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1. W anneer men het publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
regelmatig naslaat, stelt men vast dat de mededingingsproblematiek frequent aan bod komt.
Alzo werden recent de volgende onderwerpen aangesneden:
1) de economische machtsposities in de farmaceutische industrie (Publ.,
nr. C.265 van 7.11.1977, biz. 26).
2) de mededinging in de automobielnijverheid (Publ., nr. C.277 van
17.11.1977, biz. 18).
3) de misbruiken in de sector van de petroleumnijverheid (Publ., nr. C.52
van 1.3.1978, biz. 21 enPubl., nr. C.74 van 28.3.1978, biz. 12).
4) de mededinging inzake tarieven van luchtvaartmaatschappijen (Pub!.,
nr. C.164 van 10.7.1978, blz. 38).
5) de concurrentiepositie van de Belgische glasnijverheid (Pub!.,
nr. C.164·van 10.7.1978, biz. 30).
6) de concurrentie in de binnenscheepvaart (Pub!., nr. C.164 van
10.7.1978, biz. 15).
7) de verenigbaarheid van bepaalde geografische prijsbindingssystemen
met de concurrentieregels (Pub!., nr. C.l13 van 16.5.1978, biz. 8).
2. Meer algemeen legt de concurrentie zich op dit ogenblik toe op de
studie van een hele reeks economische fenomenen die een mededingingsbeleid kunnen be1nvloeden. Men denke o.a. aan problemen zoals:
- de inflatie
- de investeringsafspraken
- de zelfbeperkingsovereenkomsten
- de concentratie
- de positie en de rol van de kleine- en middelgrote ondernemingen.
Men beseft onmiddellijk dat de mededingingsproblematiek op allerlei
gebieden een diepe weerslag kan hebben en dat het Ieven van de ondernemingen er rechtstreeks kan door be1nvloed worden.
3. Op het eerste gezicht zouden rechtspractici kunnen denken dat ze
niettemin bij dit alles weinig betrokken zijn. Dit ware vermoedelijk een
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grove vergissing. Tal van vroeger onschuldig geachte rechtsfiguren kunnen nu op grand van de mededingingsregels op de helling geraken. Ter
illustratie zou men hier o.m. kunnen verwijzen naar zeer gebruikelijke
overeenkomsten zoals :
- de exclusiviteitsconcessies, waaronder wellicht de brouwerijcontracten een bijzondere melding verdienen;
- de prijsbindingen en de kortingsregelingen over de gehele omzet;
- de oprichting van gemeenschappelijke dochterondememingen (joint
ventures);
- de oprichting van gezamenlijke aan- en verkoopkantoren;
- de marktverdelingen, productieregelingen en contingenteringen;
- de verkoopsweigeringen en discriminaties allerhande door machtsposities.
W anneer men weet dat het zich bezondigen aan de mededingingsregelen
kan gesanctioneerd worden met boeten, gaande tot 1 miljoen rekeneenheden (±50 miljoen Bfr.) of 10% van de omzet van het betrokken bedrijf,
loont het wei de moeite zich voor het verdragsmechanisme te interesseren.
Dat men trouwens niet denke dat deze sancties theoretisch zijn. Een reeks
ondememingen hebben reeds de pijnlijke ervaring van het tegendeel
opgedaan. Zie o.m.:
1) de beschikking van de Commissie van 16.7.1969 inzake het Internationaal Kininekartel (Pub!., nr. L.192 van 5.8.1969, biz. 5 e.v.)
met boeten, schommelend tussen 50.000 Bfr. en meer dan 10 miljoen
Bfr. Deze beschikking werd op 15.7.1970 voor het grootste deel
bekrachtigd door het Hof van Justitie(1).
2) de beschikking van de Commissie van 24.7. 1969 inzake kleurstoffenkartel (Pub!., nr. L.195 van 7.8.1969, biz. 11 e.v.), metboeten
schommelend tussen 2 miljoen en 2,5 miljoen Bfr. Ook hier werd de
beschikking op 14.7. 1972 voor het grootste deeI door het Hof van
Justitie bekrachtigd (2).
3) de beschikking van de Commissie van 23.11.1972 inzake Pittsburgh
Corning Europe (Pub!., nr. L.272, 5 .12.1972, biz. 35) met een boete
van 5 miljoen Bfr.
4) de beschikking van de Commissie van 22.12.1972 inzake W.E.A.Filipacchi Music (Pub!., nr. L. 303, 31.12.1972, biz. 52 e.v.) met
een boete van 333.251 Ffr.
Zic inzakc Chemiefarme,Jur., 1970, b1z. 661, inzake Buchler en c•, Jur. 1970, biz. 733, inzake
Boehringer Mannheim, Jnr., 1970, biz. 769.
(2) Zie inzake I.C.I., Jur., 1972, biz. 619; inzake BASF,Jur., b1z. 713; inzake Bayer,Jur., 1972,
biz. 745; inzake Geigy,Jur., 1972, biz. 787; inzake Sandoz,Jur., 1972, biz. 845; inzakeFrancolor,
Jur., 1972, biz. 851 ; inzake Cassella, Jur., 1972, blz. 887; inzake Hoechst, Jur., 1972, blz. 927 en
inzake ACNA, Jur., 1972, biz. 933.
(I)
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5) de beschikking van de Commissie van 2.1.1973 inzake suikerkartel
(Publ., nr. L. 140, 26.5.1973, biz. 17 e.v.) met een boete voor de
Tiense suikerraffinaderij van 75 miljoen Bfr. Deze boete werd bij
arrest van het Hof van Justitie van 16.12.1975 (Jur., 1975, 1663)
herleid tot 30 miljoen Bfr.
6) de beschikking van de Commissie van 5.10.1973 inzake Deutsche
Philips GmbH (Publ., nr. L. 293,20.10.1973, biz. 40 e.v.) meteen
boete van 219.600 DM.
7) de beschikking van de Commissie van 8.1.197 5 inzake champigno)ls
in blik (Publ., nr. L. 29, 3.2.1975, biz. 26 e.v.) met boeten schommelend tussen 11.108 Ffr. en 177.734 Ffr.
8) de beschikking van de Commissie van 23.7.1974 inzake Belgisch
behangpapier (Publ. , nr. L. 23 7, 29.8.1974, biz. 3) met boeten
schommelend tussen 1.800.000 Bfr. en 6.750.000 Bfr. Deze beschilling werd weliswaar wat de boeten betreft door het Hof van
Justitie tenietgedaan (zie arrest 26.1.1975, Jur., 1975, biz. 1491).
9). de beschikking van de Commissie van 23 .12.1974 inzake plantaardig
· perkament (Publ., nr. L. 70 van 13.3.1978, biz. 54) met boeten
schommelend tussen 500.000 en 1.250.000 Bfr.
10) de beschikking van de Commissie van 23.12.1977 inzake BMWBelgium (Publ., nr. L. 46 van 17.2.1978, biz. 33) met boeten
schommelend tussen 50.000 en 7.500.000 Bfr.
Alvorens het mechanisme en de communautaire concurrentieregels te
ontleden, komt het nuttig voor het begrip , ,mededinging'' zelf te situeren
en tevens de aandacht te vestigen op de bestaansreden van een kartelrecht
zowel op nationaal vlak als op E.E.G.-niveau.
TrrEL I

INLEIDENDE BESCHOUWINGEN

A. OVER HET BEGRIP ,,MEDEDINGING''
I.

GEBRUIKELIJKE DEFINITIES

a. Uiteenzetting.

