplicht op de diensten van de in zijn land gevestigde auteurs
rechtenvereniging beroep te doen. In haar Eerste Verslag over het Mede
dingingsbeleid (gecit.) wijst de Commissie op de goede resultaten die zij, 
n.a.v. de procedure tegen GEMA bij alle andere verenigingen heeft 
behaald. Gema was de enige die weigerde wijzigingen aan te brengen. 
Alleen ten aanzien van de Italiaanse SIAE moest zij bij beschikking om 
inlichtingen vragen (Besch. Comm., 9 november 1971, P.B., L254/15 van 
17 november 1971). Of de wijzigingen die de andere nationale verenigin
gen ondertussen aanbrachten, wel geheel bevredigend zijn, kan ondertus
sen betwijfeld worden (zie verder). 

Op de materialiteit der feiten, althans op de wat ontoereikende motivering 
dienaangaande vanwege de Commissie is kritiek uitgeoefend door Cerexhe 
en Von Brunn, die in hun hier reeds geciteerde bijdragen terzake de termen 
,peremptoire" en ,lapidiir" gebruiken. Men doet er goed aan, in dit verband 
rekening te houden met het feit dat op zes punten inbreuken werden aan~ 
wezig geacht, terwijl op de punten van bezwaar der Commissie alle overige 
zusterverenigingen de omstreden clausules gewijzigd hadden (Een Belgisch 
geding over auteursrechten heeft ondertussen geleid tot prejudiciele vragen 
en arresten (1e kwartaal 1974) in de zaak 127/73 (B.R. T. / S.A.B.A.M. en 
Fonior). 

Wel is opvallend dat de Commissie in deze beschikking slechts zeer sum
mier economische feiten uiteenzet ; kennelijk volstaat zij met de vaststelling 
van het monopolie. De motivering steunt dan ook eerder op de juridische 
redenering, berustend op analyse van bepalingen in statuten en reglementen 
(Linssen, G.J., De rol van de Commissie bij de toepassing van het Europese 
mededingingsrecht, Eur. Mon. 16, o.c., blz. 23-45 (27). 

De beschikking is ook boeiend, omdat de Commissie redelijk gepreciseerde 
omschrijvingen geeft van wat zij van Gema verwacht ; artikel 89 laat dit 
aan de Commissie toe (,de noodzakelijke tegenmaatregelen ... ") doch het 
was alleszins geen gebruikelijke werkwijze, te meer wellicht omdat Vo. 17 
dienaangaande niets preciseert (De voorzitter van het H.v.J., heeft op 
18 augustus 1971 voor een gedeelte van de beschikking een opschorting van 
tenuitvoerlegging gegeven (Jurispr., 1971, 791);- De Commissie heeft in 
een beschikking van 6 juli 1972 (P.B., L166/22 van 24juli 1972) aangegeven 
op welke wijze het evenwicht tussen duur en omvang van de verbintenissen 
der leden bewaard blijft: min. lidmaatschap drie jaar, met de mogelijkheid 
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voor de leden om afzonderlijk over de verschillende auteursrechten te 
beschikken. Een ingesteld beroep ten gronde is ingetrokken (Eerste Mede
dingingsverslag, gecit.); - melding moet nog worden gemaakt van een 
interventiepoging van de Deutsche Komponistenverbond (Arr. H.v.J., 
13 juli 1971, ]urispr., 1971, 705) die niet-ontvankelijk werd verklaard; 
- S.E. W., 1972, 412). 

D.G.G.-METRO 

37. Het Hof is opnieuw aan de beurt in de zaak Deutsche Grammophon 
Gesellschaft/Metro-S.B. Grossmarkte (Arrest H.v.J., 8 juni 1971, ]urispr., 
1971, 487;- Wertheimer, H.W., Annotatie op het D.G.G.-Metro-arrest 
in S.E.W. 1971, 659-684;- C.M.L.R., 1972, 87-93, met noot J.A. Winter; 
Rev. trim. Dr. Eur., 1971, 481-493; Cah. Dr. Eur., 1971, 587-609 met noot 
W. Alexander). 
Het Hanseatische Oberlandesgericht van Hamburg verzocht om een prejudi
ciele beslissing, nu de mededinginsregels weer als verweermiddel werden 
ingeroepen, ditmaal in een geding van een grammofoonplatenmaatschappij 
tegen een warenhuisketen omdat deze laatste de verkoopso;rganisatie van 
gesloten model, met vormen van prijsbindingsovereenkomsten, van de 
eerste door wederimporten had weten te doorbreken en aan lagere publieks
prijzen dan door D.G.G. geduld, kon aanbieden. 
Het Hof preciseerde dat de marktpositie der eventueel concurrerende fabri
kanten in het onderzoek moet betrokken worden. Op uitdrukkelijke conclu
sie van advocaat-generaal Romer omschrijft het Hof ook nauwkeuriger het 
begrip relevante markt, waarbij ,onder meer client te worden gelet op de 
voorkeur welke zij (de onderscheiden, bijvoorbeeld bijzonder suksesvolle, 
kunstenaars,- naar Romer) op de markt genieten, op duur en draagwijdte 
der aangegane verbintenissen en op de mogelijkheden waarover andere 
fabrikanten van dragers (,supports de son") beschikken om gelijkwaardige 
vertolkingen te realiseren". Dit houdt ten aanzien van het marktonderzoek 
der kartelautoriteiten, het vereiste in om telkens na te gaan of er - zoals 
wellicht hier per bekende en door het publiek gewenste vertolker - niet een 
opsplitsing in te onderscheiden deelmarkten moet gemaakt worden. 
De beschrijving van de ,construction" van artikel 86 door de tot hiertoe 
besproken rechtspraak, toont naar ons gevoelen reeds aan dat we hier staan 
voor een model van rechterlijke regelvorming. Ook Schultz wijst hierop; hij 
vestigt meer bepaald de aandacht op de nuanceringen die in dit laatst 
besproken arrest werden aangebracht : ,Als ,lnhaber" van de machts
positie wordt genoemd ,de fabrikant" aileen of te samen met andere tot 
dezelfde groep behorende ondernemingen". ,Effectieve" is ,daadwerke
lijke" geworden, ,aanzienlijk'! ,belangrijk". De substitutieprodukten zijn 
vervallen, t.a.v. de fabrikanten van soortgelijke produkten wordt nu mede 
hun ,marktpositie" genoemd (Schultsz, J,C., o.c., biz. 138;- zie ook Van 
Gerven, W., o.c., biz. 194, waar hij n.a.v. dit arrest, doch in het algemeen 
n.a.v. de plaatsbepaling van de regels over industriele eigendomsrechten in 
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het mededingingsrecht spreekt van ,een fraai voorbeeld van( ... ) theorie
vorming, cfr. infra, nr. 66). 

DE SUIKERZAAK 

38. In de beschikking Europese Suikerindustrie (Besch. Comm., 2 januari 
I973. P.B., L14o/I7 van 26 mei I973· Beroep voor het H.v.J. ingeleid: 
Agence Europe 22 maart I973· Merkwaardig is artikel 3, litt. f van de be
schikking, dat in hoofde van zeven ondernemingen een onderling afgestem
de feitelijke gedraging onder artikel 85 .r. sanctioneert die erin bestond, 
bij de inschrijvingen voor de Comrnissie betreffende de restituties voor 
uitvoer naar derde landen de aan te bieden hoeveelheden en het bedrag 
onderling te hebben afgestemd. Het ontgaat ons wat het mededingings
beperkend effect van zulke georchestreerde inschrijving zou kunnen zijn, of 
de ongunstige invloed daarvan op de tussenstaatse handel ; - zie ook de 
bespreking onder nr. 44.), trad de Commissie op basis van artikelen 85 en 86 
op tegen een groat aantal suikerproducenten uit de (zes) Lid-Staten. Aile 
ondernemingen werden veroordeeld onder artikel 8 5 en de meeste kregen 
een geldboete opgelegd; verder werden een Belgische, twee Nederlandse en 
een Duitse onder artikel 86 veroordeeld : Tiense Suikerraffinaderij N. V. 
had door economische druk twee Belgische uitvoerhandelaren ertoe ge
bracht hun uitvoer te beperken; Suiker Unie en Centrale Suiker Maatschap
pij hadden door economische druk de Nederlandse importeurs ertoe ge
bracht hun invoer te beperken, en Sudzucker Verkaufs GmbH had- haar 
tussenpersonen verhinderd suiker van andere herkomst te verkopen en 
door middel van een getrouwheidskorting haar klanten aan zich gebonden 
(art. I, onder 2). Deze misbruiken waren met name mogelijk geweest, door
dat de positie van de ondernemingen (marktaandelen van 85 % voor de 
eerste drie en ,minstens" 90-95 % voor S.Z.V.) hen gelegenheid boden tot 
een zelfstandig gedrag dat hen in staat stelde te handelen zonder veel 
rekening te moeten houden met de activiteiten van hun concurrenten 
(parafrase van passage II. E. 3 der beschikking): ook hier wordt economische 
machtspositie aangeduid als de mogelijkheid, te beschikken over globale 
gedragsonafhankelijkheid (Vgl. Belgische Wet 27 mei I96o, art. I; Neder
landse Wet Economische Mededinging en Concentratiememorandum der 
Commissie (Studies, Serie Concurrentie nr. 3 - I965): telkens nadruk op 
het gedragsaspect- anders dan de Duitse G.W.B. (Art. 22 § 7) waar de 
marktstructuur voorop staat.). 
Er is kritiek uitgeoefend op de hantering door de Commissie van de om
schrijving: machtspositie ,op een wezenlijk deel der gemeenschappelijke 
markt", waarvoor de Commissie achtereenvolgens verwijst naar ,de 
Belgische en Luxemburgse suikermarkt", de "Nederlandse suikermarkt" en 
,Zuidduitsland" (Schultsz, J.C., o.c., (I32, I36-I37) : de vraag of het 
,wezenlijke deel" een louter kwantitatief-geografisch kenmerk is, of voor 
elk produkt afzonderlijk client bepaald te worden blijft ook hier onopgelost. 
De definiering door de Commissie op de Nederlandse, Belgischeen Luxem-
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burgse landsgrenzen komt enigszins verrassend over, te meer daar de 
beschikking zelf vermelde dat ,voor de handel tussen de Lid-Staten 
door de communautaire ordening geen beperkingen worden gesteld". 
De beschikking zou, aldus Schultsz, een illustratie kunnen zijn van de 
stelling dat, ,als de ondernemingen de Charybdis van artikel 86 weten te 
vermijden (groot geografisch gebied, gemakkelijk vervoer, dus laag markt
aandeel en geen machtspositie), zij te eerder tegen de Scylla van art. 85 op
varen (marktverdeling)". Deze redenering, betreffende de convergentie 
tussen artikel 85 en 86, werd in het arrest van het Hof in de zaak Europem
ballagefContinental Can, dat verderop wordt besproken, bijgetreden. 

DE ZOJA-ZAAK 

39· In de Zoja zaak (Besch. Comm., 14 decembre 1972, ZojafC.S.C.-I.C.I., 
P.B., L299/51 van 31 december 1972.)bestond het misbruik in een weige
ring van verkoop van grondstoffen door de Italiaanse onderneming Insti
tuto Chemioterapico Italiano (I.C.I.), dochter van de Amerikaanse Commer
cial Solvensts Corporation (C.S.C.) aan de Italiaanse producent Zoja. C. S.C. 
was monopoliehouder van grondstoffen nitropropaan en aminobutanol, 
onmisbaar bij de produktie van ethambutol, een geneesmiddel tegen long
tuberculose; het geneesmiddel zelf werd geproduceerd door C. S.C., 
ZO]A en American Cyanamid. I.C.I. weigerde nog verder te leveren aan 
Zoja nadat een onderhandelingsronde tussen hen over een eventuele fusie 
was mislukt. Met toerekening van het gedrag van I.C.I. aan C.S.C. heeft 
de Commissie zoals we reeds bespraken geen enkele moeite gezien het 
ontbreken van economische afhankelijkheid in hoofde van de Italiaanse 
dochteronderneming ; de Commissie spreekt trouwens zonder meer van de 
C.S.C.-I.C.I.- groep (onder II, blz. 54 der Besch.). 

Het probleem van deze beschikking is duidelijker de omschrijving der 
machtspositie : die bestond ongetwijfeld op de grondstoffenmarkt, doch 
wordt op de geneesmiddelenmarkt niet aangetoond. American Cyanamid 
wordt door de Commissie zelf de belangrijkste producent genoemd. Om 
aan het probleem te ontkomen, omschrijft de Commissie de ethambutol
markt zelf als relevante markt: kennelijk is zij van mening dat de gevolgen 
op een vertikaal aangrenzende markt (hier : ethambutol) gebruikt mogen 
worden voor het aantonen van een misbruik op een bepaalde markt (hier : 
de grondstoffen voor ethambutol). 
Het misbruik Ievert verder weinig moeilijkheden nu in het tweede lid van 
artikel 86 onder B, de weigering tot verkoop als voorbeeld is opgenomen 
(,de beperking van de afzet"). 
Hieruit vloeit namelijk de mogelijkheid voort van uitschakeling van een 
van de voornaamste producenten in de gemeenschappelijke markt, ,wat 
de instandhouding van de voorwaarden voor een daadwerkelijke concurren
tie op de gemeenschappelijke markt op ernstige wijze ongunstig beinvloedt" ; 
een mogelijke uitschakeling van Zoja zou de bestaande en ,(vooral) poten-
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tiele, nog tot ontwikkeling komende handelsstromen" tussen Lid-Staten 
ongunstig beinvloeden. 
De Commissie legde een forse boete op aan de C.s.C.-I.C.l.-groep en de 
verplichtingen- telkens onder dreiging van een dwangsom- tot on
middellijke levering van een aangeduide hoeveelheid respectievelijk tot het 
voorleggen van voorstellen betreffende de verdere bevoorrading van Zoja. 
C.S.I.-I.C.I. hebben annulatieberoep ingesteld en de leveringen ook slechts 
hervat onder voorbehoud van hun rechtsmiddelen tegen de beschikking. 
Ondertussen werd wat betreft het doen van verdere bevoorradingsvoor
stellen, de termi jn door het Hof van J ustitie in kort geding verlengd, en het 
verzoek tot opschorting van de executie der boete opgeschort (Besch. 
President H.v.J., 14 maart 1973, ]urispr., 1973, 357;- Agence Europe 17 en 
21 maart 1973. Zie ondertussen het arrest H.v.J., van 6 maart 1974, dat 
het beroep van I.C.I. en C.S.C. heeft afgewezen (R. W., 1973-1974, J783-
J786). Wel werd de boete verlaagd om de wel uitzonderlijke reden dat de 
Commissie door tijdiger op te treden - ze had reeds een half jaar na de 
eerste weigering om te verkopen een klacht ontvangen - de duur van de 
inbreuk had kunnen verkorten ; hiermede tikt het Hof de Commissie toch 
wel op de vingers i.v.m. vertraging in haar optreden: de inbreuk werd hoe 
dan ook toch door de ondernemingen gepleegd ... Het arrest bevestigt ook 
de opvatting, voor het eerst met zoveel woorden in het Continental Can 
arrest gegeven, dat artikel 86 zowel praktijken op het oog heeft, die de 
verbruikers nadeel kunnen berokkenen als die welke hun indirect nadeel 
toebrengen doordat zij een effectieve concurrentiestructuur als bedoeld in 
artikel 3 .f. van het verdrag, aantasten. 

ARTIKEL 86 EN DE CONCENTRATIE 

40. Dat de Commissie artikel 86 niet slechts opvatte als een instrument van 
controle op het misbruik van machtspositie, doch ook als een controle
middel op de beperking van de vrije keuze van de verbruiker door concen
tratie - het eerste eerder een gedragsbenadering, het tweede eerder een 
structurele - had zij reeds in het zogenaamde Concentratiememorandum 
(gecit.) aangekondigd : een affectatie van de mededingingssituatie in de 
richting van een monopolie, door fusie door grote ondernemingen - een 
van de fusionerende partners zou zich in een machtspositie moeten bevin
den - kan naar haar mening misbruik in de zin van artikel 86 opleveren. 
In de beschikking Continental Can (Besch. Comm., 9 december 1971, 
P.B., L 7/25 van 8 januari 1972;- de feiten zijn uitvoerig beschreven bij 
Cerexhe, E., o.c., (275-279);- zie tevens: Bienayme, A., L' application de 
l' art. 86 du traite de Rome dans la decision continental can Company, Rev. 
trim. Dr. Eur., 1972, (65-75),;- Saint-Esteben, R., Une concentration 
internationale d'entreprises dans la C.E.E., fourn. Dr. Int., 1972, 249-266) 
bracht de Commissie deze stelling in praktijk naar aanleiding van een open
baar koopaanbod van de vennootschap Europemballage Corporation S.A. 
op de aandelen en converteerbare obligaties van de Nederlandse vennoot-



schap Thomassen & Drijver- Verblifa N. V. waarin zij een meerderheids
belang van 91,07% van het kapitaal verwierf. Europemballage was een 
roo% dochteronderneming van Continental Can Company, aan dewelke de 
moedervennootschap haar participaties in diverse Europese ondernemingen 
-onder meer een 85 % participatie in de Duitse Schmalbach-Lubeca
Werke A.G.- had overgedragen. De Commissie zag de machtspositie in 
de mogelijkheid van een globale gedragsonafhankelijkheid, die zij ,in ieder 
geval" aanwezig achtte wanneer de ondernemingen door hun martkaandeel 
of door hun marktaandeel samen met o.a. de voor hen beschikbare tech
nische kennis, grondstoffen of kapitaal, de mogelijkheid hebben voor een 
belangrijk deel der betrokken produkten de prijzen te bepalen of de distri
butie te beheersen". Misbruik is aanwezig, aldus de Commissie, wanneer 
een concentratie ,zodanig gebeurt dat de concurrentie welke effectief of 
potentieel zou hebben bestaan spijts de oorspronkelijke machtspositie op 
een wezenlijk deel der Gemeenschappelijke Markt praktisch wordt uitge
schakeld". De beschikking beval dat Continental Can voor r juli 1972 
voorstellen moest doen om aan de vastgestelde inbreuk een einde te maken : 
men zag volgens Schultz slechts de mogelijkheid van een afstoting van om
zet (,klanten") door de C.C.C.-groep, gelijk aan de omzet van T.D. V. 
Het Hof wees een beroep van Continental Can af, dat er toe strekte de 
niet-schorsende werking van het beroep ten grande (art. r85 E.E.G.) ten 
aanzien van deze verplichting op te heffen (Beschikking President H.v.J., 
21 maart 1972, furispr., 1972, 157). Het enkel doen van voorstellen prejudi
cieerde naar de mening van de President niet op het beroep ten gronde, 
terwijl een uitspraak ten gronde van het Hof alsnog tempore utili te ver
wachten was. 
Alleszins stelde deze beschikking de vraag naar remedies onder artikel 86 
E.E.G. wel scherp (vgl. art. 66, lid 5, E.G.K.S.); de enkele mogelijkheid 
van een dwangsom (art. r6, lid r, a, vo. 17) lijkt dienaangaande wat te be
perkt, terwijl de ervaring met de GEMA-zaalc niet direct bruikbaar was 
riu daar statuten en reglementen werden veroordeeld, en hier een funda
menteel economische materie als een concentratiebeweging. 

HET ARREST CONTINENTAL CAN 

41. Omdat het Hof althans op sommige pun ten afwijkt van de clausules van 
A.-G. Romer, bespreken wij zowel deze conclusies als het arrest. Vooreerst 
reduceert Romer de vraagstelling tot de mogelijkheid van aanwending van 
artikel 86 op de overn~me door een sterke onderneming van haar concurrent 
- een reductie waarmede blijkens de conclusies van de A.-G., de beide 
partijen het eens zijn. 
Hij staat - in tegenstelling tot de Commissie - een enge interpretatie 
van artikel 86 voor. Hij vereist met name dat de gewraakte handelingen 
toch minstens naar hun aard onder de in lid 2 artikel 86 genoemde voor
beelden moeten vallen. Het criterium van ,benadeling van de verbruikers" 
(art. 86, 2de lid, sub. b, i.d.) is zijns inziens aanzienlijk nauwkeuriger dan 
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,.beinvloeding van de keuzemogelijkheden der verbruikers", wat slechts tot 
benadeling kan leiden. De rechtsgevolgen bij de extensieve interpretatie 
der Commissie zijn volgens Romer nauwelijks voorzienbaar; hij verwijst 
hier naar het argument der rechtszekerheid. Hij stelt dat van de verdrags
beginselen en -doeleinden in confesso (algemeen bekend) is, dat ze zich niet 
voor rechtstreekse toepassing len en gezien ze naar andere verdragsbepalin
gen verwijzen (art. 3) en zeer algemeen geformuleerd zijn (art. 3, litt. f) : 
de artikelen 85 en 86 zijn de praktische regels voor toepassing. Artikel 86 
stelt overigens, aldus nog steeds de A.-G., een volstrekt verbod in zonder 
mogelijkheid van vtijstellingen. Een extensieve interpretatie zou de civiel
rechtelijke nietigheid te uitgebreid toepassen en ,.hoogst ongewenste ge
volgen" hebben in verband met de industriepolitiek van de Gemeenschap. 
Tenslotte draagt volgens de heer Romer zulke interpretatie als de Commissie 
voorstaat het gevaar in zich van bagatellenzorg ten aanzien van verdwijnen
de marginale restantconcurrentie hetgeen rechtspolitiek een niet-wenselijke 
ontwikkeling is. 
Na deze uitvoerige conclusies over de interpretatie van artikel86 gaat A.-G. 
Romer over naar de toepassing op de Continental Can-feiten. Romer stelt 
vast dat de Commissie een behoorlijk strenge definitie van machtspositie 
hanteert : het vereiste van onafhankelijk marktgedrag is inderdaad strikter 
en gaat verder dan aanmerkelijke invloed op de markt. Doch Romer vereist 
ten aanzien van deze striktere omschrijving een scrupuleus marktonderzoek 
,.waarvan in de beschikking niet blijkt". Met name moeten buitenlandse 
handel~ substitutieprodukten, zelffabrikage en counter-vailing power van de 
huidige afnemers in het onderzoek betrokken worden, terwijl dit mede moet 
omvatten een ,marktanalyse over een langere periode, en met name ont
wikkelingstendensen op een kennelijk snel veranderende markt". Ook wat 
betreft de concurrentie tussen Nederland en Duitsland zouden ,wat meer 
gegevens verhelderend hebben gewerkt". Inderdaad, deze concurrentie 
was- aldus A.-G. Romer-zeer gering behoudens in de sector (metalen 
deksels) waar Schmalbach-Lubeca Werke A.G. zeker geen machtspositie 
heeft. ,Men had tenslotte ook op dit moeilijke punt een uitgebreider 
onderzoek moeten instellen en op grand van de nog aanwezige concurrentie 
en aan de hand van de kenbare ontwikkelingstendensen een model moeten 
maken van de toekomstige ontwikkelingen op het onderhavig gebied" (cursi
vering toegevoegd). Romer besluit dan ook dat ,nauwelijks kan worden 
gezegd dat de beschikking van de Commissie hecht en onaantastbaar is 
gefundeerd". 
Het Hof antwoordt genuanceerd op deze conclusies. 
Wat de interpretatiekwestie betreft, stelt het Hof dat ,client te worden 
gelet op de geest, de opzet en de bewoordingen van artikel 86 alsmede op 
het systeem en de doeleinden van het Verdrag" (ovw. 22), een stelling 
waaruit het Hof afleidt dat althans voor het probleem dat in het arrest aan 
de orde is, een vergelijking tussen artikel 86 en ,.bepaalde voorschriften van 
het E.G.K.S.-Verdrag" (art. 66) niet terzake dienend is. 



In deze optiek argumenteert het Hof verder sterk teleologisch vanuit de arti
kelen 2 en 3 E.E.G. en met een scheutje systematische uitlegging zoals 
Schultsz in zijn reeds geciteerde bijdrage stelt. Artikel 2 geeft de taak 
(mission) aan de Gemeenschap en in artikel 3 wordt het streven naar de 
aldaar genoemde doelstellingen onontbeerlijk geacht voor de vervulling van 
de taken der Gemeenschap. Onder littera f, gaat het om een doelstelling 
die is terug te vinden in verschillende verdragsbepalingen welke interpre
tatie door haar wordt beheerst. 
Artikelen 2 en 3 geven ook de grens aan waarvan de overschrijding het 
gevaar meebrengt dat de verzwakking van de mededinging de doelstellingen 
van de gemeenschappelijk markt doorkruist. 

Artikelen 85 en 86 zijn de concrete uitwerkingen van deze objectieven 
en beogen op verschillend niveau hetzelfde, namelijk de instandhouding 
van een daadwerkelijke mededinging binnen de gemeenschappelijke markt. 
Artikelen 2 en 3 zijn dan ook heel wat meer dan rechtens onverbindende 
programmabepalingen : zij stellen, als samenvatting van de dwingende 
verdragsdoeleinden, eisen aan de verdere regels uit het Verdrag, o.m. de 
regels voor ondernemingen. Artikel 8 5 en 86 moeten in samenhang be
grepen worden; wat het Hof hier doet lijkt geinspireerd door de zogenaamde 
theorie van het dichten van het lek (de benaming is van Amerikaanse oor
sprong: plugging the loophole, en werd gebruikt n.a.v. de discussie van het 
zogenaamde Celler-Kefauveramendement op de Clayton Act (1974); daar 
bestond het lek in het feit dat overname van effecten (stocks) onder om
standigheden wel verboden was, doch niet de overname van de gehele 
activa (assets) van een vennootschap, terwijl uiteraard beide middelen 
dezelfde concentratietendens hadden; zie hierover Van Istendael, F., 
De Geller-Kefauver Act; Twintig jaar strijd tegen economische concentratie, 
T.P.R., 1971, 27-85). Wat voor ondernemingen verboden is onder artikel 
8 5 mogen zij ook niet kunnen bereiken langs aanwending van middelen 
van artikel 86 op zodanige wijze dat zij daarmede nochtans ook niet onder 
toepassing van dat laatste artikel vallen: het ene artikel sluit aan bij het 
andere, gezien ze hetzelfde objectief hcbben en dezelfde doelstellingen. Een 
uiteenlopende juridische behandeling zou in de mededingingsregels als 
geheel een bres slaan, die de goede werking van de gemeenschappelijke 
markt in gevaar zou kunnen brengen. 
De voorliggende interpretatie van artikel 86 is dan ook, aldus het Hof, dat 
zowel praktijken die onmiddellijk de verbruikers raken als deze die nadeel 
berokkenen door middel van wijziging van de structuur van de effectieve 
mededinging, zoals deze in artikel 3f omschreven is, onder de toepassing 
vall en. 
Kan dienvolgens een misbruik zijn, het versterken door een onderneming 
in een economische machtspositie van deze positie op het ogenblik dat de 
bereikte graad van dominantie substantieel de mededinging aantast, dit wil 
zeggen slechts ondernemingen laat voortbestaan die in hun gedrag afhan
kelijk zijn van de dominante onderneming. 
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Het Hof gaat dan in een uitermate genuanceerde overweging over tot de 
behandeling van de materiele elementen van de Continental Can-zaak 
(overweging 29): ,Overwegende dat, waar het innemen van een zodanige 
machtspositie dat de doelstellingen van het Verdrag worden doorkruist 
door een zo wezenlijke wijziging van de structuur van het aanbod, dat de 
handelingsvrijheid van de verbruiker op de markt ernstig in gevaar wordt 
gebracht, reeds, ongeacht enige schuld, als misbruik kan worden beschouwd, 
dit noodzakelijkerwijze het geval is, indien elke mededinging praktisch wordt 
uitgeschakeld" (In het Frans luidt de aanhef: ,Attendu que, si, en effet peut 
etre, en dehors de toute faute, consideree comme abusive ... "). En vanaf hier 
volgt het Hof dan wel grotendeels de conclusies van A.-G. Romer, om vast 
te stellen dat de beschikking een fundamentele onzekerheid aankleeft, die 
haar weerslag heeft op de andere elementen der beschikking waaruit de 
afwezigheid van een daadwerkelijke of potentiele concurrentie op de be
trokken markt wordt afgeleid. 
Met name betreffende de omschrijving van de relevante markt, de mogelijk
heid van zelffabricage door afnemende firma's en het optreden van nog 
andere autonome ondernemingen blijft de Commissie naar de mening van 
het Hof te zeer in het duister. Meer bepaald was, wat de marktdefinitie 
betreft, nodig geweest dat de produkten zouden geindividualiseerd zijn, 
zowel door hun gebruik als door hun partikuliere karakteristieken. De 
argumentatie die de Commissie in dit verband levert, aldus het Hof, is ten 
enen male te vaag. 

8LOTBESCHOUWINGEN 

42. Het Hof heeft op deze wijze een arrest gewezen, waarin, tot op zekere 
hoogte, beide partijen bevrediging kunnen vinden (Schultsz spreekt in zi:jn 
geciteerde bijdrage in dit verband van het ,A. E. T.R.-effect", daarmede 
doelend op hetarrest van het Hof in betwisting tussen Raad van Commissie 
(31 maart 1971, Jurispr., 1971, 263) over de externe bevoegdheden van de 
Gemeenschap in vervoernegociaties;- cfr. S.E. W., 1973, 349-364 met 
noot MOK). Continental Can Company zal ons inziens tevreden zijn 
met het arrest gezien zijn operaties uiteindelijk tach nag tot een goed einde 
zijn gebracht. Meteen is ons inziens Continental Can Company evenwel oak 
gewaarschuwd dat de onderneming zich in de gevarenzone van de Europese 
mededingingsregels bevindt. Hierdoor is zij gewaarschuwd dat haar gedrag 
als het ware gesurveilleerd zal worden. Of het arrest als zodanig oak een 
afschrikkend effect heeft kunnen wij (nog) niet beoordelen. 
De Commissie heeft anderzijds het Hof aan haar zijde gevonden in de inter
pretatie van artikel 86, en dit rechtstreeks tegen de conclusies van A.-G. 
Romer in. Hiermede is ons inziens artikel 86 voor de toekomst bewaard 
gebleven als een hanteerbaar wapen van concentratiebestrijding. De Com
missie heeft nochtans reeds aangekondigd andere middelen van concentratie
beheersing te wensen, vroeger langs de vorm van een verdragswijziging 
(art. 236), meer recent langs de vorm van een verordening van de Raad 
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(art. 235, zie Verklaring Commissaris Borschette, Handelingen E.P., 7 juni 
1971, 23-24; - Agence Europe, 27 januari 1973, cfr. infra, nr. 69.). Kennelijk 
heeft voornamelijk de volgende passage uit de Verklaring na de Topcon
ferentie van october 1972 te Parijs deze laatste houding geinspireerd : 
, . . . de opstelling van voorschriften waardoor kan worden gewaarborgd dat 
concentraties die van belang zijn voor in de Gemeenschap gevestigde onder
nemingen, stroken met de economische en sociale doelstellingen van de 
Gemeenschap, alsmede de handhaving van een loyale concurrentie zowel in 
de Gemeenschappelijke Markt als op de markten van derde Ianden, zulks 
in overeenstemming met de Verdragsbepalingen" (Zesde algemeen verslag 
over de werkzaamheden van de gemeenschappen, 1972, 7-18 (ovw. 7). 
Op te merken valt dat zowel A.-G. Romer als het Hof de door de Commissie 
in de Continental Can-beschikking gegeven definitie van machtsposities 
overnemen. De mogelijkheid van onafhankelijk marktbedrag is een signale
ment voor de machtspositie. Naar Romer, ook hierin gevolgd door het Hof 
gaat verder dan dit signalement. Hij vergt van de kartelautoriteit uitputtend 
onderzoeksmateriaal omtrent het gerealiseerde werkingseffect van de 
machtspositie op de markt; anders uitgedrukt verlangt hij sluitend bewijs
materiaal van een gerealiseerde benadeling van de verbruikers (art. 86, 
2de lid, sub b)- en niet slechts van de beinvloeding van de keuzemogelijk
heden der verbruikers door het uitvallen van een concurrent, wat slechts tot 
benadeling kan leiden. Het Hof heeft hier, op eensluidende conclusie van de 
A.-G.,haar lijn uit de arresten(Sirena-EdaenD.G.G.-Metro)doorgetrokken. 
Nochtans gaat Romer in zijn vereisten van het economisch onderzoek naar 
onze mening wei zeer ver. Hij vergt een marktanalyse van toekomstige 
ontwikkelingstendensen en zelfs een model van toekomstige ontwikkeling 
op een ,kennelijk snel veranderende markt". Hij had naar onze mening niet 
dermate scrupuleuze onderzoeksvereisten moeten stellen bij het hanteren 
van e en door hem zo strikt geinterpreteerde mededingingsregel. Anders 
is de positie van h~t Hof dat artikel 86 bewust zo ruim als mogelijk inter
preteert en dan met veel meer reden strenge onderzoeksvereisten kan stellen. 
Wij hebben de indruk dat hier het argument van de rechtszekerheid sterk 
heeft doorgewogen. Meer bepaald wordt de indruk gewekt dat het Hof 
Continental Can vrijuit laat omdat de onderneming een dergelijk optreden 
(nog) niet had kunnen verwachten - ondanks de al andere stellingname 
uit het concentratiememorandum -, doch de Commissie geruststelt in haar 
verder mededingingsbeleid ; meteen is deze geruststelling in hoofde van 
de Commissie ons inziens op te vatten als een waarschuwing aan de onder
nemingen dat artikel 86 nu eens en voorgoed gezegde extensieve interpretatie 
zal hebben. 
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HOOFDSTUK II 

DE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN VAN ARTIKEL 85 e.v. 

ALGEMEEN 

43• Hieronder besteden wij aandacht aan de verschillende verordeningen 
of richtlijnen die de Raad, in uitvoering van artikel 87 E.E.G. heeft vast
gesteld. De meeste van die uitvoeringsvoorschriften lagen al vast onder de 
in vorige kronieken besproken perioden en werden in de vorige overzichten 
reeds voorgesteld. Slechts waar nieuwe elementen te vermelden zijn, of 
wijzigingen zijn ingetreden, bespreken wij deze. 
Vooreerst wordt stilgestaan bij enige sectoren uit de economie die een 
bijzonder mededingingsregime hebben (landbouw, vervoer) of enige 
bijzondere kenmerken vertonen (banken, verzekeringen, energie). 
Vervolgens wordt nagegaan op welke wijze onder vo. 77 (Vo. Raad 6 februari 
I962, P.B., 204[62;- zie hierover de Case-study van Dierick., L., Het 
Europese besluitvormingsproces en het Europese integratieproces, Brussel, I972, 
328 blz) de toepassing der mededingingsregelen zich afspeelt. Daarbij 
komt uitgebreid de problematiek der bevoegdheidsverdeling aan de orde. 

Afdeling I-

NIET OF GEDEELTELIJKE TOEPASSELIJKHEID VAN 
DE ARTIKELEN 85 EN 86 OP DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN 

DE LANDBOUWSEC'TOR 

44· Vo. 26 van de Raad van 4 april I962 (Vo. inzake de toepassing van 
bepaalde regels betreffende de mededinging op de voortbrenging van en de 
handel in landbouwprodukten, gew. vo. 49 Raad 29 juni I962, P.B., 30{993 
van 20 april I962 en P.B., 53/I5JI van I juli I962) voorziet een algemeen 
stelsel van uitzonderingen op de toepassing artikel 85, I t.a.v. de bij de 
landbouw betrokk.en ondernemingen; uizonderingen op de toepassing 
van artikel 86, een misbruikclausule, zijn niet voorzien. De regeling brengt 
mede dat de Commissie bij procedures die zij krachtens Vo. I7 tegen 
ondernemingen inleidt, moet nagaan of de betrokk.en overeenkomsten of 
gedragsafstemmingen onder een der uitzonderingen vallen. In de zaak 
Europese Suikerindustrie (cfr. nr. 38) kwam dit probleem aan de orde. 
Artikel 2 Vo. 26 voorziet een eerste uitzondering voor een mededingings
regeling die een wezenlijk bestanddeel uitmaakt van een nationale markt
organisatie die bestaat in een sector waar nog geen gemeenschappelijke 
ordening tot stand is gebracht; daarop konden de Europese Suikerfabri
kanten zich niet meer beroepen, nu bij Vo. 1009/67 (P.B., 358/I van I8 dec. 
I967) een gemeenschappelijke marktordenl.ng was gecreeerd. 
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Ook voor de tweede uitzondering kwamen de suikerproducenten niet in 
aanmerking : er was geenszins gebleken, dat het verbod der litigieuze ge
dragsafstemmingen de verwezenlijking van de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid in de betrokken sector in gevaar zou 
hebben gebracht. Integendeel, bepaalde regelingen gingen zelfs tegen die 
doelstelling in en verminderden de mogelijkheden die de communautaire 
marktordening voor een vrije intracommunautaire handel had geopend. 
Ook op dit punt bracht een arrest van het H.v.J. verhelderingen (Arrest 
H.v.J., I3 mei 197I, N. V. International Fruit Company/Commissie, ]urispr. 
I97I, 4I I; S.E. W. 1972, 589-592, met noot Kapteyn.); de zaak ging erom, 
dat vier ondernemingen zich de toekenning van invoervergunningen voor 
tafelappelen zagen geweigerd; dit stelsel van invoervergunningen was door 
de Commissie in werking gebracht als vrijwaringsmaatregel om het hoofd 
te kunnen bieden aan een verstoring of dreigende verstoring van de markt 
in de Gemeenschap. De Commissie hanteerde daarbij zogenaamde refe
rentiehoeveelheden uit de voorafgaande periode. Hiertegen brachten de 
ondernemingen in, dat de concurrentieverhoudingen tussen invoerders van 
tafelappelen uit derde landen op die wijze waren bevroren en vastgelegd 
op die van een voorbije periode; de betrokken verordeningen hebben dus, 
in strijd met artikel 85 en 86, een vervalsing der mededinging tot gevolg. 
Subsidiair zijn overigens de betrokken verordeningen tevens onvoldoende 
gemotiveerd nu daarin niet is aangegeven op welke gronden het beschreven 
stelsel in verband met artikel 3, 85 en 86 van het Verdrag toelaatbaar is. 
Het Hof (Ovw. 68-72) stelt eerst vast dat de vaststelling van een stelsel waar
door wordt gewaarborgd dat de mededinging niet wordt vervalst en de 
invoering van een gemeenschappelijk landbouwbeleid beide in artikel 3 als 
doelstellingen zijn genoemd, op welker verwezenlijking en harmonisatie de 
Commissie haar activiteit heeft te richten. Uit artikelen 39 en 42, lid I, blijkt 
overigens het zeer groat belang van de laatstgenoemde doelstelling : haar 
verwezenlijking is van zodanig belang dat de toepassing der mededingings
regels er desnoods voor moet wijken; het is aldus mogelijk dat toepassing 
van de vrijwaringsmaatregelen noodzakelijk kan blijken: weliswaar zijn de 
handelsverhoudingen daardoor bevroren op de voorheen bestaande pofities 
doch het systeem vermijdt ook discriminatie jegens hen, die op grand van 
reeds oudere handelsrelaties, invoervergunningen mogen gebruiken. Uit 
deze overwegingen besluit het Hof, dat het niet volstrekt noodzakelijk was 
de litigieuze maatregelen uitdrukkelijk te motiveren in verband met artike
len 85 en 86, en dat bovendien het systeem der invoervergunningen de 
mededinging ,waarschijnlijk zo min mogelijk vervalst". 