4. Het begrip mededinging is uiteraard zeer complex. In het Belgisch
recht vindt men hieromtrent heel weinig vingerwijzingen.
In het bekend arrest van het Hof van Cassatie inzake Gripekoven (3) wordt
er wellicht gewaagd van vrije mededinging doch men zou er tevergeefs
(3) Zie Cass., 2.6.1960, R.C.J.B., 1961, 206 e.v. met noot

DASSESSET.
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een begripsomschrijving zoeken. Het Hof beperkt er zich toe het betrekkelijk karakter van voormeld beginsel te onderstrepen. In de klassieke
rechtsleer wordt de mededinging meestal slechts benaderd uit het oogpunt
van de bescherming van het handelsfonds en van de beteugeling van de
onrechtmatige handelspraktijken. Men schijnt er voor terug te deinzen het
begrip mededinging zelf te ontleden.
5. Definitie van Dassesse. In een noot onder het arrest van het Hof van
Cassatie van 2 juni 1960 meentDassesse de vrije mededinging te mogen
bepalen als het recht van eenieder om vrij zijn economisehe bedrijvigheid
te kiezen en om, in het raam van de uitoefening van de vrij gekozen
activiteit, met anderen een kampstrijd aan te gaan voor de fataal beperkte
klienteel op de markt van een of ander produkt of dienst.
6. Definitie van het Bundesgerichtshof. Gelijkaardige bepalingen vindt
men in verscheidene landen terug. Zo heeft het Duitse Bundesgerichtshof (4) herhaaldelijk de mededinging gedefinieerd als een streven naar het
behoud, en zo mogelijk de vermeerdering van klienteel te nadele van
anderen.
Indien deze bepaling de concurrentie beschouwt vanuit de gezichtshoek
van het aanbod, geTdt
inutaus inutaiz(Hs OOK-voor de. coricurrefitiele
verhoudingen op het plan van de vraag ten aanzien van de leveranciers (5).

ze-

b. Kritische beschouwingen

7. Voor Baumbach-Hefermehl (6) kunnen voorvermelde begripsomschrijvingen niet zonder voorbehoud aanvaard worden.
Terecht vestigen deze auteurs er de aandacht op dat men aan de kampstrijd
voor de klienteel geen doorslaggevend belang mag hechten. Een toestand
zal immers concurrentieel blijven, zelfs indien een onderneming op grond
van economisehe overwegingen meent haar klienteel te moeten beperken.
Daarenboven mag men zich afvragen of mededinging het nastreven van
een voordeel ten koste van iemand anders impliceert. V aak zal de mededinging waarschijnlijk wel een dergelijk nadeel voor een andere ondememing tot gevolg hebben; kan men echter zeggen dat dit aspect een
essentieel en onontbeerlijk kenmerk is van de mededinging?
(4) B.G.H. G.R.U.R. 1952, 582; 1953, 294.
(5) Zie voor andere begripsomschrijvingen: BORCHARD-F!KENTSCHIER, Wettbewerb, Wettbewerbsbeschriinkung und Marktbeherrschung, 1957; FrKENTSCHER, Wettbewerb und Gewerblicher Rechtsschutz, 1958; KNOPFLE, Der Rechtsbegriff ,Wettbewerb" und die Realitiit des Wirtschaftslebens,
C. Heymans, 1966.
(6) Zie Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, I, biz. 4.
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II.

VooRSTEL VAN DEFINITIE

a. Begripsomschrijving
8. Baumbach-Hefermehl hebben ernaar gestreefd het begrip ,mededinging'' te ontdoen van al hetgeen er slechts incidenteel of bij wijze van
gevolg kan aangeknoopt worden.
Voor hen bestaat er concurrentie wanneer verscheidene ondernemingen
toe gang tot de markt kunnen bekomen en hun beslissingen, in verb and met
het verrichten van rechtshandelingen, vrij en autonoom treffen op grand
van de markttoestand, zonder dat hun bewegingsvrijheid hierbij andere
beperkingen ondergaat dan deze die het gevolg zijn van een gelijkaardige,
autonome gedraging van de andere ondernemingen die op dezelfde markt
dezelfde doeleinden nastreven.

b. Kenmerken
9. De essentiele kenmerken die uit deze bepaling voortvloeien zijn de
bewegingsvrijheid van eenpluraliteit van de ondernemingen enerzijds en
de hieruit voortspruitende wederzijdse afhankelijkheid anderzijds. Een
onderneming inoet inderdaad de weerslag van de handelingen van de
andere ondernemingen op haar eigen gedragingen in acht nemen; er
bestaat m.a.w. tussen de ondernemingen een bestendige wisselwerking,
die aan de mededingin~ een dynamisch karakter verleent.
Een dergelijke concurrentie ontwikkelt zich natuurlijk het best in een
stelsel van vrijheid van handel en nijverheid.
Het enig verwijt dat men geneigd is aan deze definitie toe te sturen, betreft
de ontstentenis van elke verwijzing naar de rol van de andere marktdeelnemers, die in het economisch proces niet betrokken worden. Wellicht is
zulks te wijten aan de invloed van de traditionele opvattingen inzake
beteugeling van de onrechtmatige mededinging; in deze problematiek
hield men vaak uitsluitend rekening met de verhoudingen tussen de
concurrerende ondernemingen, zonder dat hierbij aan de derden, waaronder de verbruikers, enige rol toebedeeld werd(7).
10. Is het echter niet oordeelkundig in de keuzemogelijkheid van de
derden een ander bestanddeel van de concurrentie te vinden? In deze
laatste opvatting zouden de essentiele componerende elementen van het
mededingingsbegrip dus zijn:

(7) Men denke hier bvb. aan het mechanisme van de vordering tot ophouding: zie K.B. nr. 55, dd.
23.12.1934.
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de vrije toe gang tot de markt voor een pluraliteit van ondememingen
de bewegingsvrijheid aan de kant van het aanbod
de keuzevrijheid aan de kant van de vraag.
11. Bij dit standpunt schijnen ook vooraanstaande leden van de Commissie aangeleund te hebben.
In zijn merkwaardige redevoering van 16 juni 1965 voor het Europees
parlement, onderstreepte de Heer von der Groeben(8) o.m. dat het voeren
van een mededingingsbeleid niet inhoudt dat vrij baan wordt gemaakt voor
een onbeheerste strijd van allen tegen allen, maar dat rechtsregels worden
opgesteld en toegepast die een effectieve concurrentie mogelijk maken en
in stand houden. In de allereerste plaats veronderstelt zij dat gelijke
concurrentievoorwaarden en kansen gewaarborgd worden. Zelfs indien de
groei van de ondememingen binnen zekere perken dient aangemoedigd en
de c~mcurrentie tussen oligopolistische ondememingen veelal de technische en economisehe vooruitgang bevordert, herinnert von der Groeben
er niettemin aan, dat effectieve concurrentie betekent praktisch werkende,
doelmatige concurrentie. Het is nl. noodzakelijk dat de toegang tot de
betrokken markt openblijft, dat wijzigingen in vraag en aanbod tot uiting
komen in de prijs, dat produktie en afzet niet kunstmatig worden beperkt
en dat niet aan de vrijheid van handelen, noch aan de keuzevrijheid van
leveranciers, afnemers en consumenten wordt getomd(9). Men moet dus
een zo groot mogelijke individuele vrijheid van de deelnemers aan het
economisch en sociaalleven waarborgen, alsmede de orii:~ntering van de
individuele beslissingen van de ondememers in hoofdzaak, in beginsel of
als regel door de concurrentie, door vraag en aanbod(10).
Terloops weze er hier al aan toegevoegd dat de concurrentie zich niet
beperkt tot de prijs van goederen en diensten; ze kan ook betrekking
hebben op de hoedanigheid, de hoeveelheid, de verkoopsvoorwaarden, de
prijskortingen of -rabatten, de dienst na verkoop, de publiciteit, de vervangingsprodukten e.a.
B. OVER DE WORDING VAN HET KARTELRECHT
I.

0P NATIONAAL VLAK

12. Waarom komt men er toe, indien mededinging werkelijk gekenmerkt
wordt door vrije toegang tot de markt, bewegingsvrijheid en keuzevrij(8) Zie VON DER GROEBEN, H., Het mededingingsbeleid als onderdeel van de economische politiek in
de gemeenschappelijke markt, biz. 4.
(9) Zie VON DER GROEBEN, H., o.c., biz. 20.
(10) Zie VERLOREN VAN THEMAAT, P., Hoofdlijnen en doelstelling van het E.E.G.-Verdrag, in
Europees Kartelrecht, December 1965, biz. 50.
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heid, een geheel van specifieke normen in een zogenaamde vrije economie
in te voeren?
Soms stelt men dat het kartelrecht de uiting is van een economisch
dirigisme. Men vestigt in dit geval de aandacht hoofdzakelijk op allerlei
opties van politieke, economische en sociale aard, die voor de fysionomie
van de wetgeving bepalend zijn.
In werkelijkheid ligt de grondslag van het kartelrecht elders en meer
bepaald- hoe paradoxaal het ook moge klinken- in een conflict tussen
vrijheden, die als hoekstenen van het juridisch en economisch bestel van
de meeste West-Europese mogendheden beschouwd worden. Men denke,
met name aan de vrijheid van handel en nijverheid, waaraan men doorgaans de vrijheid van mededinging koppelt, enerzijds, en aan de con~
tractuele vrijheid anderzijds.
De ervaring toont aan dat wanneer men deze vrijheden onbeperkt tot
ontplooiing laat komen, de commercHqe en industrH~le evolutie haast
fataal uitloopt op de oprichting van kartels en machtsposities (11). Men
stelt vast dat de voormelde vrijheden- verre van zuiver complementair te
zijn, zoals men het aanvankelijk dacht - vernietigingskiemen in zich
dragen en de tendens hebben om elkaar of zichzelf teniet te doen.
Zolang dergelijke conflicten een louter privaatrechtelijk karakter hebben,
trachten de gewone jurisdicties ze op te lossen op basis van de algemene
rechtsbeginselen, waarbij in een eerste fase de voorkeur vaak gaat naar de
contractuele vrijheid.
Wanneer de conflicten een uitgesproken sociale dimensie verkrijgen, ziet
men in de regel de wetgever tussenkomen. De bedoeling is naar een zeker
evenwicht tussen de respectieve vrijheden te streven. Om deze te beschermen en te kunnen handhaven, moet men hen zonderling genoeg
bepaalde perken opleggen.