DE VERVOERSECTOR 

45. De bijzondere aspecten van deze sector leidde er vroeger toe, dat 
Vo. 17 hierop niet van toepassing was (Vo. 41 van 26 nov. I962). In 1968 
voorzag men door Vo. 10I7/68 in een specifieke wijze van toepassing der 
mededingingsregels op het vervoer per spoor, over de weg en over de 
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binnenwateren (vorige kroniek, nr. 35). Merkwaardig hierbij is, dat de 
Commissie aan de bedoelde ondernemingen zelf overlaat, om na te gaan 
of hun mededingingsregelingen al dan niet stdjdig zijn met de E.E.G.
normen; de aanmelding is hier dan ook niet verplicht gesteld, doch ander
zijds kunnen ondernemingen de Commissie verzoeken ten aanzien van hun 
afspraken stelling te nemen. 
De Commissie heeft een aantal vervoerzaken in onderzoek doch, zoals zij 
in haar tweede mededingingsverslag meedeelt, heeft zij er zich nog niet toe 
genoopt gezien om dienaangaande een procedure in te leiden tot het beein
digen van inbreuken. 

OvERIGE SECTOREN 

46. Na het verschijnen van het hier reeds geciteerde Eerste Mededingings
verslag, had het Europees Parlement er bij de Commissie op aangedronden 
om in volgende verslagen de mededinginstoestand in bepaalde dienstver
lenende sectoren toe te lichten. Op te merken valt vooreerst, dat de mede
dingingsregels in al deze sectoren geheel van kni.cht zijn. Zo heeft de Com
missie door voorafgaand overleg reeds resultaten geboekt ten aanzien van 
uniforme algemene voorwaarden, inzake verdeling van verantwoordelijkheid 
bij sommige operaties, voorgesteld door een nationale bankassociatie, en ten 
aanzien van uniforme tariefstelsels inzake motorrijtuigverzekeringen: beide 
omstreden afspraken werden gewijzigd zonder dat de Commissie een be
schikking hoefde te nemen. Het bijzonder probleem dat deze sectoren 
kunnen stellen ligt in de rol van de soms uitvoerige reglementering door de 
overheid (banken, verzekeringen) of van de participatie van de overheid aan 
werkzaamheden in de sector zelf (aardgas, petroleum electiciteit). De 
Commissie heeft dienaangaande verscheidene problemen ter studie. 

Afdeling II 

DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 85, EERSTE LID EN ARTIKEL 86 

ALGEMEEN 

47• In het algemeen kan gesteld worden dat de Europese mededingings
regels een principieel verbod inhouden van mededingingsafspraken (art. 85) 
of van misbruik van economische machtsposities (art. 86); nochtans is de 
discussie over verbods- en misbruiksprincipe oak onder Vo. I7 niet afge
sloten (zie eerste overzicht, o.c., nr. 101 e.v.; tweede overzicht, o.c., nr. 36 
e.v.;- Waelbroeck, M., o.c., blz. 99: ,Il en resulte que les regles commu
nautaires de concurrence constituent aujourd'hui un systeme hybride ou 
l'idee fondamentale de !'interdiction de toutes les ententes et pratiques 
visees, tend de plus en plus a ceder laplace a celle de la liceite de principe de 
ces ententes et pratiques aussi longtemps qu'une decision d'interdiction 
de la Commission n' est pas intervenue. Semblent seules relever encore du 
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principe d'interdiction les ententes qui sont sujettes a notification et qui 
n'ont pas ete modifiees"; in Nederland waar nog algemener het misbruik
beginsel van kracht is, is er een tendens om althans t.a.v. zekere overeen
komsten die een belangrijke beperking van de mededinging belichamen het 
verbodstelsel in te voeren; Vgl. Advies Herziening Wet Economische 
Mededinging, S.E.R. uitgave, I974. nr. 6; - cfr. Duk, R., Het S.E.R.
advies van IS juni 1973 inzake herziening van de Wet Economische Mede
dinging en versterking van het mededingingsbeleid, S.E. W. 1973, 447-458). 
Vo. I7 houdt overigens zelf een enigszins dubbelzinnig systeem in. In 
artikel 1 wordt eerst gesteld dat de mededingingsafspraken verboden zijn 
zonder dat daartoe enige voorafgaande beschikking is vereist, een bevesti
ging van een verbodssyteem met Erlaubnisvorbehalt; doch onmiddellijk 
daarop wordt verwezen naar artikelen 6, 7 en 23 der verordening, een ver
wijzing die men kan zien als een bevestiging van het andere systeem excep
tion legale. 
Afgezien van deze doctrinale discussie, blijft Vo. I7 ook nog praktische pro
blemen oproepen die hieronder besproken worden. Achtereenvolgens 
onderzoeken wij nu de bevoegdheidsverdeling, en de schorsing van de pro
cedure door de nationale rechter. 

DE BEVOEGDHEIDSVERDELING 

48. Volgens artikel 9, eerste lid Vo. I7 is aileen de Commissie bevoegd om 
de be paling en van artikel 8 5, lid I, van het Verdrag overeenkomstig lid 3 
buiten toepassing te verklaren. Volgens artikel 9, derde lid evenwel, blijven 
de nationale autoriteiten bevoegd om artikel 85, eerste lid en artikel86 toe te 
passen, zolang de Commissie geen procedure heeft ingeleid krachtens de 
artikelen 2, 3 of 6 van Vo. I7. Volgende, enigszins tweeslachtige, bevoegd
heidsregeling is dus van kracht : nationale autoriteiten en Commissie zijn 
samen bevoegd om artikel 85, Iste lid en artikel 86 toe te passen; doch deze 
bevoegdheid der nationale autoriteiten in een bepaalde zaak eindigt wan
neer de Commissie in die zaak een procedure heeft ingeleid; en tenslotte is 
uitsl uitend de Commissie bevoegd om artikel 8 5, derde lid toe te passen en 
ontheffingen of vrijstellingen van het kartelverbod te verlenen. Er is dus 
sprake van een tot op zekere hoogte samenlopende bevoegdheid. Daarnaast 
heeft zich een vorm van samenwerking ontwikkeld waardoor de Commissie 
bij de toepassing van communautaire mededingingsregels, gebruik maakt 
van de uitkomsten van een onderzoek vericht door nationale autoriteiten 
(Arresten H.v.J.. I4 juli I972, Francolor/Casella/Hoechst, ]urispr., 1972, 
85I e.v.). 
In voorkomend geval wordt zelfs min of meer geinstitutionaliseerd overleg 
gepleegd tussen Commissie en nationale kartelautoriteiten zoals bijvoor
beeld het Bundeskartellamt (W.u.W., 1972, 6I4). 
Naast de onmogelijkheid voor nationale autoriteiten om het derde lid van 
artikel 85 toe te passen, is er aan hun bevoegdheid onder 85 (I) ook een 
beperking, gelegen in het statuut der overeenkomsten: ten aanzien van aan-
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gemelde overeenkomsten kan de Commissie inderdaad ten allen tijde nog 
optreden, hetzij met een, eventueel retro-actieve vrijstelling (art. 6, 2delid, 
Vo. 17), hetzij met een amnestic voor een bepaalde periode (art. 7, 1ste lid, 
Vo. I7) ; daartegenover kunnen de nationale autoriteiten een overeenkomst 
slechts verbieden en nietig verklaren. Om hier tegenstrijdige uitspraken te 
voorkomen, is het dus in zekere omstandigheden wenselijk dat de nationale 
autoriteiten hun oordeel schorsen ten aanzien van aangemelde overeen
komsten (cfr. infra, nr. so). 

NATIONALE AUTORITEITEN 

49· Nationale autoriteiten zijn op verschillende wijze bij het Europees 
kartelbeleid betrokken. Vooreerst zijn nationale bestuursorganen betrokken 
bij de besluitvorming op communautair niveau, bijvoorbeeld in het Advies
comite voor mededingingsregelingen en machtsposities. Op deze wijze van 
samenwerking heeft men, gezien hiervan niets wordt gepubliceerd, weinig 
weinig zicht. 
Nationale rechtbanken zijn verder betrokken bij de toepassing van de 
mededingingsclausules zelf. Zo spreken zij de nietigheid uit van strijdige 
clausules, eventueel van de gehele overeenkomst, en kennen zij in voor
komend geval schadevergoeding toe (cfr. infra, nr. 6o-61). Dat is een be
voegdheidspunt der nationale rechtbanken dat nog niet is aangetast. 
In de overige verhouding tussen communautaire en nationale organen 
hebben--deze laatste -gedurende- de- -besproken periode_ wel enige veren 
moeten laten; zo werden zij uitgeschakeld bij de toepassing van artikel 85, 
lid 3, (art. 4 Vo. 17) en nu ook langzamerhand bij de toepassing van het 
eerste lid van artikel 8 5. 
Ook op dit punt heeft het Haechtii-arrest de lijn van rechtspraak, die de 
nationale autoriteiten meer en meer van de toepassing van het Europees 
kartelrecht weghield, gewijzigd en toch weer hun bevoegdheid op dat punt 
enigszins vergroot. 
Eerste jurisprudentiele stap in dit verband was de stelling uit het Bilger/ 
]ehle-arrest, dat tot de ,nationale autoriteiten" uit artikel 9 Vo. 17 ook de 
rechtbanken behoren. Resultaat hiervan is, dat door een ,inleiding van de 
procedure" door de Commissie (cfr. infra) ook hun bevoegdheid om artikel 
85, eerste lid, toe te passen, wordt geschorst. 
Wie echter in voorkomend geval de bevoegde nationale autoriteiten zijn, 
wordt door het interne, nationale, recht uitgemaakt. Zo besliste het Bundes
gerichtshof (B. G. H. 9 april 1970, Bierverzugsvertrag, C.M.L.R., 1972, 242; 
- Cah. Dr. Eur., 1972, 202;- W.u.W., 1970;- A. W.D.fB.B., 1970, 416; 
- vgl. Brussel9 februari 1969, Onckelinckx/Beaumaine, ]. T., 1969, 241-242) 
dat ten aanzien van een exclusief afnamecontract, na het Bilgerarrest de 
nationale autoriteiten bevoegd zijn om de nietigheid ervan te beoordelen of 
schadeloosstelling wegens contractbreuk toe te kennen. 
Zulke brouwerijovereenkomst die niet slaat op grensoverschrijdende 
handel is na het Bilgerarrest niet meer aanmeldingsplichtig, en zij kan nog 
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slechts ex tunc worden nietig verklaard. Welnu, zulke nietigverklaring is 
in het Duitse kartelrecht een administratieve beslissing die uitsluitend aan 
het Bundeskartellamt toekomt, terwijl de bevoegdheid der Duitse recht
banken beperkt blijft tot een legaliteitscontrole. Zulke administratieve 
procedure garandeert trouwens, aldus het BGH, beter dan een civiele 
procedure, de uniforme toepassing van het Europees recht. Zolang dus 
noch de Commissie, noch het Bundeskartellamt het contract niet hebben 
verboden, moet het worden uitgevoerd. 

In verband met de bevoegdheidsverdeling, is het van groot belang te weten 
wanneer mag aangenomen worden dat de Commissie ,een procedure heeft 
ingeleid". Dat is niet het geval door een melding van ontvangst van een 
aanmelding of van een verzoek om een negatieve verklaring, die slechts een 
handeling van administratieve stiptheid vormt : het moet gaan om een 
gezagshandeling van de Commissie, waaruit haar wil blijkt een beschikking 
te treffen krachtens artikelen 2, 3 of 6 van Vo. I7 (Haechtii-arrest, ovw. 
I4-I8). 
Blijkt reeds uit de omstandigheid dat ook rechtbanken na inleiding der 
procedure door de Commissie, niet meer bevoegd zijn om artikel 85 (I) toe 
te passen, dat hun bevoegdheid aanzienlijk is ingckrimpt, ook de jurispru
dentie op het stuk der voorlopige geldigheid heeft hun bevoegdheid verder 
ingeperkt. Ten gevolge van de rechtspraak op dat punt, die verder onder 
nr. 54 uitvoeriger wordt besproken, hebben de nationale autoriteiten geen 
bevoegdheid meer tot op het ogenblik dat de Commissie zich te dien aanzien 
heeft uitgesproken, om aanmeldingsplichtige en conform aangemelde af
spraken nietig te verklaren; tot bij een eventueel ongunstige uitspraakvan 
de Commissie zijn effectief aangemelde aanmeldingsplichtige afspraken 
immers volledig geldig, terwijl nieuwe dergelijke afspraken voorlopig geldig 
zijn, dit wil zeggen tot bij dergelijke uitspraak of voordien tot bij een uit
spraak van de nationale rechter. Op de wenselijkheid van schorsing door de 
nationale rechter, wordt onder nr. so ingegaan. Sommige auteurs voegen 
daar aan toe, dat nationale rechtbanken evenmin nog bevoegdheid hebben 
tot de Commissie zich heeft uitgesproken, om de nietigheid uit te spreken 
van niet aanmeldingsplichtige afspraken, ongeacht of zij al dan niet werden 
aangemeld. Alleszins geldt na het Haecht II-arrest, dat het onderscheid 
tussen oude en nieuwe afspraken ook voor niet aanmeldingsplichtige af
spraken heeft opgetrokken (ovw. I3), deze stelling nog slechts voor oude 
niet aanmeldingsbehoeftige afspraken. 

Vaststellen van strijdigheid met artikel 85, eerste lid, en van de nietigheid 
door de nationale autoriteiten kan dus praktisch nog slechts gebeuren voor 
de (eerder zeldzame) gevallen van aanmeldingsplichtige doch niet aangemel
de overeenkomsten. 

Na een voorlopige mededeling der Commissie volgens artikel I 5, 6 Vo. I 7 is 
de afspraak slechts voorlopig geldig, en kunnen nationale rechtbanken ook 
slechts voorlopige maatregelen bevelen. Voor het overige kan de uitspraak 
over de nietigheid door de nationale rechtbanken slechts worden gedaan, 
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nadat de Commissie over de voorliggende afspraak vooraf reeds beslist heeft 
dat deze onder artikel 8 5, lid I valt en niet voor buitentoepassingsverklaring 
aanmerking komt. Op nieuwe afspraken echter kunnen de nationale recht
banken het verbod van artikel 8 5, eerste lid terug toepassen en uiteraard de 
daaraan verbonden nietigheid uitspreken; dit is een herstel van hun be
voegdheid door het Haecht II-arrest. 
Behalve voor niet aangemelde aanmeldingplichtige afspraken, en, na 
Haecht II, ook voor nieuwe aangemelde aanmeldingsplichtige en alle nieuwe 
niet aanmeldingsplichtige afspraken, is dus de bevoegdheid om de nietig
verklaring uit te spreken losgemaakt van de bevoegdheid om afspraken te 
toetsen aan het verbod van het eerste lid van artikel 8 5, a fortiori aan de 
mogelijkheid van buitentoepassingsverklaring van het derde lid (Van 
Gerven, W., bijdrage in Eur. Mon. 16, o.c.; Koenigs, G., Das Verfahren 
der E. W.G. in Kartellsachen, in Europarecht, 1973, 289-305.) 
De nationale rechters zijn op deze wijze niet optimaal bij de Europese 
kartelrechtshandhaving betrokken ; deze geringe betrokkenheid is een ge
volg van de jurisprudentie van het Hof op de hier besproken punten. Zich 
wellicht bewust van de situatie, heeft het Hof in zijn Haecht II-arrest toch 
weer meer mogelijkheden aan die nationale rechtbanken teruggegeven. 
Omgekeerd blijkt uit het hier reeds besproken A.C.F.-Chemiefarma-arrest 
(hoger, nr. 8, blz. ...) dat de bevoegdheid der Commissie geenszins 
wordt ingeperkt door de voorlopige tussenkomst van nationale autoriteiten. 
Verzoeksters hadden namelijk aangevoerd, dat door de aanmelding van hun 
ondernemersafspraak bij ·de Duitse en Nederlandse kirtelautoriteiten, 
mogelijk aan de Commissie de bevoegdheid werd onthouden over deze 
overeenkomsten te oordelen. 
Het Hof wijst zulke stelling af: door een nationale procedure wordt als het 
ware niet geprejudicieerd op een beslissing van de Commissie. In het geval 
van het kleurstoffenkartel kon overigens het stilzitten der nationale auto
riteiten niet zonder meer als een goedkeuring worden beschouwd, terwijl 
bovendien het optreden der Commissie zich richtte op de gentlemen's 
agreements die uiteraard ook op het nationaal niveau niet waren aangemeld. 

ScHORSING DOOR DE NATIONALE RECHTBANKEN 

so. Van zodra het risico bestaat, dat over een kartelafspraak door een natio
nale autoriteit en de Commissie, tegenstrijdige uitspraken zouden worden 
gedaan, is er aanleiding voor de nationale autoriteiten om de voor hen aan
hangige procedure tot na een uitspraak van de Commissie te schorsen. 
Dit is de oplossing die als compromis naar voren komt uit enerzijds het 
streven naar het betrekken van nationale autoriteiten bij de Europese 
rechtshandhaving en anderzijds het streven naar een uniforme toepassing 
van het Europees recht; in voorkomend geval client schorsing zich aan als 
de meest voorzichtige oplossing. Zoals reeds in de vorige overzichten werd 
aangestipt reageren nationale autoriteiten niet altijd gelijkgestemd op deze 
oplossing. . 
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Op te merken valt dat ook op dit punt het Haecht II-arrest van belang is. 
Voor oude aanmeldinsplichtige en effectief aangemelde afspraken wordt het 
vereiste der schorsing met het oog op de rechtszekerheid uitdrukkelijk 
gesteld (art. 9); in verband met nieuwe- het Hof brengt in het Haecht If
arrest dit onderscheid opnieuw op de voorgrond - aanmeldingsplichtige 
en aangemelde afspraken, stelt het Hof nu (Ovw. r2) dat het de nationale 
rechter vrij staat te beslissen, al dan niet na prejudiciele vragen, of een 
schorsing tot na een uitspraak van de Comrnissie dienstig is. Naar de mening 
van het Hof is dat duidelijk niet het geval, en kan de nationale rechter 
jurisdictie opnemen, wanneer geen merkbare beinvloeding van tussen
staatse handel of mededinging blijkt, of wanneer een afspraak duidelijk met 
artikel 85 onverenigbaar is- telkens in de hypothese dat de Commissie 
nog geen procedure heeft ingeleid. 

Hieronder bespreken we enige uitspraken van nationale rechtbanken; het 
is daarbij van belang erop te wijzen dat ze aile zijn gewezen nog v66r het 
Haecht II-arrest was uitgesproken. 

De rechtbank van koophandel te Luik schorste haar uitspraak op tot na een 
beschikking van de Commissie, in een geding over exclusief afnamecon
tracten (Hrb. Luik, 21 maart 1969, (Centrale des Jeux automatiques Dame 
Casaies Laums, Rev. trim. Dr. Eur., 1971, sor-503; Cah. Dr. Eur., 1972, 
198-199). Het betrof een nieuwe overeenkomst gesloten in februari 1968 
tussen een herbergierster en een onderneming die speelautomaten in
stalleerde; de overeenkomst werd door de betrokken cafe-uitbaatster 
geschonden doch deze beweerde dat het exclusief contract, dat zij onder
tussen bij de Commissie had aangemeld, nietig was onder artikel 85 (r). 
Hiervoor voerde zij met name aan dat de gehele handel in speelautomaten 
door soortgelijke contracten geregeld was zodat de mededinging geheel 
beperkt en vervalst was ; zelfs was volgens verweerster naar het model der 
brouwerijcontracten, sprake van concertatie, althans stilzwijgende ver
standhouding op een wijze die onverenigbaar was met de mededingings
regels. Tenslotte vroeg zij schorsing van de zaak nude overeenkomst bij de 
Comrnissie was aangemeld. Dit verzoek wordt door de rechtbank ingewilligd 
,a raison tant de ce que la convention en litige n'echappe pas manifeste
ment a I' application de l'art. 8s, paragraphe I que de ce que la Commission 
des Communautes Europeennes est saisie et dispose de moyens puissants 
d' investigation et de controle''. Met name het eerste argument komt rninder 
overtuigend over, ook al omdat de rechtbank zelf reeds had gesteld dat het 
weinig waarschijnlijk leek dat genoemde overeenkomst in voldoende mate 
de tussenstaatse handel ongunstig kon beinvloeden en de mededinging zou 
beperken, verhinderen of vervalsen. 

Het hof van beroep te Brussel wijzigde een vonnis dat de behandeling van 
een zaak geschorst had tot na beslissing door de Commissie over de aan
melding van het contract (Brussel, 7 mei 1971, N. V. L'Oxhydrique Inter
nationalefN. V. Levis, R. W., 1971-1972, 434-441; ]. T., 1972, 226-228; 
S.E. W., 1973, 44; Cah. Dr. Eur., 1973, 206). Het ging om een oud contract 
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gesloten injanuari I959, van exclusieve bevoorrading met de clausule dat de 
afnemer de betrokken waar op geen enkele wijze mocht voortverkopen; het 
geschil was ontstaan toen de afnemer zich bij een andere onderneming ging 
bevoorraden. Hij liet voor de rechtbank gelden dat de overeenkomst nietig 
was onder artikel 8 5 ( 2) respectievelijk de gevraagde schadevergoeding te 
hoog lag gezien het contract eerder, na de voorziene opzegging zou zijn 
afgelopen. De eerste rechter had de behandeling van de zaak geschorst 
,tot na beschikking door de E.E.G. Commissie over de regelmatigheid 
van de verrichte aanmelding". Het hof van beroep stelt dat, ondanks het 
feit dat het ganse regelmatige clienteel hetzelfde type van contract onder
schreven had, de exclusieve afname-overeenkomst niet reeds uit dien hoofde 
onder artikel85 (I) valt gezien onvoldoende was gebleken dat zij in samen
hang met juridische en economische omstandigheden, feitelijk of rechtens, 
de tussenstaatse handel ongunstig bei:nvloedde en de mededinging vervalste 
(Haecht I-arrest). Bovendien ging het als contract tussen twee Belgische 
ondernemingen, dat niet op in- of uitvoer betrekking had, om een van 
aanmelding vrijgesteld contract (Bi!ger-arrest), zelfs nu het een standaard
contract betrof (Rochas) : de overeenkomst sorteert dus volledig rechts
gevolg zolang de Commissie haar nietigheid niet heeft vastgesteld (Bilger, 
Portelange), ook al is het niet aanmeldinsplichtig contract effectief aange
meld. Dit alles leidde tot het besluit dat het risico voor vernietiging van dit 
contract door de Commissie ,ondenkbaar" was, zodat er dus voor enige 
tegenstrijdige uitspraak niet hoefde gevreesd te worden en er geen aanleiding 
was tot .scnorsing van ·ae-zaa:k: 
In het vonnis van de rechtbank van koophandel laat de rechter het oordeel 
over verenigbaarheid der overeenkomst met artikel 85 (I) over aan de 
Commissie; dat is precies de draagwijdte der schorsing. Het hof van 
beroep daarentegen evalueert zelf het risico van een tegenstrijdige uitspraak 
en neemt, gezien genoemd risico aan het hof als gering voorkomt, juris
dictie op ; hier stelt naar ons gevoelen de nationale rechter zich wel enigszins 
in de plaats van de Commissie nu het oordeel over het risico van een onver
enigbare uitspraak toch afhangt van de waardering die de Commissie in 
voorkomend geval zelf zou geven over de aangemelde overeenkomst ; 
zoals reeds besproken, zou later het Haecht II-arrest in zijn negende over
weging voor oude kartels duidelijk stellen dat de rechter de nietigheid ervan 
eerst vaststelt, nadat de Commissie krachtens Vo. I7 een beschikking heeft 
gegeven. 

De zaak ligt anders wanneer we te maken hebben met niet-aangemelde 
overeenkomsten; de Commissie kan deze geen amnestie verlenen, noch 
artikel 85 (I) retro-actief buiten toepassing verklaren. 

Zo bevestigde het hof van Beroep te Brussel de bevoegdheid der Belgische 
rechtbanken ten aanzien van een aanmeldingsplichtige alleenverkoopover
eenkomst tussen een Belgische onderneming en een onderneming uit een 
derde land (Brussel, 7 januari I969, Borg- Wagner Int. Com.'jFinnerty
Dubois, Pas., II, I969, 74; Rev. Dr. Int. Camp., I969, 273). Op de eerste 



plaats verhindert een arbitrageclausule niet dat Belgische rechtbanken 
kennis nemen van geschillen omtrent de beeindiging van alleenverkoop
overeenkomsten, gezien deze bevoegdheid uitdrukkelijk is geregeld bij de 
wet van 27 juli 1971 (Cfr. over deze wet eerste overzicht, o.c., nr. 127 en 
tweede overzicht, o.c., nr. 49; cfr. infra, nr. 57). 
Verder blijven, nude overeenkomst niet bij de Commissie werd aangemeld, 
de Belgische rechtbanken bevoegd de overeenkomst onder artikel 8 5 te 
beoordelen; gezien de tussenstaatse handel niet ongunstig is bei:nvloed, 
blijft zij dan ook geldig. 
Ook het Parijse Cour d' Appel nam jurisdictie over een niet aangemelde 
nieuwe aanmeldingsplichtige exclusiefverkoopovereenkomst, tussen een 
Nederlandse scheepswerf en een Franse importeur; deze laatste hield op de 
markt die hem was voorbehouden hogere prijzen aan dan de Nederlandse 
producent, die niet werden gerechtvaardigd door hogere kosten van dienst
verlening of distributie (App. Paris, 20 decembre 1971, Stricker Boats/ 
Entreprises Garoche, Gaz. Pal., 1972, 19-21, nr. 292-293). De Franse alleen
verkoper stelde vast dat door bemiddeling van een Italiaans concessionaris, 
twee boten waren verkocht aan afnemers uit zijn verkoopsgebied. 
Hiervoor eiste hij van de Nederlandse producent schadevergoeding; 
hierop liet deze laatste weten de overeenkomst niet te zullen verlengen ; 
Garoche reageerde hierop met een bijkomende eis tot schadevergoeding. 
In beroep werd het vonnis van eerste instantie, dat de schadevergoedingen 
toekende, verbroken. Het hof zegt dat inzake alleenverkoopovereenkomsten 
de regels zoals ze zijn ontwikkeld door Commissie en Hof van Justitie 
duidelijk zijn; in geval, zoals hier, van een ordentelijke aanmelding niet 
blijkt behoeft niet gevreesd te worden voor een tegenstrijdige uitspraak 
(vrijstelling of ontheffing) van de Commissie: de nationale autoriteiten, 
et specialement les tribunaux fran9ais (sic), zijn in de gegeven situatie geheel 
bevoegd. Het hof verklaart dan ook de gehele overeenkomst nietig; gezien 
de strijdige clausules ten enen male niet uit het alleenverkoopcontract zijn 
los te maken. 

Afdeling III 

WIJZE VAN TOEPASSING VAN ARTIKEL Ss, DERDE LID 

ALGEMEEN 

51. Aileen de Commissie is bevoegd om het derde lid van artikel 85 toe 
te passen. Zij kan dit doen in individuele ontheffingsbeschikkingen, en 
groepsvrijstellingen. Van deze laatste mogelijkheid maakte de Commissie 
nog slechts gebruik ten aanzien van zekere alleenverkoopovereenkomsten en 
specialisatieovereenkomsten. 
Anderzijds heeft ze wei in een reeks bekendmakingen aanwijzingen gegeven 
over de wijze waarop de daarin beschreven overeenkomsten met de mede
dingingsregels verenigbaar zijn. Doch deze bekendmakingen, overigens niet 

761 



voorzien in artikel 189 E.E.G., zijn niet te beschouwen als vrijstellings
verordeningen; zij hebben uitsluitend indicatieve waarde als signalement 
van de houding die de Commissie in voorkomend geval wellicht zal aan
nemen. 

DE AANMELD1NG 

52. Voorwaarde, naast het voldoen aan de materiele vereisten van artikel 
85. 3, om voor ontheffing in aanmerking te kunnen komen, is de aanmelding 
der overeenkomst bij de Comrnissie (art. 4 Vo. 17); nochtans zijn somrnige 
overeenkomsten niet aanmeldingsplichtig (art. 4, tweede lid) hoewel zij nog 
wel kunnen worden aangemeld. 
In de reeds genoemde bekendmakingen stelt de Comrnissie telkens, dat voor 
overeenkomsten van de types zoals in de bekendmakingen beschreven, 
aanmelding niet meer dienstig is: zij bevinden zich in de veiligheidszone 
van de mededingingsregels. 
Niet-aangemelde aanmeldingsplichtige afspraken worden dus door de 
Comrnissie niet op hun merites onderzocht : de Commissie onderzoekt 
nog enkel of ze onder toepassing van artikel 8 5, eerste lid, vall en om te weten 
of het mededingingsrecht van toepassing is ; ze worden dan als dusdanig 
verboden (Besch. Comm., Gisa, gecit.) en eventueel beboet (Besch. Comm., 
W.E.A.-Filipacchi Music S.A. en Deutsche Philips GmbH, gecit.). 
De gevolgen van de aanmelding zijn op de eerste plaats, de mogelijkheid 
van retro-actieve vrijstelling tot op de datum van inwerkingtreding van 
Vo 17 (13 maart 1962); vervolgens kan de Comrnissie amnestie verlenen 
aan onverenigbare kartelafspraken, inzover deze worden gewijzigd in 
gunstige zin; verder kan voor aangemelde overeenkomsten geen boete meer 
worden opgelegd inzover eventueel gewraakt gedrag binnen de termen der 
aanmelding valt ; tenslotte is de aangemelde overeenkomst voorlopig geldig, 
hetgeen onder de Portelangeleer betekende dat zij volledige werking had, doch 
onder de Haecht II-versie, dat zij slechts voor risico der partijen kan worden 
uitgevoerd (Cfr. infra, nr. 54; zie algemeen: Waelbroeck, M., o.c., blz. 123 
e.v.; Verloren van Themaat, P., Inleiding tot het Europese Mededingingsrecht, 
in Eur. Mon. 16, gecit., 13-21 (17) en 219-250 (239)). 
Hieronder bespreken wij de evolutie van de rechtspraak van het Hof van 
Justitie, die bepalend is voor het statuut der aangemelde overeenkomsten. 

DE ZAAK RocHAS, VOORTZETT1NG VAN DE PORTELANGE RECHTSPRAAK 

53· In de zaak Rochas (Arrest H.v.}., 30 juni 1970, ]urispr., 1970, 515; 
S.E. W., 1971, 690-693; C.M.L.R., 1971, 247-250.) had een Frans produ
cent van parfumerie-artikelen een alleenverkoopovereenkomst met een 
Duits verdeler; in Frankrijk verdeelde de producent zelf zijn produkten 
door bemiddeling van detaillisten met wie hij standaardovereenkomsten 
had afgesloten. Het ging om een zogenaamd selectief distributienet - ook 
in Nederland- waarbij de geselecteerde wederverkopers zich een hori-



zontaalleveringsverbod en een exportverbod zagen opgelegd. De producent 
had zijn model van standaardovereenkomst aangemeld op 30 januari 1963, 
een dag voor het verstrijken van de verlengde aanmeldingstermijn (art. 5 
§ I Vo. 17; zoals gewijzigd door art. I § 2 Vo. 59). Later sloot hij met een 
Franse parfumeriezaak een overeenkomst naar dat model. 
De Duitse concessionaris bemerkte toen dat op de Duitse markt en buiten 
zijn distributiekanalen om, produkten werden aangeboden, uitgevoerd door 
genoemde Franse parfumeriezaak. De Duitse concessionaris stelde hier
tegen een verbodsactie in die door het Landgericht te Freiburg werd toe
gewezen. In beroep werden door het Oberlandesgericht te Karlsruhe enige 
prejudiciele vragen gesteld over de problematiek die ons hier bezighoudt. 
De eerste vraag betrof het gevolg van de aanmelding van een model van 
standaardovereenkomst voor de latere naar dat model gesloten doch niet 
meer afzonderlijk aangemelde overeenkomsten; de tweede vraag was of de 
aanmelding binnen de verlengde termijn doch buiten de eerst voorziene 
korte termijn, een deugdelijke aanmelding van standaardovereenkomsten 
was nu deze op veelvuldige wijze en met name parallel gesloten werden 
zodat de vraag kon gesteld worden of zij als overeenkomsten tussen slechts 
twee ondernemingen konden worden beschouwd. Er heerste over deze 
vragen eensgezindheid, zodat de Commissie, de Duitse alleenverkoper en 
advocaat-generaal Romer dezelfde standpunten verdedigden en het Hof 
deze honoreerde. Er heerste evenwel onenigheid over een vraag die door de 
Commissie in haar opmerkingen was naar voren gebracht in verband met 
de draagwijdte van de voorlopige geldigheid van conform aangemelde 
alleenverkoopovereenkomsten met exportverbod. De Commissie had - op 
basis van de arresten L. T.M .. M.B. U., Grundig-Consten, en Italiaanse 
Republiek en op basis van Vo. 67/67- geconcludeerd dat er ten aanzien 
van de rechtsgevolgen van zulke overeenkomsten nimmer onzekerheid 
heeft bestaan ook niet indien ze zijn aangemeld : zelfs wanneer men zoals 
in huidig geval te maken heeft met overeenkomsten gesloten tussen onder
nemingen in een enkele Lid-Staat gevestigd, hebben zij tot gevolg de 
territoriale verdeling van de markt en een absolute gebiedsbescherming 
voor de concessiehouder. De Commissie was voorstander van de leer van het 
Portelange-arrest in verband met de voorlopige geldigheid van oude kartels ; 
onderhavige overeenkomst, hoewel na 13 maart 1962, dag van inwerking
treding van Vo. J7, gesloten, valt toch onder de kategorie der oude over
eenkomsten gezien zij geheel beantwoordt aan het vroeger opgestelde en 
werkelijk oude, in de zin der mededingingsregels, model. Doch ten aanzien 
van deze overeenkomst met expertverbod wenste de Commissie de voorlo
pige geldigheid niet uit te breiden tot genoemd exportverbod, en de voor
lopige, doch volledige geldigheid der overeenkomst te beperken tot de rest 
van het kartel of, anders uitgedrukt, de voorlopige geldigheid tussen partijen 
te handhaven zonder dat daaruit rechten ten opzichte van derden konden 
worden afgeleid. Advocaat-generaal Romer aarzelde ten aanzien van deze 
stelling, terwijl de firma Rochas onder meer van oordeel was dat de pre-



judiciele vragen de voorlopige geldigheid van exportclausules niet betroffen. 
Romer voerde aan dat een zo rechtlijnig negatieve houding ten aanzien 
van exportverboden geenszins wenselijk was. Soms werd gebiedsbescher
ming noodzakelijk geacht om een markt te kunnen penetreren (Arrest 
VOlk/Vervaeke); in andere gevallen ging het om zwakkere economische 
partners, en algemeen kan gesteld worden dat ook exportclausules een indi
viduele beoordeling vergen - een overweging die trouwens kon gelden 
als een der bedoelingen van het instituut der voorlopige geldigheid : terwijl 
de partijen voorlopig rechtszekerheid hadden, kan de Commissie zich de 
tijd nemen om aile economische en juridische omstandigheden in haar 
beoordeling te verdisconteren. De oplossing van het Portelange-arrest 
verdient onverkort gehandhaafd te blijven omwille van de charme van de 
eenvoud die er van uitgaat, en de maximale rechtszekerheid die erdoor 
bereikt wordt nu ,zo het feit, dat deze overeenl<.amsten volledige werking 
verkrijgen, gebeurlijk tot praktische bezwaren kan leiden, toch de moeilijk
heden voortvloeiend uit het onzekere karakter van de bij de aangemelde 
overeenkomsten aangegane rechtsbetrekkingen nog veel ernstiger zou zijn". 
Het Hof beantwoordde de gestelde vragen in deze zin : de voorlopige 
geldigheid geldt onverkort, ondanks de exportclausule, voor na 13 maart 
gesloten overeenkomsten nu deze een getrouwe reproduktie vormen 
van eerder gesloten en behoorlijk aangemelde, oude, standaardovereen
komsten. Bovendien is zulke standaardovereenkomst te beschouwen als een 
overeenkomst tussen twee ondernemingen, ook in geval zij deel uitmaakt van 
een net van parallelle overeenkomsten, en is de aanmelding -tijdens de ver
lengde periode (gewijzigd art. 5 Vo. 17) conform. 

fiET STATUUT DER AANGEMELDE OVEREENKOMST. VoORLOPIGE GELDIGHEID. 