(11) Cfr., LoussouARN, Y., en BREDIN, J.D., La reglementation des ententes: le recut du controle
judiciaire, D., 1963, Chron., 34; GuYENOT, J.,Lesconventionsd'exclusivitedevente, Rev. Trim. dr.
comm., 1963, 513, e.v.; BAUMBACH-HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht und Warenzeichenrecht (9de
uitg.), biz. 21; SCHMOLLER, G., Das Verhiiltnis der Kartelle zum Staat, in: Nartelle in der Wirklichkeit (Festschrift Metzner, C. Heymans, i963) biz. 89 e.v.; zie nog MERZ, H., KartellrechtInstrument der Wirtschaftspolitik oder Schutz der personlichen Freiheit, in: Festschrift fur Franz
Bohm, biz. 229 e.v.; GiiNTHER, E., Wege zur Europiiischen Wettbewerbsordnung, biz. 216; RoTONDI, M., Avviamento et concurrence deloyale, Rev. Trim. dr. comm., 1956, biz. 21; DABIN, L.,
Au-delii de l' union douaniere, l' union economique, in: De l' union douaniere ii l' union economique,
Luik, 1970, biz. 110 et 11i; OLTER, A., Preiswettbewerb in der Wirklichkeit, in: Kartelle in der
Wirklichkeit (Festschrift Metzner), biz. i89 e. v.; GRIESBACH, B. ,Wettbewerbspolitik in Rahman der
Wirtschaftspolitik, in: Zehn Jahre Bundeskartellamt, 1969, biz. 40 e. v. ; K6NIG, D., Vertikale Preisund Konditionenbindung nach deutschen und E.W.G.-Kartellrecht, biz. 3 e.v.
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13. De antitrustwetgeving spruit dus niet uit een systematisch interventionisme, maar beoogt het behoud van vrijheden die voor de maatschappelijke structuren onontbeerlijk geacht werden.
Het is niettemin duidelijk dat de wetgever ter gelegenheid van zijn tussenkomst kan beproeven de ontwikkeling van de economie of de structuren in de ene of andere zin te orienteren. Beschouwingen van politieke,
economische en sociale aard kunnen op een antitrustwetgeving een bepaalde stempel drukken.
Dit legt uit, waarom de antitrust- of kartelwetgeving soms merkelijk van
elkaar verschillen. De wetgever zal immers standpunt moeten nemen
nopens een reeks fundamentele problemen:
·
- welke dosis vrijheid laat men bestaan, in welke maat moet gelijkheid
verwezenlijkt worden?
houdt men zich aan een vrije markteconomie of doet men aan geleide
economie?
welke bevoegdheid behoudt men voor aan het parlement?
hoe wordt de rechtsbescherming verzekerd?
Uiteindelijk is het de ganse visie op het maatschappijbeeld, die aan bod
komt(l2).
14. Zo men beslist het economisch systeem te stoelen op het mededingingsbegrip, zullen de kartelnormen nochtans in aanzienlijke mate van
elkaar verschillen, naargelang de functie, die men aan de concurrentie
toevertrouwt.
Aldus gewaagt men van een socio-politieke functie, die hierdoor gekenmerkt wordt dat de bescherming van de individuele vrijheid centraal staat.
De concurrentie wordt er beschouwd als een waarde op zichzelf. Iedere
aantasting van de vrijheid zal als uit den boze beschouwd worden. Die
conceptie is de tegenhanger op economisch vlak van de opvatting over de
rol van de vrijheid in het kader van de politieke structuren en van de
democratie.
Soms staat men aan de concurrentie een uitgesproken economische functie
toe. In dit perspectief, maakt de concurrentie geen doel uit op zichzelf. Ze
wordt vee leer aangewend als instrument om algemene doelstellingen van
economisch beleid te verwezenlijken.
De individuele vrijheid treedt hier op de achtergrond; ze wordt slechts
onrechtstreeks in aanmerking genomen. Voor een deel kan ze opgeofferd
worden. Men zal in speciale onderzoeken of op een bepaalde markt een
( 12) Zic VA:\ GERVEN, W.,Het economisch recht van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen in een economische en monetaire unie, S.E.W., 1975, biz. 305.
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minimum aantal van vergelijkbare en autonome ondernemingen voorhanden is, waardo~r aan de marktdeelnemers een keuzemogelijkheid tussen
verscheidene alternatieve oplossingen geboden wordt. De beperking van
de bewegingsvrijheid van bepaalde ondernemingen zal in die constructie
niet noodzakelijk de concurrentie aantasten.
V anaf welk ogenblik zal dit echter wel het geval zijn? Ret politiek en
economisch aspect van de vraag ontgaat niemand.
Wat is de concentratiegraad van de markt, wat is de marktstructuur die
men desgevallend nastreeft?
In de praktijk wordt de toestand nog complexer, wanneer de kartelwetgever - zoals meer dan een gebeurt - aan het regulerend mechanisme
van de mededinging meer dan een functie toevertrouwt. Men kan zich
inbeelden dat men de vrijheid op zichzelf wil beschermen en aan de
concurrentie niettemin een zekere rol wil doen spelen op het vlak van de
verwezenlijking van het economisch beleid. In dit gevalloopt men van
zelfsprekend het risico dat in bepaalde casusposities de tegenstrijdige
aspecten van de onderscheiden functies in open conflict komen.
II. Qp E.E.G.-NNEAU

15. Waarom heeft men het noodzakelijk geacht in het raam van de
gemeenschappelijke markt communautaire mededingingsregelen op te
nemen?
Om hieromtrent enig inzicht te bekomen moet men teruggrijpen naar de
fundamentele doelstellingen van het Verdrag van Rome.
In artikel 2 van dit Verdrag leest men dat de Gemeenschap tot taak heeft
door het instellen van een gemeenschappelijke markt en door het geleidelijk nader tot elkaar brengen van het economisch beleid van de Lid-Staten,

te bevorderen de harmonische ontwikkeling van de economisehe aktiviteit
binnen de gehele Gemeenschap, een gestadige en evenwichtige expansie,
een grotere stabiliteit, een toenemende verbetering van de levensstandaard
en nauwere betrekkingen tussen de in de Gemeenschap Verenigde Staten.
Ret is opvallend, hoe algemeen de doelstellingen van het verdrag gehouden zijn.
16. Gemeenschappelijke markt en gemeenschappelijk economisch beleid
zijn dus geen doeleinden in se; het zijn eenvoudig de instrumenten
waarmee men verderreikende objectieven wenst te verwezenlijken.
Deze instrumenten zijn vervolgens in het Verdrag verder uitgewerkt.
Voor de versmelting v~n de zes nationale markten tot een enkele grote
binnenmarkt heeft men alzo de afschaffing voorzien van alle mogelijke
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hinderpalen voor het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en
kapitalen.
Met de aftakeling van de tolgrensen was het probleem niet opgelost; men
moest inderdaad vermijden dat die publiekrechtelijke hinderpalen niet
onrechtstreeks terug in het leven zouden geroepen worden. In dit opzicht
is de verbeeldingskracht van de particuliere onderneming vaak bijzonder
verfijnd.
Hier dook meteen het concurrentieprobleem op.
V anaf het begin stonden de verdragsluitende staten tegenover een reeks
fundamentele vragen van politieke en economische aard.
De Lid-Staten stonden inderdaad voor de keus hetzij een systeem te
huldigen waarin overheidsinterventies schering en inslag zouden zijn,
hetzij het spel van de marktkrachten vrij te laten. Uiteindelijk schonken zij
hun vertrouwen aan het mechanisme van de concurrentie. Artikel3 (f) van
het Verdrag voorziet uitdrukkelijk de invoering van een regime, waardoor
wordt gewaarborgd, dat de mededinging binnen de Gemeenschappelijke
Markt niet wordt vervalst (13). Of de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap zich hiermede voor een bepaald economisch
leerstelsel hebben willen uitspreken, is natuurlijk een kleine vraag die niet
van praktisch belang ontbloot is ( 14).
Houdt men de stelling voor, dat een systeem van onvervalste mededinging
slechts kan gedijen in het raam van een vrije markteconomie, dan verwerkt men meteen een zekerwantrouwen ten overstaan van elke vorm van
geleide economie (15).

( 13) Zie hieromtrent ZULSTRA,Economische politiek en concurrentieproblematiek in deE .E.G. en de
lid-Staten, (Serie concurrentie nr. 2) Brussel, 1966); VERLOREN VAN THEMAAT, P., Hoofdlijnen en
doelstellingen van de artikelen 85-90 van het E .E.G.-Verdrag. Geschiedenis van de verordening nr.
17, in: Europees Kartelrecht, December 1965, biz. 41 e.v.; Verslag Berkhouwer voorhet Europees
Parlement, Doc. 197/2.2.1970; MARKERT, K., Verslag voor het 5° colloquim van hetlnstitut d' etudes
juridiques europeennes van Luik, (December 1970) over het thema: le probleme de Ia constitution
economique europeenne dans Ia perspective de Ia fusion des communautes.
(14) Hierover zich een hele controverse ontwikkeld. Zie o.m.: SCHERER, J., Die Wirtschaftsverfassung der E.W.G., Nomos, Baden-Baden, 1970; VERLOREN VAN THEMAAT, P., Competition and
planning in the E.E.C. and the member States, 7 C.M.L.R. nr. 3 biz. 311 e.v. Zie nog de verslagen
van het Sde Colloquium van hetlnstitut d' Etudes juridiques europeennes van Luik (Dec. 1970) dat
volledig gewijd was aan het thema: Le probleme de Ia constitution economique europeenne dans Ia
perspective de Ia fusion des communautes; V gl. nog voor Zwitser!and de recente studie van JUNOD,
CH.A. ,Problemes actuels de Ia constitution economique suisse, in :Rapports et communications de Ia
Societe suisse des Juristes, 1970, nr. 4, biz. 596 e.v.
(15) Zie hieromtrent de merkwaardige studie van A. DERINGER, Der Einflusz des Plans auf den
Wettbewerb, in: Planung II, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1965, biz. 337 e.v.; zie nog Gl'iNTHER,
E., Europiiische und nationale Wettbewerbspolotik, in: Festschrift for F. Bohm, biz. 279 e.v.;
FIKENTSCHER, W. , HOFFMAN, G. en KuGLER, K.F., Rechtsfragen der Planifikation, F. Enkeverlag,
Stuttgart, 1967; 0rTEL, F., Bausteine zu einer Europiiischen Wirtschaftsordnung, Heider Verlag,
Bergisch G!adbach, 1967.
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W aar de pro grammering in bepaalde Lid-Staten aan de orde van de dag is,
zou zulks uit concurrentieel oogpunt op E.E.G.-niveau moeilijkheden
kunnen veroorzaken. Voor de aanhangers van de vrije markteconomie is
om het even welke vorm van programmering uit den boze. Ter gelegenheid van de bespreking voor het Europees parlement van het werkprograrnma van de Gemeenschap gedurende de tweede etappe, verklaarde
Erhard in ondubbelzinnige termen dat concurrentie en programmering
onverenigbaar zijn (16).
De ganse controverse handelde over de wenselijkheid van een zekere
planning in E.E.G.-verband.

17. Bij deze eerste vraag leunt onmiddellijk een tweede aan: mag een
Lid-Staat thans nog tot de nationalisatie overgaan van een sector van het
bedrijfsleven ?
Bepaalde auteurs hebben niet geaarzeld ondubbelzinnig stelling te nemen
tegen de verenigbaarheid van de nationalisatie van een bedrijfstak met het
conci.mentiebeginsel ( 17).
V anzelfsprekend is het niet mogelijk in een inleidende voordracht op dit
probleem verder in te gaan. Het scheen echter niet onnuttig de aandacht te
vestigen op het belang van de keuze waarvoor de Lid-Staten zich geplaatst
vonden, alsmede op de mogelijke gevolgen van bepaalde opties.
De Commissie is zich van de aangestipte problemen natuurlijk bewust.
N aar aanleiding van een vraag die haar in dit verband in het Europees
Parlement gesteld werd, onderstreepte ze zeer genuanceerd dat de Europese verdragen enerzijds berusten op de noodzaak binnen de Gemeenschap een vrije op het mededingingsbeginsel gebaseei'de markt tot
stand te brengen en anderzijds op de verlening aan de communautaire
autoriteiten van reele bevoegdheden die hen in staat stellen vorm te geven
aan een economisehe politiek en toe te zien op de uitvoering daarvan .. De
verdragen vormen het kader voor de economische en sociale acties van de
Gemeenschap. Het kader is ruim genoeg omeen min ofmeer hoge graad
van liberalisme of dirigisme toe te Iaten en nietternin te voorkomen dat de

(16) Zie hierover: REGUL, Allgemeine Ziele, Plannung und Wachstumpolitik in den Europiiischen
Gemeinschaften, in: Planung I, Nomos, Baden-Baden, 1965, biz. 267.
(17) Zie VON BRUNN, J.H., Die Verpflichtung der E.W.G.-Staten zur Wettbswerbswirtschcift, Carl
Heymans, 1965, biz. 44-48; vgl.: BURGHARDT, G. ,Die Eigentumsordnungen in der Mitgliedstaaten
und der E. W.G.-Vertrag, Hamburg, 1969; DERINGER, A., Les incidences des regles de concurrence
et de l' article 222 du Traite C .E .E. sur les possibilites de nouvelles nationalisations ou socialisations
de secteurs economiques, in: L' entreprise publique et Ia concurrence, Brugge, 1969, biz. 387 e.v.;
zie ook over betreffend onderwerp in hetzelfde boek FERRARI L. -Bravo, biz. 409 e.v.
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economische politiek van de Gemeenschap door voorafgaande en institutionele beslissingen wordt bepaald(l8).

18. Het past niettemin te benadrukken dat de grondbeginselen van het
artikel 3 de communautaire openbare orde raken. Zelfs zo ze slechts als
instrumenten zijn geconcipieerd, hebben ze op zichzelf een eigen waarde
en mogen ze niet zonder meer uitgeschakeld worden.
TITEL IT