HET HAECHT II-ARREST 

54· Met name op het punt van het statuut van een aangemelde overeen
komst heeft het Haecht II-arrest hervormingen van vroegere rechtspraak 
gebracht. 
De lijn uit de vroegere rechtspraak (de arresten Bosch, Portelange, Bilger 
en Rochas) was, onder het motto van de rechtszekerheid der contracterende 
partijen, maximale geldigheid te verlenen aan de afspraken : deze waren 
geldig, dit wil zeggen : zij hadden volledige werking, doch slechts voorlopig, 
dit wil zeggen : tot de Commissie er anders zou over beschikken. Hoewel 
geldig, draagt volgens Van Gerven zulke overeenkomst toch reeds een kern 
van nietigheid in zich die slechts toelaat even voorlopige maatregelen te 
nemen (Van Gerven, W., Algemeen deel, 1969, nr. 130; id., Heeft het 
begrip ,voorlopige geldigheid door het Portelange-arrest de.finitief afgedaan? 
S.E. W., 1970, blz. 7.) 
Dat was in de genoemde arresten door het Hof gaandeweg zo beslist, en de 
stelling van het Hof werd vaak gekritizeerd, ook al omdat de toch al vrij 
ingewikkelde rechtspraak (Van Gerven, W., Eur. Mon. 16, o.c.; Wael
broeck, M., o.c. blz. r65-171 : ,questions demeurees en suspens") soms 



meer vragen opriep dan antwoordde. Voornaamste punt van kritiek even
wei was, dat het Hof bezig was het verbodssysteem van artikel 85 om te 
buigen tot een louter misbruikstelsel, behoudens voor aanmeldingsplichtige 
niet aangemelde afspraken : de afspraken zouden, weliswaar voorlopig, 
geldig zijn tot een ongunstige beschikking van de Commissie, terwijl de 
consequentie van zulke rechtspraak zou zijn geweest om zulke ongunstige 
beschikking nog slechts voor de toekomst te Iaten werken, of met andere 
woorden de nietigheid een constitutief karakter toe te kennen. 

De aanmelding was in dat geval veel meer dan een formele voorwaarde voor 
buitentoepassingsverklaring : ze zou de afspraak tot aan een ongunstige 
beschikking geheel vrijwaren. Dit was ten minste reeds beslist voor oude 
aanmeldingsplichtige overeenkomsten (Portelange), oude en nieuwe niet
aanmeldingsplichtige overeenkomsten (Bilger), en nieuwe aanmeldingplich
tige overeenkomsten inzoverre ze de getrouwe reproductie zijn van een 
conforme aangemelde oude standaardovereenkomst (Rochas). 

Het Hof heeft van de escapes die het nog had en die zich in de Haechtii-zaak 
voordeden om niet de eerder beschreven lijn door te trekken, gebruik 
gemaakt om zijn rechtspraak te wijzigen: het heeft zijn jurisprudentie niet 
doorgetrokken tot nieuwe aangemelde aanmeldingsplichtige overeenkomsten 
en het heeft de terugwerkende kracht van het optreden van de Commissie 
bevestigd. 
Het Hof moest antwoord geven op enige prejudiciele vragen van de recht
bank van koophandel te Luik. Aan het arrest liggen eerder banale feiten 
(al schijnen mededingingsregels op brouwerijcontracten een bijzondere. 
aantrekkingskracht uit te oefenen: cfr. de twee Haecht-arresten en de zaak 
Bilger/Jehle ; verder: Cour d'Appel de Paris, 13 maart 1970, Steffek/ 
Lamot, Cah. Dr. Eur., 1971, 205; B.G.H., 9 april 1970, Bierbezugsvertrag, 
C.M.L.R., 1972, 242;- Cour d'Appel de Paris, 12 juni 1970, Dame Melletf 
Soc. Piedbmuf France, Cah. Dr. Eur., 1972, 205; Rev. Trim. Dr. Eur., 1970, 
539-543 met noot R. Joliet; W.u. W., 1971, 656 en 1972, 6o6, C.M.L.R., 
1972, 329) ten grondslag, namelijk een onenigheid tussen een herbergier 
en een brouwerij na_ar aanleiding van een schending van een exclusieve 
afnameverplichting door de eerste, die beantwoord werd met een vordering 
tot terugbetaling van de klassieke lening en teruggave van het meubilair. 
Deze zaak had al eerder tot prejudiciele vragen geleid (Arrest H.v.J., 12 

december 1967, ]urispr. 1967, 511). 
Na al deze verwikkelingen meldde de brouwerij bij de Commissie een stan
daardbrouwerijcontract aan dat beantwoordde aan de overeenkomst rond 
dewelke het geschil zich al die tijd reeds had afgespeeld. Voor de nationale 
rechtbank liet de brouwerij toen gelden dat met deze aanmelding de pro
cedure voor de Commissie was ingeleid in de zin van artikel 9 lid 3 Vo. 17, 
en dat de litigieuze overeenkomsten voorlopig geldig waren, zodat dus de 
rechtbank de vordering wei moest toewijzen. Deze redenering is door het 
Hof van Justitie niet gevolgd, ook al omdat, zoals reeds besproken, ont
vangstmelding van de Commissie de procedure niet inleidt. 



Het Hof stelt nu, dat Vo. 17 er ten aanzien van nieuwe afsprak.en van uit
gaat dat zolang de Commissie zich niet heeft uitgesproken, aan die af
spraken slechts voor risico van de partijen uitvoering kan worden gegeven 
(ovw. ro); en deze stelling geldt voor aanmeldingsplichtige en niet aan
meldingsplichtige kartels (ovw. 13), gezien de vrijstelling van de aanmelding 
een geenszins beslissende aanwijzing is voor geringere schadelijkheid. 
Daarmee heeft het Hof dit laatste onderscheid terug verzwak.t en het onder
scheid tussen oude en nieuwe kartels weer aangescherpt (ovw. 8). Boven
dien heeft het Hof uitdrukkelijk, wat de nietigheid van artikel 85 (2) 
betreft, gesteld (ovw. 25-27) dat deze terugwerkende kracht heeft. 
De leer van de voorlopige geldigheid, zoals voorheen sedert het Porte lange
arrest ontwikkeld, krijgt hiermede wel een krachtige deuk: van de ,volledige 
werking" der kartelafsprak.en, schiet nog slechts ,uitvoering voor risico 
der partijen" over wat- het woord zegt het zelf- een heel wat riskantere 
onderneming is dan de vroeger verleende rechtszekerheid. Waar het vroe
gere systeem op het stuk der nietigheid naar een nietigheid ex nunc ten
deerde (Bilger/Jehle: infra, nr. 6o) is ook aan deze evolutie een einde gesteld 
door de bevestiging van haar declaratief karak.ter. 

GEVOLGEN VOOR DE BEVOEGDHEID DER NATIONALE AUTORITEITEN 

55· De toestand ziet er, aldus Van Gerven in zijn geciteerde bijdrage, als 
volgt uit: ,Oude afspraken, zo aanmeldingsbehoeftige (en effectief aan
gemelde) als niet-aanmeldingsbehoeftige, kan de rechter niet nietig ver
klaren zolang er geen beslissing is van de Commissie die buitentoepassings
yerklaring weigert. Is die beslissing er, dan moet de rechter de nietigheid 
van de afspraak vaststellen met terugwerkende kracht (behalve wanneer de 
Commissie gebruik heeft gemaakt van de amnestiebevoegdheid van art. 7 
Vo. 17). Tot die beslissing is de afspraak evenwel volledig geldig in de zin 
daaraan gegeven in het Portelange-arrest. Nieuwe afspraken, zo aanmel
dingsbehoeftige (en effectief aangemelde) als niet-aanmeldingsbehoeftige, 
kan de rechter daarentegen wel nietig verklaren, niettegenstaande aan
melding wanneer hij van oordeel is dat de afspraak. duidelijk in strijd is met 
artikel 85, lid r. De nietigheid heeft dan terugwerkende kracht. Hij kan ze 
eveneens onverkort geldig verklaren wanneer hij van oordeel is dat de 
afspraak duidelijk niet komt onder het verbod van artikel85, lid r ( ... ). Deze 
bevoegdheid ( ... )houdt volgens het Hof blijkbaar op te bestaan zodra de 
Commissie een procedure heeft ingeleid in de zin van artikel9, lid 3, Vo. 17. 
Maakt de rechter geen gebruik van de hem verleende bevoegdheid om de 
afspraak dadelijk nietig of geldig te verklaren, dan is de afspraak voorlopig 
geldig tot bij de uitspraak. van de Commissie. Voorlopige geldigheid bete
kent dan evenwel niet noodzak.elijk volledige geldigheid - het Portelange
arrest ziet immers slechts op oude afspraken - maar alleenlijk een beperkte 
geldigheid, genoeg om op grond van de overeenkomst voorlopige maat
regelen af te dwingen" (Van Gerven, W., noot onder Haecht II-arrest, 
S.E. W., 1973, 333-348 (343)). 
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Op deze wijze heeft het Hof tijdig ingegrepen om artikel 85 alsnog, zij het 
voorlopig slechts ten aanzien van nieuwe afspraken, in zijn verbodssys
teem te handhaven. 
Nochtans moet hierbij worden aangemerkt, zoals reeds onder nr. 49 was 
gesteld, dat deze jurisprudentie van het Hof de rol der nationale autoriteiten 
wel aanzienlijk heeft ingeperkt op een punt waar die nationale autoriteiten 
een degelijke bijdrage zouden kunnen leveren, en dat naar ons gevoelen 
ook reeds gedaan hebben. Een tweede punt dat we hierbij wilden aanstippen, 
is het belang van de rol van het Hof van J ustitie in het Europees kartelrecht 
(cfr. infra, nr. 67); het Hofheeft zijn rechtspraak op het stuk der nietigheid 
duidelijk herzien, doch op het stuk der voorlopige geldigheid is de wijziging 
der jurisprudentiele lijn in zekere zin eleganter. De jurisprudentiele ten
dens is nu omgebogen in een meer wenselijke zin, ook al omdat deze nieuwe 
rechtspraak meer aansluit bij het regelensysteem, met name het verbod van 
kartels met Erlaubnisvorbehalt dan de vroegere. Doch het Hof heeft zichzelf 
op dit stuk niet moeten tegenspreken, gezien in de lijn van rechtspraak de 
vraag naar al dan niet gelijke behandeling van oude en nieuwe kartels nog 
was open gebleven. Wellicht is ook dit de reden, dat het Hof het onder
scheid tussen oude en nieuwe kartels dat bezig was in onbruik te raken, op
nieuw naar voren heeft gehaald. 

GROEPSVRIJSTELLINGEN 

56. Artikel 85, derde lid, voorziet uitdrukkelijk de mogelijkheid van 
generieke vrijstellingen. Nadat de Commissie in haar zogenaamde Kerst
misboodschappen van 1962 aanstalten had gemaakt tot groepsvrijstellingen 
over te gaan, is dienaangaande het enthousiasme wei geluwd. Men heeft 
eerst ervaringen willen opdoen met de behandeling van individuele dossiers 
om pas later tot categorale vrijstellingen te komen. Die bestaan nu voor 
groepen alleenverkoopovereenkomsten en specialisatie-afspraken; voor 
licentiecontracten bestaat nog geen groepsvrijstelling, wellicht omdat de 
totnogoe vier beschikkingen dienaangaande nog niet voldoende ervaring 
(cfr. Vo. Raad 19/65) hebben opgeleverd (cfr. Wertheimer, H.W., o.c., ru-
113, die enige beschouwingen geeft over de verwachte inhoud van zulke 
vri jstellingsverordening). 

ALLEENVERKOOPOVEREENKOMSTEN 

57· Bij Vo. 67/67 werden bepaalde groepen alleenverkoopovereenkomsten 
van het kartelverbod vrijgesteld inzoverre zij zich conformeerden aan de 
daarin gegeven richtlijnen. 
Globaal kwamen deze erop neer dat geen absolute gebiedsbescherming 
mocht worden ingevoerd. 
Opgemerkt client te worden, dat zulke groepsvrijstelling de Commissie niet 
verhindert nog toezicht te houden op de betrokken overeenkomsten en 
desnoods tegen overeenkomsten die toch nog onverenigbaar zouden zijn 



met artikel 85, lid 3 op te treden (art. 7 Vo. I9/65 jo. art. 6 Vo. 67/67). 
Omgekeerd kunnen overeenkomsten, die niet aan de voorschriften van 
Vo. 67/67 voldoen, tach nog buitentoepassingverklaring verkrijgen indien 
zij alsnog aan de voorwaarden van het derde lid van artikel85 voldoen; dat 
was het geval voor de hier reeds besproken Omega-distributie-overeen
komsten, zoals de Commissie in haar beschikking dienaangaande, onder 
III.7 vermeldt. 
Voor alleenverkoopovereenkomsten is, mede door een reeks kennelijk 
zorgvuldig geselecteerde beschikkingen en deze verordening de situatie 
onder de mededingingsregels wellicht het duidelijkst. 

Hieronder bespreken wij enige problemen in verband met deze groeps
vrijstelling. Gezien overigens de goede ervaringen die men had met deze 
werkwijze, werd de geldigheidsduur met Io jaar verlengd. (Vo. 259I van 
8 dec. I972, P.B., L 276/I5 van 9 dec. I972). 
Voor de toepassing van deze verordening is de niet-aanmelding in haar ge
volgen zeer beperkt ten aanzien van recente overeenkomsten nu het Hof in 
de zaak Cadillon/Hoss (gecit.) besliste, dat een na de inwerkingtreding van 
Vo. 67/67 gesloten alleenverkoopovereenkomst die onder het verbod van 
artikel 85, lid I, valt, zelfs bij gebreke van aanmelding aan de Commissie, 
in aanmerking kan komen voor de in artikel I dier verordening voorziene 
categorale vrijstelling, wanneer zij voldoet aan de in de artikelen I tot en met 
3 dier verordening gestelde vereisten. Inderdaad was bij artikel 7, lid 2 de 
aanmelding van aan genoemde vereisten conforme overeenkomsten over
bodig\lerklaard: 
In de Beguelinzaak (gecit.) lagen de zaken anders : de onderneming wenste 
daar een beroep te doen op de groepsvrijstelHng voor een overeenkomst die 
concessiehouder verbood de betrokken produkten naar andere Lid-Staten 
weder uit te voeren. Het Hofheeft deze stelling afgewezen, gezien Vo. 67/67 
precies de alleenverkoopovereenkomsten zonder absolute gebiedsbescher
ming vrijstelt. 
Waar, zoals hier het geval was, heruitvoer of parallelimport onmogelijk 
wordt gemaakt gelden onverkort de regels van artikel 8 5 - hetgeen oak nog 
inhoudt dat zulke overeenkomst, zij het uitzonderlijk, onder het derde lid 
van artikel 85 kan vrijgesteld worden (cfr. Omega-beschikking, supra). 

In verband met alleenverkoopovereenkomsten moet in het Belgisch recht 
gewezen worden op de wet van 27 juli I96I betreffende eenzijdige be
eindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop 
(Staatsblad, 5 oktober I96I ; - cfr. eerste overzicht, o.c., nr. I27 en tweede 
overzicht, o.c., nr. 49). 
Het hof van beroep te Brussel bevestigde dienaangaande een toegewezen 
vordering tot schadeloosstelling aan een buitenlandse onderneming wiens 
exclusiviteitscontract door de Belgische afnemer was geschonden (Brussel, 
26 april I969, (Brenneisen/Soc. W. Hempel) B.R.H., I969, 327-334). Deze 
beriep zich onder meer op nietigheid van de exclusiviteitsovereenkomst 
onder artikel 8 5 ; de rechtbank van koophandel van Brussel had reeds vast-



gesteld dat het een exclusiviteitsovereenkomst betrof van het volstrekt open 
type, waarin parallelimporten geheel mogelijk \verden gelaten en waarbij 
de verplichtingen der betrokkenen werkelijk minimaal waren (Hrb. 
Brussel, 5 december 1966, ]. T., 1967, I 19). De overeenkomst was zelfs 
van aard om de mededinging te verbeteren door de doorbraak van de be
trokken produkten op een nieuwe markt en van de onderneming buiten haar 
nationale grenzen. Omdat ze de tussenstaatse handel niet ongunstig bei:n
vloedde, noch de mededinging vervalste, viel ze niet onder 85 (r) en was ze, 
aldus de rechtbank, ,des lors" ook niet onderworpen aan enige aanmel
dingsplicht. Het hof van beroep voegt hier nog aan toe dat de overeen
komst een rechtmatig doel en oogmerk heeft, zoals het overigens georgani
seerd was door de Belgische wet van 27 juli 1961 waarvan de betrokken 
onderneming een volkomen rechtmatige toepassing maakte. 