DRAAGWIJDTE VAN ARTIKEL 85 VAN HET E.E.G.-VERDRAG

19. Het door artikel 3 (f) van het Verdrag voorgeschreven systeem van
onvervalste mededinging is in de artikelen 85 en 86 verder uitgewerkt(19).
Deze regelen, die de concurrentie tussen de private ondernemingen beheersen, zijn krachtens artikel 90 van het Verdrag principieel toepasselijk
gemaakt op de openbare ondernemingen. Dit aspect van het probleem zal
hier echter niet aangeraakt worden(20).
Wanneer men_\W_or_heLeers1_het El.lro~~~-kart~lJec;ht _b~1!3:dert l<_UQp.en
voormelde verdragsbepalingen wei enigszins, duister lijken.
Naar luid van artikel 85 § 1 van het E.E.G.-Verdrag zijn onverenigbaar
met de gemeenschappelijke markt en verboden, alle overeenkomsten
tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en
alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen
Lid-Staten ongunstig kunnen bei:nvloeden en ertoe strekken of ten gevolge
hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt
verhinderd, beperkt of vervalst en met name die welke bestaan in:
a) het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen of
van andere contractuele voorwaarden
b) het beperken of controleren van de productie, de afzet, de technische
ontwikkeling of de investeringen
c) het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen
d) het ten opzichte van <ie handelspartners toepassen van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmee nadeel berokkenend bij de mededinging
(18) Zie schriftelijke vraag nr. 191/69 van de Heer GLINNE aan de Commissie van de Europese
Gemeenschappen, Pub!., nr. C van 15.10.1969 biz. 5 en 6.
(19) In de artikelen 87, 88 en 89 van het Verdrag vindt men nog enige uitvoeringsvoorschriften,
alsmede een reeks overgangsbepalingen inzake bevoegdheid en procedure.
(20) Zie in dit verband o.m.: L'entreprise publique et Ia concurrence, Semaine de Bruges 1968,
Brugge, De Tempel, 1969.
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e) het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van de
aanvaarding door de handelspartners van bijkomende prestaties welke
naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verb and houden met
het onderwerp van deze overeenkomsten.
Krachtens artikel § 3, kunnen sommige afspraken of groepen van afspraken aan het verbod ontsnappen, wanneer ze bijdragen tot de verbetering
van de produktie of van de verde ling der produkten of tot de verbetering
van de technische of economische vooruitgang mits een billijk aandeel in
de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt en
zonder nochtans aan de betrokken ondememingen:
a) beperkingen op te leggen welke voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn
b) de mogelijkheid te geven voor een wezenlijk deel van de betrokken
produkten de mededinging uit te schakelen.
Overeenkomstig artikel 85 § 2 zijn de verboden en niet vrijgestelde afspraken van rechtswege nietig.
20. Reeds bij een eerste lectuur, stelt men vast dat de opstellers van het
E.E.G.-Verdrag, voor wat de afspraken betreft, van een vrij streng verbodsbeginsel zijn uitgegaan. Dit principieel verbod is wel enigszins getemperd door de mogelijkheid uitzonderingsbeschikkingen toe te staan.
Zulks neemt niet weg dater tussen de communautaire mededingingsregels
en bepaalde nationale kartelwetgevingen opmerkelijke verschillen bestaan(21), die tot conflicten aanleiding kunnen geven.
Op deze problematiek kan in het kader van de onderhavige voordracht niet
verder ingegaan worden. Het weze voldoende te benadrukken dat het Hof
van Justitie tot op zekere hoogte de coexistentie van nationaal en communautair kartelrecht heeft erkend (22). Het nationaal recht mag echter op
geen enkel ogenblik de volledige en eenvormige toepassing in de weg
staan van het gemeenschapsrecht, dat een absolute prioriteit geniet. Dit
voorbehoud maakt vanzelfsprekend een belangrijke beperking uit op het
princive van de gelijktijdige toepasselijkheid der verscheidene rechtssystemen.
In de volgende hoofdstukken wordt de drieledige structuur van artikel 85
verder toegelicht en zal men achtereenvolgens onderzoeken:

(21) Men denkc o.m. aan de Belgische wet van 27.5.1960 over de beteugeling van de economische
machtsmisbruiken en aan de Nederlandse wet Economische Mededinging, die beide veeleer op een
misbruiksbeginsel stoelen.
(22) ZiearrestWaltWilhelm 13.2.l969,Hur., 1969, biz. I e.v.
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-

de verbodsvoorwaarden (hfdst. I, nr. 21-72)
de vrijstellingsvoorwaarden (hfdst. II, nr. 73-84)
de sancties (hfdst. III, nr. 85-101).

HooFDSTUK

I

DE VERBODSVOORWAARDEN

21. Opdat het kartelverbod van artikel 85 § 1 van toepassing zou zijn,
moeten gelijktijdig drie voorwaarden vervuld zijn:
- men moet te doen hebben met een overeenkomst tussen ondernemingen, een besluit van een ondernemersvereniging of een onderling
afgestemde feitelijke gedraging;
- de afspraak moet de handel tussen de Lid-Staten ongunstig kunnen
bei:nvloeden;
- ze moet ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging
binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of
vervalst.
Haast elke term van deze drie voorwaarden verdient een grondig onderzoek.

§ 1 Overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen of onderling afgestemde feitelijke gedragingen.
A. BEGRIP , ,OVEREENKOMSTEN TUSSEN ONDERNEMINGEN''
I.