SPECIALISA TIEOVEREENKOMSTEN 

58. Nieuw is de verordening houdende generieke vrijstelling van bepaalde 
overeenkomsten tot specialisatie (Vo. 2779/72 van 21 december 1972, 
P.B., L292/23 van 29 december 1972 deze Commissieverordening was een 
uitvoering van Vo. Raad 282r/7r van 20 december 1971). Zij heeft ten 
doel het mededingingsvermogen van kleine en middelgrote ondernemingen 
te verhogen door hen toe te Iaten de voordelen van specialisatie optimaal te 
realiseren door de aanvaarding van enige, noodzakelijke, mededingings
beperkende maatregelen. De verordening sluit grotendeels aan bij de 
beschikkingspraktijk der Commissie; deze had inderdaad reeds enkele 
specialisatiekartels goedgekeurd (Beschikkingen 1969 Clima-Chappee
Buderus, 1970 ]az-Peter, 1971 FN/CF, 1971 SOPELEM/Langen, 1972 
MAN/SA VIEM, 1972 Dun Papier). 
De verordening is enigszins vergelijkbaar met Vo. 67/67, waarmee men 
reeds enige jaren ervaring had. Aileen de specialisatie bij de vervaardiging 
van produkten valt onder de toepassing; een verbintenis om niet te produ
ceren moet wederzijds zijn terwijl ze ook slechts betrekking kan hebben 
op de aard, niet op de hoeveelheid der betrokken produkten. Toegelaten 
mededingingsbeperkingen zijn het concurrentieverbod, de onderlinge 
leveringsverplichting van partijen, de exclusieve afnameverplichting en de 
verlening van het recht tot alleenverkoop van gespecialiseerde produkten: 
onder voorwaarde dat nevenimporten nog mogelijk zijn, is (anders dan in 
Vo. 67/67) dus hier de wederzijdse alleenverkoopconcessie tussen produ
centen toegestaan. 
Er gelden, omdat de verordening duidelijk slechts kleine en middelgrote 
ondernemingen wil vrijstellen, een marktaandeeldrempel- ro% op het 
gedeelte der ,gemeenschappelijke" markt gevormd door het grondgebied 
van de Lid-Staat van vestiging- en een omzetdrempel van 150 miljoen 
r.e. voor de ondernemingen en deze waarmee zij zijn verbonden. 
Ook deze verordening is, bij wijz~ van ervaringsperiode, slechts voor vijf 
jaar geldig; afspraken die onverhoopt toch niet aan de verwachtingen zou-



den voldoen hoewel zij binnen de termen der verordening vallen kunnen 
alsnog, zij het slechts ex nunc, door de Comrnissie verboden worden. 
Er moet nog worden vermeld dat door Yo. 2822/71 van 20 december 1971 
(P.B., L 285/49 van 29 december 1971) sommige specialisatieovereenkoms
ten reeds van aanmelding waren vrijgesteld, inzoverre zij gemeenschap
pelijke research en ontwikkeling, betreffen, ofwel gemeeschappelijke 
produktiespecialisatie maar dan uitsluitend tussen kleine en middelgrote 
ondernemingen (marktaandeel 15% en omzet 200 r.e.). Deze verordening 
wijzigde in die zin artikel4 lid 2 van Vo. 17. 

HooFnsTUK III 

BIJZONDERE VRAGEN 

ALGEMEEN 

59· Ziehier nog enige bijzondere vraagstukken, die in de besproken periode 
aan bod zijn gekomen; na de bespreking der basisregelen verdienen ook 
deze vragen enige aandacht. Zo komen achtereenvolgens aan bod : de 
burgerrechtelijke sancties, het verloop der procedure voor de Commissie, 
de oplegging van geldboeten en dwangsommen, de verhouding van indus
triele eigendomsrechten en mededingingsregels, de rol van Commissie en 
Hofvan Justitie bij het mededingingsbeleid, het probleem der verjaring, en 
de stand van zaken inzake fusies en concentraties. 
De nadruk van de bespreking ligt hier zowel op de reeds doorgemaakte 
evolutie inzake deze leerstukken, alsop de opdrachten die zij als probleem
stelling nog inhouden. 

Afdeling I 

DE BURGERRECHTELIJKE SANCTIES : DE VORDERINGEN 
TOT NIETIGHEID EN TOT SCHADEVERGOEDING 

NIETIGHEID 

6o. De krachtens artikel 85 verboden overeenkomsten of besluiten zijn 
,van rechtswege" nietig; de nietigheid moet echter, volgens de rechtspraak 
van het Hof, worden uitgesproken, en wel nadat zowel strijd met artikel8s, 
eerste lid is vastgesteld als de onmogelijkheid van buitentoepassingver
klaring onder het derde lid (Arresten Bosch, Nederlandse Cement Akkoord, 
en Portelange, gecit.). 
De nietigheid kan dus slechts volgen op de weigering van buitentoepassing
verklaring of niet-aanmelding van een aanmeldingsplichtige afspraak. Het 
uitspreken der nietigheid of het hierna besproken toekennen van schade-
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vergoeding is typisch een taak der nationale rechtbanken. Zoals in de vorige 
kroniek (nr. 52-53) uitvoerig besproken, hoeft niet noodzakelijk de gehele 
overeenkomst te worden nietig verklaard ; slechts inzoverre de litigieuze 
clausules met het geheel onverbrekelijk samenhangen valt de hele overeen
komst onder de nietigheidssanctie. Of dat het geval is met zekere overeen
komsten vergt een beoordeling in concreto. Overigens negocieert de Com
missie tijdens haar procedures ook vaak wijzigingen van specifieke clausules, 
of verbiedt zij specifieke onderdelen van overeenkomsten. Men nam sedert 
het Bosch-arrest aan dat de nietigheid terugwerkte tot de datum van in
werkingtreding van Vo. 17, een oplossing die overeenstemde met algemene 
rechtbeginselen. In het Bilger/Jehle arrest (Arrest H.v.]., 18 maart 1970, 
]urispr., 1970, 127, ovw. 11-12; Van Gerven, W., Over voorlopige of 
de.finitieve geldigheid en over nietigheid met of zonder terugwerkende kracht van 
kartelafspraken, S.E. W. 1970, 351 e.v.) kwam het Hof op de proppenmet de 
constitutieve werking van de nietigheid van kartelafspraken. 
De redenering was, dat de vrijstelling van aanmelding ook medebrengt dat 
eventuele nietigheid slechts rechtsgevolg zou sorteren vanaf de dag waarop 
die nietigheid zou worden vastgesteld. Inderdaad eiste de rechtszekerheid 
dat niet-aanmeldingsplichtige overeenkomsten er niet slechter aan toe 
zouden zijn dan aangemelde oude overeenkomsten onder het Portelange
regime: om al deze redenen sorteerde een niet-aangemelde, niet-aanmel
dingsplichtige overeenkomst volledig rechtsgevolg, zolang haar nietigheid 
niet was vastgesteld. Deze evolutie paste, zoals reeds hoger onder nr. 54 

. beschreven, in de jurisprudentiele lijn die h'et verbodsysteem geleidelijk 
omboog naar een misbruikstelsel. Het ook daar reeds beschreven Haecht
arrest stelde aan deze evolutie een einde, door ook op het stuk der nietigheid, 
en nogmaals ten aanzien van niet-aanmeldingsplichtige overeenkomsten, de 
jurisprudentie te wijzigen. Tegen de conclusies van A.-G. Romer in, stelde 
het Hof dat de nietigheid ex artikel85, 2 alle gevolgen voor het verleden en 
voor de toekomst, van de overeenkomst of het besluit kan treffen, en bijge
volg terugwerkende kracht heeft. Deze uitspraak komt voor als een herstel 
van het verbodssysteem en geeft steun aan de onder nr. 54 reeds besproken 
opvatting der voorlopige geldigheid van Van Gerven, dat de voorlopige 
geldige overeenkomst toch ook reeds de kiem der nietigheid in zich draagt. 
De nietigheid kan ingeroepen worden door elke belanghebbende, al moet 
hier uit de Duitse nationale rechtspraak aan toegevoegd worden dat onder 
omstandigheden het inroepen der nietigheid door een partij bij de overeen
komst een misbruik van recht kan uitmaken (B.G.H., 10 juli 1969, Auto
Lok, W.u. W., 1970, 225-227; G.R.U.R., 1969, 701-702; B.G.H., 29 
oktober 1970, Blitzgeriite, W.u. W., 1970, 1968). 

Het vraagstuk der nietigheid laat overigens nog veel vragen open die op het 
communautaire vlak op een antwoord wachten; de moeilijkheden vinden 
hun oorsprong in het feit dat een op communautair-rechtelijke gronden 
gebaseerde nietigheid, volgens nationaal-rechtelijke weg wordt uitge
sproken. 
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DE SCHADEVERGOEDING 

61. Ook het probleem der schadeloosstelling is in hoge mate bei:nvloed 
door de regeling op het communautaire niveau (mededingingsregels) en 
op het nationale niveau (onrechtmatige daad). 
Uit schending van artikel 86 blijkt vanzelfsprekend, vanwege het misbruik
concept, een fout in de zin der aansprakelijkheidsregels ; doch de vraag 
of de schending van artikel 85 aan dezelfde foutdrempel even eenvoudig 
voldoet, is moeilijker te beantwoorden. Hier moet de aanmelding in reke
ning worden gebracht. Een aangemelde, of niet-aanmeldingsplichtige 
afspraak kan volgens de Portelangeleer wegens zijn voorlopige geldigheid 
moeilijk een fout daarstellen; brengt ook op dit punt het Haecht IT-arrest 
geen wijziging in die zin, dat de uitvoering voor risico der partijen inhoudt, 
althans in kan houden dat zij met hun bij veronderstelling illiciete gedra
gingen een onrechtmatige daad begaan ? Een niet-aangemelde aanmeldings
behoeftige afspraak daarentegen houdt fout in van zodra vast staat dat hij 
niet verenigbaar is met de mededinginsregels. 
Waelbroeck (o.c., blz. 178-179) brengt nog onder de aandacht dat de 
nationale verschillen tussen de landen waar men de Schutznormtheorie aan
vaardt (Duitsland, Nederland) en deze waar men die niet aanvaardt (Belgie, 
Frankrijk, Luxemburg) tot distorsies aanleiding zou kunnen geven, inzover 
de vraag onbeantwoord blijft, of degene die door de kartelafspraak in zijn 
belangen is geschonden ook door de mededingingsregels wordt beschermd. 
Tenslotte weze nog vermeld, dat buiten schadeloosstelling en nietigheid 
der overeenkomst nog andere burgerlijke sancties de overtreders der 
mededingingsregels kunnen treffen; welke dat kunnen zijn hangt in elk 
concreet geval af van de nationale rechtsstelsels. Men denke in dit verband 
aan de mogelijkheid om een dwangsom op te leggen tot de inbreuken zijn 
beeindigd, het opleggen van publicatie van het vonnis of het afgeven van 
een bevel tot staken. Dat laatste deed de Voorzitter van de rechtbank van 
koophandel te Nijvel in zijn onder nr. 16 reeds vermeld vonnis; hij beval 
staking van weigering van verkoop door drie behangpapierfabrikanten 
tegenover een groothandelaar die hun systeem van verticale collectieve 
prijsbinding doorbrak. Het is een ook om deze reden vermeldenswaard 
vonnis, omdat de rechter vrijwel uitsluitend zijn beslissing motiveert op 
basis van artikel 85, terwijl toch ook nationale rechtsgronden door de par
tijen waren aangevoerd. 

Afdeling II 

DE PROCEDURE VOOR DE COMMISSIE 

ALGEMEEN 

62. De vraag naar het verloop van de kartelprocedure voor de Europese 
autoriteiten heeft een meer dan technisch belang, gezien het antwoord 
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crop aangeeft op welke wijze het evenwicht tussen een slagvaardig kartel
beleid en rechtsbescherming der ondernemingen wordt gerespecteerd 
(Ter Kuile, B. H., Het Hof van ]ustitie en de nationale rechter en de artikelen 
85 en 86 van het E.E.G.-verdrag, Eur. Mon. I6, o.c., ISI-I73; Linssen, 
G.]., Misvattingen over Europese kartelprocedures, Econ. Stat. Berichten, 
blz. 25-29.). 
Ten aanzien van de procedure voor de Commissie is al niet steeds duidelijk 
wanneer deze een procedure heeft ingeleid gezien hiervoor geen bijzondere 
pleegvormen zijn voorzien; dit brengt, zoals hager reeds besproken, de 
moeilijkheid mee dat niet steeds even duidelijk is of de nationale autoriteiten 
nog bevoegdheid hebben over een zaak. Wel overheerst nude indruk, dat de 
Comrnissie voldoende aangeeft een gezagshandeling te willen stellen waaruit 
haar wil blijkt een kartelbeschikking te treffen, naar de terminologie uit het 
Haecht II-arrest, zodat op dit punt geen onoverkomelijke moeilijkheden 
meer schijnen te bestaan. 
Ondermeer omdat de Commissie niet permanent toezicht houdt noch 
kan houden op alle sectoren der economic, en zij slechts optreedt in zekere 
concrete gevallen, heeft zij uiteraard niet alle nodige inlichtingen om effectief 
te kunnen optreden. Op dit punt heerst enige ontevredenheid, omdat het 
statuut van het enkele verzoek om inlichtingen en dat van een beschikking 
waarin om inlichtingen wordt gevraagd niet nauwkeurig omschreven is 
(art. II Vo. 17) (Besch. Comm., I februari I97I, C.I.C.G.-Z. V.E.I./Z.P.U., 
P.B., L 34/I3 van II februari 197I; Besch. Comm., I8 juni I971, On
derzoek in de sector bier, P.B., L I6I/2, 6 en 10 van I9 juli I97I; Besch. 
Comm., 2 juli 197I, Asphaltotd-Keller, P.B., LI61/32 van I9 juli I971; 
Besch. Comm., 9 november I97I, S.I.A.E., P.B., L254/25 van I7 no
vember I97I; Besch. Comm., 28 september 1972, Rodenstock, P.B., 
L267/I7 van 28 november I972; Besch. Comm., 28 september I972, 
Misal, P.B., L267/2o van 28 november I972.). 
Wellegt de Commissie bij gelegenheid van het nemen van een beschikking 
- steeds meer - de verplichting op aan ondernemingen, haar inlichtingen 
op zeer concrete pun ten te voorzien ; het gaat dan meestal om die pun ten 
waarvan zij de practische uitwerking nog niet kan kennen op het ogenblik 
van de beschikking, doch waarover zij zich in verband met hun effect 
op de mededinging wei zorgen maakt (Beschikkingen Henkel-Colgate, 
Europese Suikerindustrie, MAN/SA VIEM Dun Papier, F.N.fC.F., Omega, 
CEMATEX., gecit.). 

V ERLOOP DER PROCEDURE 

63. Grondslag van de procedure zijn de zogenaamde punten van bezwaar 
(Vo. 99/63 Comm. van 25 juli I963, P.B., 2269/63.). Zij hebben als doel de 
betrokken ondernemingen in staat te stellen hun argumenten voor te dragen 
en hen zekerheid te verschaffen dat zij de rechten welke zij aan het Verdrag 
en aan de communautaire wetgeving ontlenen, metterdaad kunnen uit
oefenen (Arrest H.v.J., GeigyfCommissie, gecit.). En al moeten de punten 
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van bezwaar niet alle uiteindelijke bezwaren der Commissie weergeven, 
zij moeten- omdat zij de grondslag vormen voor het verder verweer van 
ondernemingen - toch de belangrijkste feiten vermelden waarop de 
Commissie zich beroept (Arrest H.v.J., A.C.F./Chemiefarma, gecit.). De 
pun ten van bezwaar zullen, indien al niet een vroeger document de formule 
inhield, meestal ook de sacrale vermelding inhouden, dat de Commissie een 
procedure onder artikelen 85 en/of 86 heeft ingeleid. 
De Commissie organiseert verder een hoorzitting (art. 19, 2 Vo. 17 jo. 
art. 7 Vo. 99/63) en consulteert het Adviescomite (art. 10, 3 Vo. 17 jo. 
art. 8 Vo. 99/63); deze consultatie is niet openbaar, noch het advies dat 
overigens de Commissie geenszins bindt. De procedure voor de Commissie 
eindigt tenslotte met de beschikking die over het algemeen uitvoerig gemo
tiveerd is; zij is uitvoerbaar bij voorraad zodat beroep bij het Hof dus geen 
schorsende werking heeft, al wordt een eventuele boete meestal slechts 
geind na de uitspraak van het Hof. 
Het meest merkwaardige kenmerk van deze gehele procedure is dat de 
Commissie zowel vervolgende als beslissende instantie is; dit kan er toe 
leiden dat de slagvaardigheid van het kartelbeleid gaat primeren op de 
rechtsbescherming van ondernemingen, te meer wanneer de procedure 
zoals hier niet al te duidelijk is vastgelegd. 

PREVENTIEVE WERKING 

64. Een punt dat verder niet zonder belang is, is het preventief effect dat 
uitgaat van eens aangevatte procedures. Wanneer het standpunt van de 
Commissie ten aanzien van een bepaalde overeenkomst duidelijk vaststaat, 
en de procedure de bestaande administratieve jurisprudentie niet zou ver
rijken, is het de wens der Commissie om het werk dat met de voorbereiding 
van een beschikking gepaard gaat, te vermijden (Eerste Verslag Mededin
ging, gecit.). In die gevallen stuurt de Commissie aan op seponering der 
betrokken dossiers na wijzigingen in de betrokken kartelafspraken. Zo was 
in de zaak Henkel-Colgate (gecit.) de overeenkomst slechts aangegaan 
onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Commissie ; een 
fraaier preventief effect van kartelbeleid kan een kartelautoriteit zich nauwe
lijks voorstellen. In andere gevallen werden overeenkomsten ontbonden 
naar aanleiding van elders ontwikkelde beginselen, hoofdzakelijk betref
fende exclusieve wederzijdse handelsbetrekkingen. Op deze wijze boekte de 
Commissie gunstige resultaten in de sectoren aardewerk, grind, geysers 
(zie nochtans Besch. Comm., 3 juli 1973, Op gas werkende geisers en andere 
heetwatertoestellen, P.B., L217/34 van 6 augustus 1973), cement en klinkers, 
papier, campingmateriaal, hout uit het Noorden, landbouwmachines, en 
sanitaire installatieartikelen (cfr. tevens Besch. Comm., 22 december 1972, 
G.I.S.A., gecit; Tweede mededingingsverslag, nr. 32; Eerste mededin
gingsverslag nr. 20-23). 
Een aangemelde doch onverenigbare overeenkomst in de sector gesneden 
polyestervezel werd na punten van bezwaar van de Commissie geheel 

774 



ontbonden (Tweede mededingingsverslag nr. 3 I ; cfr. tevens Handelingen 
Europees Parlement nr. I54, Io oktober I972, blz. I40 e.v.; het zou gaan 
om een private regeling ter beheersing van de grote overcapaciteit in de 
sector). Een systeem van collectieve korting dat door Nederlandse drop
fabrikanten werd toegepast, werd door hen opgegeven nadat de Commissie, 
op klacht van een Duitse fabrikant, had te kennen gegeven dat het collectief 
kortingskartel, zoals in de beschikking Keramische Tegels, verboden zou 
worden (Bull. E.G., S/I972, II. 9). 
In de zaak Dun Papier (Besch. Comm., gecit., blz. 73 I) werd een onduldbare 
overeenkomst waarin de onwrikbare vastlegging der marktposities centraal 
stond, door de betrokken ondernemingen vervangen door wat nog slechts 
een specialiseringskartel was; dit bekwam buitentoepassingverklaring met 
zelfs dekking van ongunstig verleden vanwege de betoonde goede wil. 
In andere gevallen tenslotte werden illiciete clausules uit overeenkomsten 
gewijzigd (Besch., I970 ASPA en I973 Raymond-Nagoya, beide gecit.) 
of opgeheven (zo onder meer automobielproducenten en fabrikanten van 
ban den; - Tweede mededingsverslag nr. 43 ; zie ook Besch. in de zaken 
G.I.S.A., Davidson Rubber, Geisers, Prym-Beka, Du Pont de Nemours, 
alle gecit. ). 
Het blijkt dus toch wei dat ondernemingen reageren op het kartelbeleid van 
de Commissie ; ze doen dat alleszins wanneer te hunnen aanzien enige 
procedure is geopend. Roever in het algemeen het kartelbeleid de aan
vaarding door ondernemingen van restrictieve maatregelen voorkomt, 
is uiteraard nauwelijks uit te maken. 