DE ONDERNEMING

22. Wat precies onder ,ondernerning" in de zin van artikel 85 moest
verstaan worden is in het Verdrag van Rome niet omschreven.
Het begrip , ,ondernemirig'' is in aile nationale rechtsstelsels een complex
begrip: dikwijls heeft het in de verschillende takken (23) van een nationale
rechtsorde verschillende betekenissen. Dit geeft een denkbeeld van de
moeilijkheden, die op E.E.G.-niveau fataal moesten opduiken.
Wanneer men de verdedigde stellingen voor ogen neemt, stelt men hoofdzakelijk twee tendensen vast: de ene, die het houdt voor een hoofdzakelijk
economische benadering, waarbij de klemtoon gelegd wordt op het aspect
,organisatorische" of ,economische eenheid", de andere, voor wie
juridische criteria hoofdzakelijk zijn.
(23) Zie bvb. het burgerlijk recht, het handelsrecht, het sociaal recht, het fiskaal recht, enz.
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a. Economische benadering
23. Aan de eerste opvatting blijft de juridische problematiek vreemd. Er
wordt weinig of geen aandacht geschonken aan een mogelijke aanknoping
van het begrip , ,ondememing'' aan het begrip , ,rechtssubject''. Dit legt
uit, waarom een rechtspersoon, zoals een handelsvennootschap, in voorvermelde zienswijze slechts als een onderdeel van een veel grotere onderneming zou kunnen beschouwd worden. Men denke hier aan een vennootschap die deel uitmaakt van een concern of vennootschappengroep.
Anderzijds zou een handelsvennootschap ook meerdere ondememingen
kunnen dekken, wanneer ze over verscheidene, afgezonderde bedrijfszetels heerst.
b. Juridische benadering
24. Voor de aanhangers van de juridische benadering is elk zelfstandig
rechtssubject dat zich met zijn persoonlijke, materiele en immateriele
middelen duurzaam op een economische bedrijvigheid toelegt, een onderneming. In deze stelling gaat de aandacht vooral naar het begrip ,rechtssubject''.
25. Zo men vaak aanvaardt(24), dat de ondememing een rechtssubject
moet zijn, vermits ze de bekwaamheid moet bezitten om overeenkomsten
af te sluiten en verbintenissen aan te gaan, is men het daarentegen verre
van eens nopens de vraag of de ondememing niet aileen over een juridische, doch ook over een economische onafhankelijkheid moet beschikken.
Het gaat hier niet om een loutere theoretische twistvraag. Het probleem
van de concemen dient hieraan voor een belangrijk deel vastgeknoopt (25). De ondememingen die van een groep of consortium deel
uitmaken, zullen immers meestal juridisch onafhankelijk zijn; onder
(24) Recent ,chijnt de zuiver economische benadering nochtans terug aan bod te komen. Zie o.m.
MACH, 0., L'entreprise et les groupes de societes en droit europeen de Ia concurrence, Gen(we,
1974.
(25) Zie ELUS, J.J.A., Joint Ventures, Intra enterprise arrangements and horizontal agreements
between independant companies, in: Proceedings, Conference on Antitrust and the European Col;llmunities, Luxemburg, 1963, b1z. 95 e.v.; HENRICHS, H., Section 7 Clayton Act und die sog. ,Joint
Ventures", W.u. W., 1966, biz. 29; TORLEY-DUWEL, I. G., Het begrip ,onderneming" in artike/85
E.E.G.-Verdrag met betrekking tot afspraken tussen moeder- en dochtermaatschappijen en dochtermaatschappijen onderling, N.J.B., 1965, biz. 129 e.v.; AXMANN, P., Kartellrechtliche Prufung
des Vertragssystems abhiingiger Gesellschaften unter besondere BerucksichtigiJng von Organverhiiltnissen, W.u.W., 1964, biz. I025 e.v.; LEo, H.CHR., Konzerninterne Marktregelungen imLichte
der E.W.G.-Kartellrechts, in: Aktuelle Probleme des E. W.G. - Kartellrechts, biz. 11 e.v.; HARMS,
W., Intra-Enterprise conspiracy, EIJroparecht, 1966, biz. 230 e. v. ; MULERT, TH., Die Wettbewerbsbeschriinkung zwischen verbiJndenen Unternehmen, Dusseldorf, 1970; BEBR. G., The concept of
enterprise IJnder the European commiJnities: legal effects of partial integration, Durham, 1961;
MACH, 0., L'entreprise et les groiJpes de societes en droit europeen de Ia concurrence, Geneve,
1974.
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economisch oogpunt zijn ze in tegendeel volkomen afhankelijk. Die
afhankelijkheid kan overigens verschillende gedaanten aannemen die hier
echter niet verder kunnen onderzocht worden.
Indien men de economische onafhankelijkheid als een onontbeerlijk kenmerk van de onderneming beschouwt, zullen de verscheidene samenstellende elementen van een concern of groep niet het statuut van onderneming verdienen; bijgevolg zullen de overeenkomsten tussen die juridisch onafhankelijke subjecten niet onder het Europees kartelverbod vallen.
Anderzijds zal het concern of de groep als dusdanig evenmin aan de
criteria van het be grip , ,onderneming'' beantwoorden. Hetgeen men als
concern of groep bestempelt, zal inderdaad slechts zelden op zichzelf een
rechtssubject uitmaken.

1. De rechtspraak op E.G.K.S.-vlak
26. Het eerst nam het Hof van Justitie stelling over het begrip , ,onderneming", wanneer dit in het door de Hoge Autoriteit ingevoerd vereveningsstelsel op E.G.K.S.-vlak ter sprake kwam.
Door de Hoge Autoriteit werd destijds een heffingssysteem voor schroot
ing~}'9erd,_~t! e_inde te verhinderen dat de schrootprijzen zich in de
gemeenschap zoudenaffiipassen-aan de hogere prijzeri van het uitderde
Ianden ingevoerd schroot. De ijzer- en staalondernemingen van de
E.G.K.S. werden voor het verbruik van aankoopschroot aan een heffing
onderworpen, terwijl het eigen omloopschroot niet werd belast. Inverscheidene gevallen poogden ondernemingen te doen aannemen, dat het
schroot, voortkomende van ondernemingen met dewelke ze in concernverband stonden, met eigen omloopschroot moest gelijkgesteld worden. Deze opvatting werd door het Hof van Justitie niet gedeeld(26).
Voor het Hof viel het begrip ,onderneming" samen met het begrip
, ,rechtssubject' ', zonder dat economische afhankelijkheid en zelfs een
uiterst doorgedreven integratie hierbij in aanmerking kwamen of enige rol
speelden.
In de doctrine hield men weliswaar voor dat het geenszins uitgemaakt was
dat het Hof dezelfde begripsomschrijving zou trouw blijven in het raam
van artikel 85 § 1 en dat de aangehaalde arresten uitgesproken werden in
verband met een heel bijzonder probleem.Bovendien voerde men aan dat
het geen zin zou hebben aan de econornische afhankelijkheid geen beteke(26) Zie H. v .J., 22 maart 1961, inzake S.N.U.P.A.T. tJH.A. (gevoegde zaken nr. 42 en 49/59Jur.,
VII, biz. 101 e.v.; H.v.J. 13 juli 1962 inzake Kliickner, Werke A. G. en Roesch A.G. t1 H.A.
(gevoegdezaken nr. 17 en 20/61)Jur., VIII, biz. 643 e.v.; H.v.J., 13 juli 1962 inzake Mannesmann
A. G. tJH.A. en Phenix Rheinrohr A.G. (zaak nr. 19/61) Jur., VIII, biz. 703 e.v.
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nis te verlenen, daar tussen ondememingen van eenzelfde groep geen
werkelijke mededinging bestaat en er derhalve voor de toepassing van bet
Europees kartelverbod eenvoudig geen plaats is.
\