DE AARD DER PROCEDURE : DE RECHTEN DER VERDEDIGING 

65. Het Hof van Justitie heeft ten aanzien van de procedure voor de Com
missie ook reeds stelling genomen. Met name naar aanleiding van de 
arresten inzake het kininekartel (gecit.) is over de aard van de procedure 
heel wat te doen geweest. De polemiek is gebaseerd op een reeks uitspraken 
van het Hof naar aanleiding van een reeks grieven betreffende de proce
dure ; deze hadden in grote mate betrekking op de rechten van verdediging. 
Voor Robert Legros (Legros, R., ]. T., I97I, 147.) staat het vast dat deze 
arresten de uitdrukkelijke bevestiging inhouden van het bestaan van een 
waarachtig Europees strafrecht en strafbeleid, met zijn eigen teksten 
beginselen, waarborgen en rechters. Zelf groot voorstander van een straf
recht met internationale werking, leidt hij met kennelijk enthousiasme 
uit deze arresten de definitieve start van het Europees strafrecht af. 
Hij baseert zijn stellingname op de sancties- die z.i. ondanks artikel IS, 5 
Vo. I7 toch strafrechtelijk van aard zijn-, de verjaring, - waarvan hij 
betreurt dat ze niet door het Hof op basis van een ,regle commune" is 
ingevoerd -, en op zijn opvatting over het beginsel non bis in idem - die 
hij geneigd is door het Hof te Iaten overnemen. Volgens Legros zou het om 
aldie redenen duidelijk gaan om een strafrechtelijke procedure. 
Door Mulder wordt uitvoerig tegen deze opvatting gereageerd (S.E. W., 
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1971, 192 e.v.). Hij weerlegt een voor een de argumenten van Legros: 
het gaat om administratieve en niet om strafsancties, en het Hof heeft voor 
een zo complexe aangelegenheid als verjaringstermijnen, terecht naar de 
communautaire wetgever verwezen. Waar Legros had vastgesteld dater in 
de rudimentaire Europese ,straf" procedure nog vele lacunes openlagen, 
neemt Mulder akte van de zeer belangrijke besluiten van het Hof betreffen
de de lacunes in de regeling van de administratieve procedure voor geld
boeteoplegging (zie trouwens ovw. 23 in het Boehringerarrest: ,Over
wegende dat de procedure voor de Commissie - welke strekt tot de toe
passing van art. 85 van het Verdrag- een administratieve procedure is, 
ook wanneer zij tot oplegging van geldboeten kan leiden ... ".). 

Aan de ene kant heeft het Hof gesteld dat het volstaat dat alle stukken in de 
loop van de procedure aan de betrokkenen worden voorgelegd, en dat 
tijdens de procedure de belangrijkste feiten kunnen worden uitgewerkt. 
Mulder betreurt dat het Hof hierbij niet vereist heeft dat de betrokkenen 
(of toch : , verdachten" ?) ook over zulke nadere uitwerking recht op dis
cussie met de Commissie hebben. 

Ten aanzien van de motivering der beschikking is het Hof strenger doch het 
vereist dan weer niet dat precies wordt aangeduid welke gedeelten uit de 
oorspronkelijke bezwaren precies bewezen worden geacht, en welke niet. 
Ook Vandesanden is de mening toegedaan, dat de procedure van het 
administratieve en namelijk het niet-contentieuze type is, waarin de justi
ciable zich ten aanzien van een actieve administratieve autoriteit moet 
verantwoorden. Zoals Mulder juicht. hij. de preciserlngen, door het HOf 
aangebracht in de loop der procedure, toe (Van den Sanden, G., noot onder 
de arresten in de kininezaak Cah. Dr. Eur., 1971, 327.). De discussie over het 
karakter der procedure, komt voort uit de vrees der toenmalige Lid-Staten 
om aan de Gemeenschap strafrechtelijke bevoegdheid over te dragen, wat 
op constitutionele bezwaren had kunnen stuiten (Legros, R., L' avenir du 
droit penal international, in Melanges Rolin, Parijs, 1964, 171). 

Nochtans moeten enige punten van kritiek naar voren worden gebracht. 
Op de eerste plaats wil het ons voorkomen, zoals overigens ook Ter Kuile 
in zijn geciteerde bijdrage, dat de Commissie bij het Hof in de gunst staat 
wat betreft haar optreden; zij is bij ons weten nog nooit geheel door het Hof 
gedesavoueerd ; het komt voor also£ de twee organen elkaar de hand reiken 
om overeind te blijven ten opzichte van enige na.tionalistische krachten die 
de gemeenschap (nog) niet geheel vreemd zijn (vgl. Schultsz, J.C., o.c., 
biz. 140: ,Het AETR-effect".). 
Zo is het Hof wei eens geneigd soepel te zijn ten aanzien van het verloop 
der procedure voor de Commissie - ook de duur daarvan - (niet meer 
in het ICI-CSC-arrest; zie blz. 745) - en van de bewijsievering der Com
missie. Zij schijnt bij het Hof van een gunstig vooroordeel te genieten zodat 
de rechterlijke controle op de ,kwade kans voor een slordig proces" (ter 
Kuile), waarin de posities van openbaar ministerie en rechter door dezelfde 
rollenspeelster worden bezet, niet optim aal is. 



Een tweede punt dat wij in verband met deze rechtspraak onder ogen willen 
brengen, is dat van de rol van precedenten in verband met de rechtsbe
scherming. In verband met de voorlopige geldigheid en de eventuele 
nietigheid was sedert Portelange een consistente rechtspraak afgegeven 
waaraan de ondernemingen een veilig houvast hadden ; doch deze was niet 
erg wenselijk, gezien hij van aard was het verbodssysteem van artikel 85 
tot een !outer rnisbruiksysteem te herleiden. In het Haecht If-arrest heeft het 
Hof zijn lijn van rechtspraak afgebroken, zoals hierboven reeds werd be
sproken. 
Ter Kuile stelt dat het ,moeilijk (valt) te begroten hoezeer het rechtsverkeer 
tussen ondernemingen in de EEG door Haecht II is ontwricht doordat het 
Hof is teruggekomen op beslissingen omtrent voorlopige rechtsgeldigheid 
van overeenkomsten, gegrond onder meer op overwegingen van rechts
zekerheid. Zelfs als men van mening is", zo besluit hij ,dat het regime van 
Haecht II juridisch fraaier en systematischer is dan het oude regime, dat 
met de zaak Portelange aanving, dan nog is de rechtsbescherming van de 
onderneming, ook uit praktisch oogpunt, een te groot goed om op die grond 
en daarmede het Europees recht fundamenteel te veranderen". 

Afdeling III 

DE OP NALEVING DER MEDEDINGINGSREGELEN GESTELDE 
GELDBOETEN EN DWANGSOMMEN 

66. Vo. 17 legt ook de modaliteiten vast waaronder geldboeten en dwang
sommen aan ondernemingen kunnen worden opgelegd. Artikel 15 voorziet 
boeten voor ondernemingen die de Comrnissie door het achterhouden van 
juiste informatie in haar werkzaamheden hinderen (eerste lid), en (tweede 
lid) hogere boeten voor ondernemingen die de mededingingsregels schen
den. Ondernemingen kunnen niet worden beboet voor overeenkomsten 
die zijn aangemeld en voordat de Commissie hierover een beschikking heeft 
genomen, tenzij de Commissie na voorlopig onderzoek reeds zou hebben 
medegedeeld dat toepassing van artikel 85, derde lid, niet gerechtvaardigd 
is. De Commissiekan dwangsommen opleggen (art. 16 Vo. 17) voor elke dag 
waarmee een onderneming de opgelegde termijn overschrijdt om inbreuken 
te beeindigen, inlichtingen te verschaffen, of zich aan een verificatie te 
onderwerpen. 
Het belang van deze geldboeten kan al hieruit blijken, dat de Commissie 
onmiddellijk geldboetes kan opleggen tot 1 miljoen r.e. of ro % van de 
laatste omzet van elke bij de afspraak betrokken onderneming, voor elke 
niet aangemelde aanmeldingsplichtige overeenkomst; dat i,<; een gevolg van 
het verbodssysteem van artikel 8 5. Ook kunnen geldboeten worden opgelegd 
voor inbreuken die reeds beeindigd zijn (kininekartel). 
Er werden geldboeten opgelegd in de zaken kinine, kleurstoffen, Pittsburgs 
Corning Europe, W.E.A. Filipacchi, Europese Suikerindustrie en Zoja voor 
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een totaal bedrag van rand 10 miljoen r.e. waarvan 9 miljoen in de suiker
zaak aileen. Beroep tegen de eerste twee beschikkingen heeft het Hof in de 
gelegenheid gesteld over de geldboeten zijn mening ten beste te geven ; een 
dwangsom werd slechts in een geval, de Zojazaak, onder artikel86, opgelegd, 
met name 1000 r.e. per dag in verband met de leveringsplicht. Inzake het 
suikerkartel werd aan een betrokken Belgische onderneming overigens nog 
v66r de veroordeling van het kartel, een boete opgelegd wegens inbreuk 
op het recht van de Commissie om verificaties te verrichten (Besch. Comm., 
28 juli 1971 N. V. Tiense Suikerra.ffinaderij, Bull. E.G. II/1971, 1.5). Dit is 
de enige boetebeschikking die niet werd gepubliceerd; alle andere heeft de 
Commissie wel openbaar gemaakt, hoewel de mededingingsregels zulks niet 
vereisen. Het Hof heeft, in het A.C.F.-Chemiefarma-arrest, deze handel
wijze goedgekeurd met de overweging ,dat de aldus aan de beschikking 
gegeven publiciteit zelfs bevorderlijk kan zijn voor de eerbiediging der 
mededingingsregels van het Verdrag''. 

Naar haar aard gaat het om een administratieve geldboete, niet een straf
rechtelijke (lid 4 art. 1 5 Vo. I7) ; haar hoogte wordt bepaald door zwaarte 
en duur der inbreuk (lid 2 i.f.), alsook ,onder afweging in het bijzonder 
van de aard der aan de mededinging gestelde beperkingen, van het aantal en 
het gewicht der betrokken ondernemingen, van het deel van de markt dat 
zij binnen de Gemeenschap controleren, alsmede van de marktsituatie ten 
tijde waarop de overtreding werd begaan" (Arrest H.v.J., A.C.F.-Chemie
farma, gecit., ovw. 53). 

In voorkomend geval worden ook verzachtE~nde omstandigheden verdis
conteerd (vgl. ovw. 185 uit het A.C.F.-Chemiefarma-arrest) bijvoorbeeld 
omdat een inbreuk op de mededingingsregels niet opzettelijk doch slechts 
uit onachtzaamheid werd begaan (Besch. Comm., Deutsche Philips GmbH, 
gecit.), in dit geval met de tach wat vreemde redenering omdat de Duitse 
dochteronderneming precies tegen richtlijnen van de Nederlandse moe
dervenootschap, en dus wellicht niet zo onachtzaam, had gehandeld. 
Bij de vaststelling der geldboeten wordt geen rekening gehouden met de 
mate waarin zulke boete in werkelijkheid in economisch opzicht de onder
nemingen treft. In de kininezaken beweerde een Duitse onderneming, 
Buchler, door de boete zwaarder te zijn getroffen dan de Nederlandse 
Nedchem, omdat in Duitsland, anders dan in Nederland, geldboeten en 
kosten ter verdediging van de overtreder gemaakt, krachtens nationale 
belastingsvoorschriften niet van het belastbaar bedrag kunnen worden 
afgetrokken. Het Hof stelde lakoniek dat de Commissie niet gehouden is 
- zij zou het dus kennelijk tach wel kunnen doen ? - met zulke verschillen 
rekening te houden (Arrest H.v.J, Buchler, gecit. ovw. so-51.). 

Niet behoeft in mindering te worden gebracht, een door organen van een 
derde staat opgelegde boete, inzover de feiten welke de beboete onder
neming ten laste worden gelegd, niet dezelfde zijn. Dit probleem kwam voor 
het Hof aan de orde naar aanleiding van de boete die de Commissie aan de 
vennootschap Boehringer Mannheim GmbH had opgelegd. De boete van 



I90.ooo r.e. werd door het Hof met Io.ooo r.e. verlaagd. Doch de vennoot
schap was door het District . Court te New York wegens schending der 
Amerikaanse federale kartelwetgeving eveneens beboet a 8o.ooo dollars. De 
Commissie had, bij beschikking van 25 november I97I (P.B., L282/46 van 
23 december I97I;- cfr. arrest H.v.J., I4 december I972, I28I-I307; 
S.E.W., I973, 273-277 met noot Verloren van Themaat) geweigerd in te 
gaan op het verzoek van Boehringer om de in Amerika betaalde boete in 
mindering te brengen op de door haar opgelegde. Het Hof bevestigde 
deze zienswijze, omdat de veroordeelde feiten in de V.S. en de E.E.G. 
andere waren. 
Omgekeerd worden boeten die een onderneming opgelegd kreeg door een 
autoriteit van een Lid-Staat voor overtreding van nationale kartelrechte
lijke bepalingen, uit overwegingen van billijkheid wei verdisconteerd bij de 
vaststelling van de hoogte van de boete door de Commissie (Arrest H.v.}. 
I3 februari I969, Walt Wilhelm, ]urispr., I969, I; zie reeds tweede 
overzicht, o.c., I, nr. 6o-61.). 

Afdeling IV 

INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN 

67. Uit verschillende bronnen- Europese Commissie, Europees Parle• 
ment en commentatoren - wordt, kennelijk met groeiend ongeduld, 
gesignaleerd dat de mededingingsregels ten aanzien van commerciele en 
industriele eigendom nog duidelijk onderontwikkeld zijn (Vgl. Wertheimer, 
H.W. Industriele eigendomsrechten en Europees mededingingsrecht, Eur. 
Mon. 16, o.c., blz. 97-130. Cfr. over deze problematiek reeds hoger, nr. 34· 
Vgl. Waelbroeck, o.c., biz. 207-25I; Linssen, Licenties en concurrentie
politiek, S.E. W. 1972, 458-469; Alexander, W., Industrial Property 
Rights and the Etablisment of the European Common Market , C.M.L.R., 
1972, 35-52.). 
Bovendien is bekend dat uit de aangemelde overeenkomsten, deze die op 
industriele eigendomsrechten betrekking hebben, het grootste pakket vor
men : bijna de helft, zodat de Commissie door individuele beschikkingen 
haar achterstand niet (meer) kan inhalen. 
Kortom, een domein dat dringend om meer verduidelijking vraagt, die 
evenwel nog niet zo snel te verwachten is nu de ervaring uit individuele 
beschikkingen nog zo gering is, wat zoals reeds gesignaleerd, dan weer de 
reden is waarom er nog geen groepsvrijstelling voor licentiecontracten is 
tot stand gekomen. 
Noch de kerstmisboodschap van I962 noch de bagatellenbekendmaking 
(Bekendmaking octrooilicentieovereenkomsten, P.B., 2922/62; Bekend
making afspraken van geringe betekenis, P.B., I970, C64{1.) hebben 
terzake veel opgelost zodat het wachten is op nieuw initiatief dat zou toela-
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ten althans t.a.v. licentieovereenkomsten groepsacties te ondernemen. 
Overigens zou een generieke behandeling wellicht wat meer duidelijkheid 
kunnen brengen- geen overbodige luxe voor dit stuk gemeenschapsrecht 
op een domein waar de nationale rechtsstelsels al zo sterk uiteen !open. 
De regels die totnogtoe de verhouding tussen industriele eigendomsrechten 
en mededingingsregels beheersen, zijn ontwikkeld in vier beschikkingen 
der Commissie (Besch., 22 december 1971, Burroughs/Delplanque en 
BurroughsfGeha P.B., Lr3/5o en 53 van 17 januari 1972; Besch., 9 
juni 1972, Davidson Rubber Co, P.B., L143/3 I van 23 juni 1972; Besch. P. 
juni 1972, Raymond-Nagoyga, P.B., L143/39 van 23 juni 1972.)- allen 
negatieve verklaringen, en in de laatste een gedee lte buitentoepassingver
klaringen- en 4 arresten van het Hof (infra). Het probleem stelt zich voor 
een groot stuk vanwege de ,immanente antinomie", namelijk de nationale 
(verschillende) regelingen der industriele eigendomsrechten en de com
munautaire mededingingsregels,op hun beurt mogelijk bezwaard door het 
industriebeleid. Bovendien moet men voor ogen houden dat de industride 
eigendomsrechten uiteenlopende regelingen omvatten, en verschillende 
objectieven hebben zoals bevordering van de technische vooruitgang 
(brevetten, know-howrechten) of van de identiteit en herkomst van pro
dukten (merkenrechten). De exclusiviteit die zij aan de dragers verlenen 
kan aanleiding zijn tot het uitsluiten der mededinging, zodat de verhouding 
tussen beide soorten regels moeilijkheden oproept. Op dit stuk is de lijn van 
rechtspraak zoals door het Hof van Justitie in zijn arresten Grundig-Consten, 
Parke-Bavis, Sirena~Eda en D,G.-G.-Metro ontwikkeld, een ,fraai voor
beeld van (naar mijn gevoelens goede) theorievorming" (Van Gerven). 
Zoals bekend rust die rechtspraak op het onderscheid tussen bestaan en 
uitoefening der industriele eigendomsrechten, zoals uit deze passage uit het 
Sirena-Eda-arrest moge blijken: het Hof stelt dat, ,al maakt artikel 36 
deel uit van het hoofdstuk afschaffing van de kwantitatieve beperkingen in 
in het handelsverkeer tussen de Lid-Staten, hieraan evenwel een beginsel 
ten grondslag ligt dat mede op het gebied van de mededinging toepassing 
kan vinden en wel in die zin dat, ofschoon de in de wetgeving van een Lid
Staat met betrekking tot de industriele eigendom toegekende rechten door 
de artikelen 8 5 en 86 van het Verdrag niet in hun bestaan worden aangetast, 
de uitoefening dier rechten niettemin onder de in genoemde bepalingen 
neergelegde verboden kan vallen". 
Waelbroeck (o.c., blz. 207-251 (218-210) kritikeert deze ,oplossing", 
omdat ze naar zijn gevoelen geen duidelijkheid brengt en al evenmin een 
echte oplossing is, nu een effectieve beperking van uitoefeningsmogelijk
heden tevens het bestaan zelf van de industriele eigendomsrechten be
dreigt. Hij is er voorstander van, te vertrekken vanuit de mededingings
regels om een oplossing te bereiken en met name vanuit de vraag of 
sprake is van een overeenkomst, besluit of feitelijke gedraging dan wel van 
misbruik van economische machtspositie. In die zin zou artikel 85 hier 
eigenlijk nauwelijks te pas komen, omdat overeenkomsten ter overdracht 



van zulke rechten naar zijn opinie de mededinging niet beperken in de zin 
van genoemd artikel ; slechts de hypothese waarin zulke overdracht door 
ondememingen wordt aangegrepen als voorwerp, middel of resultaat van 
een ondernemersafspraak zou nog onder artikel 85 vallen (Ovw. 9 Sirena
Eda-arrest en Ovw. 6, D.G.G.-Metro-arrest). 
Wat artikel 86 betreft, verleent het industrieel eigendomsrecht geen immu
niteit aan zijn houder: telkens zich misbruik voordoet van een economische 
machtspositie, waartoe de beschikking over een of meer industriele eigen
domsrechten kan bijdragen, kan artikel 86 op de betrokken ondememingen 
worden toegepast. 
Op dit stuk zijn aldus eveneens nag vele vragen onbeantwoord; de Com
missie zet terzake slechts voorzichtige stappen, zoals mage blijken uit haar 
aarzeling om een categorale vrijstellingsverordening voor licentiecontracten 
tot stand te brengen. 

Afdeling V 

TAAK COMMISSIE / HOF 

68. Gedurende de hier besproken periode is meer duidelijk geworden 
omtrent de officiele rollenspelers op Europees niveau - Raad, Commissie 
en Hof van Justitie- in verband met het Europees kartelrecht. Van de 
Raad, zoals voorheen, weinig nieuws ; alleen kwam tot stand Vo. 282 I /7 I van 
2I december I97I (P.B., I97I, L285/46.) die met de van. I965 daterende 
Vo. I9/65 een toch zeer beperkte volmacht voor de Commissie in.houdt 
om generieke vrijstellingen te verlenen. Hier doet zich de paradox voor, 
dat de Raad eigenlijk nauwelijks wetgevende aktiviteit ontplooit in deze 
sector, en zich t6ch, min of meer scrupuleus, de wetgevende prerogatieven 
binnen de Gemeenschap voorbehoudt, zoals de verwikkelingen rond de 
bekendmakingen van de Commissie in I 962 hebben aangetoond. 
De Commissie heeft een centrale rol in het kartelbeleid; zij is initiatief
neemster i.v.m. uitvoeringsvoorschriften en groepsvrijstellingen, en zij 
voert het kartelbeleid door haar algemeen optreden: publikaties, inter
venties zonder beschikkingen, en individuele beschikkingen. Zo is de 
Commissie het executief orgaan in het kartelbeleid dat de algemene doel
einden van het beleid vaststelt, de concurrentieregels interpreteert, het 
wenselijk concurrentieregime tracht te handhaven en jurisprudentie schept 
door het grootst mogelijk aantal beschikkingen (Linssen, G.]. De rol van 
de Commissie bij de toepassing van het Europese mededingingsrecht, in Eur. 
Mon. 16, o.c., 23-45; zie tevens over de verhoudingen tussen de officiele 
rollenspelers de bijdrage van Van Gerven in dezelfde bundel, 175-218 
(178-185)). 
Met name de laatste bewering kan verwondering wekken indien men vast
stelt dat het aantal genomen beschikkingen per jaar schommelt van geen 
enkele (1966) tot 17 (1971); doch men moet er rekening mee houden dat 



tussen de nu ongeveer 6o beschikk.ingen nauwelijks herhalingen zijn voor
gekomen oi:ndat de Commissie kennelijk die gevallen weerhoudt die als 
precedent of als jurisprudentiele stap voorwaarts kunnen worden beschouwd. 
Linssen wijst er overigens op dat de 57 tot eind 1972 genomen beschik~ 
kingen een zeer uiteenlopende ,uitspraak" hebben opgeleverd : 14 negatieve 
verklaringen, 6 vrijstellingen, 9 negatieve verklaringen na grondige wijzi
gingen, 2 vrijstellingen na wijziging, 5 vrijstellingen met voorwaarden, 
4 vrijstellingen na wijziging en met voorwaarden, 9 verbodsbeschikkingen 
onder artikel85 en 5 verboden met boetes, 2 verbodsbeschikkingen onder--
artikel86 en een verbod met boete. 
Er zij nog op gewezen dat de Commissie in zogenaamde ,Bekendmakingen" 
getracht heeft nog een bijkomende vorl:n van ruimer optreden te vinden, 
doch deze vorm van pseudo-wetgeving heeft een wat dubieus statuut (ver
gelijkbaar met dat van ministeriele omzendbrieven) en is uitsluitend een 
aanwijzing voor de ondernemingen. Overigens heeft bepaald op dit punt 
het Hof de Commissie wei enigszins in de steek gelaten door in het reeds 
besproken Beguelinarrest, ondanks de mening van de Commissie en de 
conclusies van de Advocaat-Generaal, met geen woord over de bagatellen
bekendmak.ing te reppen. De conclusie dat hetHof hiermede zijn afkeuren
de houding ten aanzien van deze pseudo-wetgeving heeft willen Iaten 
kennen, lijkt gewettigd door het feit dat het Hof op andere punten steeds 
het voile pond der administratieve 'verantwoordelijkheid naar de Commissie 
had doorgespeeld, eti wd op een ep.igszins tolerante wijze, zoals o.m. tot 
uiting komt in de soepele houding van het Hoften aanzien van het verloop 
der administratieve procedure. Waelbroeck (o.c., blz. 139) verdedigt de 
opvatting dat ondernemingen die zich · aan zulke behndmaking confor
meren, nu deze bekendmaking toch wei als geldend positief recht kunnen 
gdden, door de Commissie niet meer kunnen beboet worden voor hun, 
bij hypothese, redelijk gedrag. 
Het Hof tenslotte geniet op twee punten reeds van een zekere voorsprong 
als rollenspeler; allereerst omdat zijn uitspraken kracht van gewijsde 
hebben maar bovendien ook al door die merkwaardige - voor de eenheid 
van het gemeenschapsrecht noodzakelijke - techniek der prejudiciele 
vragen; met name op het terrein van artikel 86 is het Hof hier gedwongen 
geweest de eerste aanzetten van interpretatie te geven, nog voor de Com-
missie op dit terrein beschikklngen getroffen had. · 

Doch het Hof heeft, zeker ook in de besproken periode, geruisloos een 
legifererende rol geassumeerd (Van Gerven,. W., Verleden en toekomst van 
het Europese kartelrecht in een waarden-georienteerd perspectief, Eur. Mon. 16, 
o.c., 175-218). 
Met name op het stuk der voorlopige geldigheid is deze rol het meest voel
baar geweest en ook het meest op kritiek onthaald; die kritiek sloeg voor
eerst op het feit dat de lijn van arresten sedert Porte lange het verbodssysteem 
van artikel85 door een misbruiksysteein aan het vervangen was, daarmede 
het onderliggende waarde-oordeel van de regel- met name de·afkeurende 



houding t.a.v. kartels- zonder afdoende motivering vervormend. Verder 
sloeg de kritiek op het punt, dat de nieuwe interpretaties van het Hof, ook 
deze over de constitutieve kracht der nietigheidsverklaring, ver van het 
gevestigde regelensysteem begonnen af te wijken en namelijk net te ver 
om nog als aanvaardbaar voor te komen. Verrassenderwijze heeft het Hof 
op deze punten nu rechtsomkeer gemaakt en een meer wenselijke richting 
van rechtspraak gekozen. Ook deze uitspraak heeft althans weer tot enige 
ontevredenheid geleid, omdat- hoe wenselijk ook het resultaat- hij zo 
onverwacht kwam en op een ogenblik dat men zich aan de dan plots afge
broken lijn van rechtspraak had gewend, zij het dat men er zich niet mee had 
verzoend (zie zowel de bijdrage van Ter Kuile, biz. 173 als deze van Van 
Gerven, o.c., in de bundel Europees kartelrecht anna 1973.). 
Een ander punt van jurisprudentiele constructie is dat van de plaats van de 
industriele eigendomsregels in het mededingingsbeleid, dat hoger reeds 
werd besproken. Zoals daar reeds gesteld, is de waardering daarover 
gunstiger. 
Beleidsconceptie, -uitvoering en -controle zijn zodoende over de diverse 
organen verspreid komen te liggen, daarmede de klassieke driedeling van 
wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht achter zich latend. Be
treurenswaardig is dat deze ontwikkeling - op zich naar ons gevoelen 
wei wenselijk - zo een vlucht nam, precies omdat de communautaire wet
gever verstek liet gaan en zich toch wei beslissingen opdrongen' - in die 
zin kan de rol van het Hof wei positief gewaardeerd worden als dynamisch 
element. Meteen is naar ons gevoelen aangegeven dat zo een legifererend 
Hof toch slechts een gebrekkig hulpmiddel kan zijn wanneer het de kenmer
ken uit het oude model der trias politica geheel behoudt, en uit de moderne 
driedeling de rol van beleidsconceptie en -uitvoering mee overneemt 
zonder zelf aan beleidscontrole te zijn onderworpen. Het komt ons voor dat, 
hoewel Commissie en Hof zich in de besproken periode redelijk uit de 
slag hebben getrokken, het Europees mededingingsrecht nu toe is aan 
nieuwe, grote beleidsbeslissingen. In die zin laat het tekort aan dynamiek 
in hoofde van de communautaire wetgever, en de gebrekkige politieke wil 
der Gemeenschap te wensen over. 

Afdeling VI 

DE VERJARING 

69. De bevoegdheid van de Commissie om boetes op te leggen is niet 
aan verjaringsregels onderworpen. Dat was voor de in de zaak kininekartel 
betrokken ondernemingen aanleiding om voor het Hof dienaangaande 
grieven te formuleren (Arresten geciteerd nr. 65.). 
Het Hof stelde vooreerst, dat een verjaringstermijn, om aan zijn doel te 
beantwoorden, vooraf moet worden vastgesteld. Bij gebreke daarvan kan 
uiteraard geen verjaring intreden; ten aanzien van de communautaire 



mededingingsregels kan ook elke onderneming zich niet beroepen op de 
verjaringsregels die in haar nationale rechtsstelsels gelden. Ook komt het 
het Hof niet toe- A.-G. Gand had daartoe een poging gedaan en vijf jaar 
voorgesteld - op basis der uiteenlopende nationale regelingen zelf een 
soort gemiddelde termijn op te leggen: de vaststelling van duur en toe
passingsvoorwaarden behoort tot de bevoegdheid van de gemeenschaps
wetgever. 
Een duidelijker suggestie van het Hof kan men zich moeilijk voorstellen; 
er is dan ook wetgevend initiatief hangende om die verjaring in te voeren 
(P.B., C43/1 van 29 april 1972; tweede mededingingsverslag, gecit., 
nr. 13-J4.). Bedoeling is de verjaring in te voeren inzake het recht van ver
volging en van executie inzake Europees mededingings- en vervoerrecht. 
Voor vervolgingen wordt een termijn van drie jaar voorgesteld; voor in
breuken op voorschriften betreffende het inwinnen van inlichtingen of de 
verrichting van verificaties, en van vijf jaar voor alle andere inbreuken. De 
termijn voor executie zou vijf jaar bedragen. 
Er is verder voorzien in stuiting van de verjaring door optreden van de 
Commissie of van een Lid-Staat op verzoek van de Commissie. 

Afdeling VII 

FUSIES EN CONCENTRATIES 

70. In haar mededingingsverslagen vermeldt de Commissie haar bevin
dingen inzake de ontwikkeling van de concentratie in de Gemeenschap; zij 
brengt daarin verslag uit van verschillende soorten studies en overzichten 
die door haar of althans in haar opdracht zijn uitgevoerd in sommige 
sectoren. Zeer algemeen kunnen de resultaten daarvan als volgt worden 
samengevat (Tweede mededingingsverslag, gecit. nr. 187; zie tevens 
Agence Europe, 27-28, mei 1974, i.v.m. het Derde mededingingsverslag) : 
het peil van de concentratie in de Gemeenschap vertoont aanzienlijke, 
sectoriele en nationale verschillen; maar globaal heeft van 1962 tot 1969 
een concentratieproces plaatsgevonden dat bijna aile Ianden en sectoren 
betrof en dat zich in toenemende mate versterkte ; daardoor is het aantal 
concurrenten teruggelopen. 
In het algemeen wordt concentratie tussen ondernemingen gunstiger 
beoordeeld dan onderlinge afspraken; deze laatste houden de minst ren
derende partner toch nog op de been, terwijl die bij concentratie, door op
slorping zijn normale economische lot alsnog zou ondergaan (Zie het derde 
en vierde waarde-oordeel bij Van Gerven, o.c., biz. 189-190; Waelbroeck, 
o.c., 252-270; vgl. Marchini-Camia, A., La concentration industrielle, les 
positions dominantes sur le marc he et le droit antitrust : !'experience americaine 
et les problemes europeens, Rev. Tr. Dr. Eur., 1971, 353-422.). De Com
missie heeft dan ook artikel 8 5 weggehouden van concentratiebewegingen 
en nog voornamelijk deze concentratie met de mededingingsregels willen 



viseren, die tot een overdreven machtspositie zou leiden door de voor de 
concurrentie noodzakelijke alternatieven op de markt al te zeer te beperken. 
Nu voorziet het E.E.G.-Verdrag niet in een regel die de Commissie direct 
toe zou laten bij concentraties tussen te komen ; in de Continental Can-zaak 
heeft de Commissie op artikel 86 een beroep gedaan, een taktiek die door het 
Hof op het punt van de interpretatie uitdrukkelijk is bijgetreden (supra 
nr. 40-42). 
Opgemerkt moet worden, dat zulke rechterlijke constructie slechts reik
wijdte heeft voor de ,. termen van het geding" ; dit betekent in dit geval 
onder meer, dat onder artikel 86 slechts die concentraties kunnen worden 
aangepakt die uitgaan van een reeds bestaande machtspositie. Het bleef dus, 
ook na het Continental Can-arrest, wenselijk op het gebied van de concen
tratie meer omvattende normen uit te vaardigen. 
De positie van de Commissie op het stuk van de concentratie is meermaals 
gekritizeerd; met name is men algemeen van oordeel dat zij te vlug afstand 
heeft genomen van artikel 85 ter controle van concentraties (cfr. Van 
Gerven, W., o.c. (195-197); Waelbroeck, o.c., noot (256);- Het vraagstuk 
van de concentraties in de Gemeenschappelijke markt, Studies Serie Con
currentie, nr. 3, 1966, 21 e.v.); opgemerkt wordt dat men het eerder oneens 
is over de juridische waardeoordelen, dan over de economische implicaties 
in verband met concentraties: de totstandkoming der Gemeenschappelijke 
Markt en haar economische positie ten opzichte van voornamelijk de 
Verenigde Staten, en ook Japan, pleiten voor levenskrachtige ondernemin
gen, die toch weer niet de mededinging binnen de Gemeenschappelijke 
Markt mogen vervalsen. 
Het voornaamste bezwaar tegen artikel 85 blijft evenwel, dat het inzake 
concentraties slechts ziet op deze die bij contract zijn aangegaan en aldus 
slechts een gedeelte der evt. gewraakte operaties aan kan. Op deze wijze is 
artikel 86 dus door de Commissie naar voren geschoven als concentratie
controlemiddel ; dit gebeurde enigszins vanwege het gebrek aan andere 
direct bruikbare uitgangspunten in het Verdrag, en overigens niet zonder 
kritiek (cfr. Joliet, R., Monopolization and Abuse of Dominant Position, 
Liege-La Haye, 1970): deze sloeg voornamelijk op het feit dat de Com
missie in haar Continental Can-beschikking (cfr. supra, nr. 40-42) het artikel 
had aangewend tegen misbruiken ten aanzien van concurrenten en niet ten 
aanzien van afnemers en verbruikers. Nu het Hof nochtans de visie der 
Commissie uitdrukkelijk is bijgetreden, is deze discussie nog slechts van 
acadernisch belang. 
De Commissie, tevreden over het arrest in de Continental Can-zaak, heeft 
toch onmiddellijk medegedeeld werk te zullen maken van de creatie van 
nieuwe rechtsgronden ter controle van concentraties. 
Ondertussen is een ontwerp-verordening, reeds gunstig geadviseerd door 
het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comite (Voorstel 
van de Commissie aan de Raad van 18 juli 1973, P.B., C 92 van 31 oktober 
1973; zie Van Damme, J.. Controle van de concentraties in de E.E.G., 



'n R. W., 1973-1974, 2191-2204). Het ontwerp berust op artikelen 87 en 
235, tegelijk dus op een uitvoeringsgrond van artikelen 85 en 86 en een · 
grond voor invoering van nieuw Europees recht op een terrein waar het 
Verdrag niet in de daartoe vereiste bevoegdheden voorziet. De eerste 
rechtsgrond steunt op de interpretatie van Commissie en Hof van Justitie 
van artikel 86 ; de tweede, met name door het Europees Parlement toege
voegd; wijst meer in de richting van een geheel nieuwe rechtsmaterie. Deze 
tweede rechtsgrond brengt mee dat de Raad de passende maatregelen 
slechts kan nemen met eenparigheid van stemmen - een zware testcase 
voor een Europa der Negen, die zich begin 1974 nogal ongedisciplineerd 
zijn gaan gedragen; het voordeel van deze rechtsgrond is dat de mogelijk
heden van concentratiecontro!e dan niet beperkt zijn door de smalle for
mulering van artikel 86. De ontwerp-verordening voorziet vooreerst in een 
aanmeldingsplicht voor grote concentratieprojecten; bij zulke aanmelding 
begint een termijn te lopen binnen dewelke de Commissie, indien zij tegen 
het project wil optreden, moet optreden. Onverenigbaar met de gemeen
schappelijke markt is elke handeling die tot direct of indirect gevolg heeft 
een concentratie tussen ondernemingen of groepen van ondernemingen, 
waardoor deze de macht verwerven of versterken om een daadwerkelijke 
mededinging op de gemeenschappdijke markt of op een wezenlijk deel 
ervan te verhinderen, indien tenminste een van de betrokken ondernernin
gen haar zetel binnen de gemeenschappelijke markt heeft en de handel 
tussen de Lid-Staten door de concentratie ongunstig kan worden beinvloed. 
Er is een wettelijke uitzondering voorzien voor geringere concentraties 
- op basis van omzetreferenties - en een mogelijkheid van buiten
toepassingverklaring voor concentraties die onmisbaar zijn voor de ver
wezenlijking van een doel dat in het algemeen belang van de Gemeenschap 
van hoger belang wordt geacht. Alleen de Commissie is bevoegd om con
centraties onverenigbaar te verklaren ; zulke verklaring leidt niet van rechts
wege tot nietigheid van i.v.m. de concentratie verrichte rechtshandelingen. 
De Commissie kan tevens ontvlechting gelasten. 