27. Of die beschouwingen beslissend zijn, kan men enigszins betwijfelen. In dit opzicht is de motivering van de hogervermelde E.G.K.S.-arresten belangrijk. Herhaaldelijk onderstreepte bet Hof immers, dat, zo
men bij de begripsomschrijving met de economische werkelijkheid rekening moet houden, men echter nog veel meer bet beginsel van de rechtszekerheid in acht moet nemen. Wegens bet veelzijdig en wisselend karakter van bet economisch leven moet men derhalve naar objectieve criteria
uitkijken. Het lijkt niet overdreven te denken, dat voormelde beschouwingen zeer algemeen geformuleerd werden en ook voor bet begrip , ,onderneming" in de zin van artikel 85 § 1 geldig zijn.
Inmiddels is zich op E.E.G.-niveau een hele evolutie aan bet voltrekken.
Zowel de Commissie als bet Hof zouden de gelegenheid krijgen om zich
over bet begrip , ,ondememing'' uit te laten. Ondubbelzinnig zijn de
gewezen beschikkingen niet, zodat op dit ogenblik nog aile speculaties
mogelijk zijn.
,
2. Beschikking van de Commissie van 18.6.1969 (Publ. nr. L 165 van
5.7.1969 blz. 12) inzake Christiani-Nielsen
28. De Commissie zou voor bet eerst bet concemprobleem aansnijden in
de zaak Christiani-Nielsen.
De N. V. Christiani-Nielsen, een belangrijk aannemingsbedrijf met zetel
te Kopenhagen, had op bepaald ogenblik in Den Haag een dochtermaatschappij gesticht, waarvan zij al bet kapitaal in handen hield; zij
had tevens bet recht al de bestuurders van bet filiaal te benoemen en aan
laatstgenoemde de passende richtlijnen toe te sturen. De samenwerkingsmodaliteiten waren in een programma uitgewerkt; benevens een reeks
bedingen nopens technische en financiele samenwerking, was er voorzien
dat de moedermaatschappij zich van ieder werk op Nederlands grondgebied zou onthouden, terwijl bet filiaal haar bedrijvigheid niet buiten
Nederland zou ontplooien zonder schriftelijke toestemming van de
moedervennootschap.
Zo de Commissie (27) wellicht aanvaardde dat men terzake met een
overeenkomst tussen ondememingen te doen had, verwierp ze nochtans
(27) Zie besiissing van de Commissie van 18 juni 1969 ,Pub!., nr. Ll65 van 5 juli 1969, biz.l2 e. v.;
zie over die besiissing: HUBER, U., Konzerninterne Vereinbarungen im E. W.G.-Kartellrecht nach
der Kommissionsentscheidung im Fall Christiani-Nielsen, A. W.D., 1969, nr. 11, biz. 429; FASANEANU, L.,La concurrence ii l'interieurdes groupes de sociites, R.M.C., 1970, biz. 2 e.v.; TREECK,
J., Konzern-interne Vereinbarungen im E.W.G.-Kartellrecht, A.W.D., 1969, nr. 9, biz. 367 e.v.
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de toepasselijkheid van het kartelverbod, daar de ontstentenis van elke
zelfstandige economische actie in hoofde van de filiale het onontbeerlijk
bestaan van een mededinging tussen de betrokken ond~memingen wegcijferde. De oprichting van filialen zou een louter element van bedrijfsbeleid zijn. Indien dus de economische onafhankelijkheid op eerste gezicht niet als een bestanddeel van het begrip , ,ondememing'' beschouwd
werd, berustte de gause beslissing niettemin op dit element; men smokkelde het, als het ware, langs een achterpoortje terug binnen.
Of die beslissing zonder voorbehoud de goedkeuring verdient, kan betwijfeld worden. De bemerking dat arikel 85 § 1 bij gebrek aan mededingingsmogelijkheid tussen de ondememingen niet toepasselijk was, stemt
sceptisch wanneer men voor ogen houdt dat totdantoe steeds was voorgehouden dat artikel 85 § 1 geenszins vereiste dat er tussen de partijen aan
een afspraak mededinging zou bestaan; het volstond dat de concurrentiele
positie van een derde geschaad werd(28).
3. Beschikking van de Commissie van 30.6.1970 (Publ. nr. L 147 van
7.7.1970, blz. 24) inzake Kodak
29. In deze zaak moest de Commissie zich uitspreken over de verenigbaarheid met artikel 85 § 1 van de algemene voorwaarden, die door de
verscheidene Kodak vennootschappen in de Gemeenschappelijke markt
zouden toegepast worden. Het kapitaal van deze verschillende dochtermaatschappijen bevond zich praktisch volledig in handen van de amerikaanse vennootschap Eastman-Kodak. De besproken voorwaarden waren
oorspronkelijk zo geconcipieerd dat aan ieder filiaal een zeker afzetgebied
gewaarborgd werd. Ingevolge de tussenkomst van de Commissie werden
verscheidene bedingen gewijzigd om het verkeer tussen de Lid-Staten
open te stellen. Dienstvolgens werd een negatieve verklaring afgeleverd(29).
De motivering is andermaal niet van belang ontbloot. Voor de Commissie
konden de gelijke verkoopvoorwaarden niet beschouwd worden als de
uiting van een afspraak tussen de moedermaatschappij en de dochtervennootschappen onderling. De filialen waren economisch volledig beheerst
door de moedermaatschappij die haar wil opdrong. In andere termen,
waren de dochtervennootschappen bij ontstentenis van een eigen wilsvorming niet meer bij machte een overeenkomst te sluiten.

(28) Zic H.J., 13 juli 1966, inzake Grundig-Consten, Jur., VII, biz. 449 e.v.
(29) Beslissing van de Commissie van 30 juni 1970,Publ., nr. L 177 van 7 juli 1970, biz. 24 e.v.; zie
nopens deze beslissing: FocsANEANU, L. , Concurrence et groupes de societe, R .M. C. , 1970, biz. 512
e.v.
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De Commissie situeerde dus het probleem niet meer onder het oogpunt
van de mededinging; in dit opzicht scheen ze derhalve verder te gaan dan
in de beschikking Christiani-Nielsen.
30. Mag men haar nieuwe zienswijze als juridisch gefundeerd beschouwen? Komt de beschikking van de Commissie niet meer op een
negatie van de fundamentele kenmerken van de rechtspersoonlijkheid van
regelmatig gestichte vennootschappen?
Zo de vennootschapsgroepen een modern verschijnsel uitmaken en onbetwistbaar specifieke problemen doen oprijzen, moet men niettemin
vermijden artikel 85 zonder een sluitende motivering uit te hollen of te
ontkrachten. De Kodak-beschikking ontsnapt zeker aan de verwijten die
naar aanleiding van de zaak Christiani-Nielsen geformuleerd werden.
Intern lijdt ze niettemin aan een zekere tegenstrijdigheid.
In het eerste deel stelt de Commissie dat de identiteit van de algemene
verkoopvoorwaarden van de Kodakmaatschappijen niet spruit uit een
overeenkomst in de zin van artikel 85. Daarentegen schijnt de Commissie
toch de toepasselijkheid van dit verdragsvoorschrift te aanvaarden, wanneer de Kodakmaatschappijen onderling trachten gemeenschappelijke
voorwaarden uit te werken omtrent hun verhoudingen tot de buitenwereld(30).
Anderzijds moet uiterst omzichtig omgesprongen worden met het probleem van de economische afhankelijheid als beletsel voor de rechtsgeldige totstandkoming van een overeenkomst. Op juridisch vlak neemt
men meestal niet aan dat een louter economische ondergeschiktheid als
een wilsgebrek zou beschouwd worden(31). Een dergelijke stelling zou
overigens tot bijzonder verreikende gevolgen kunnen leiden. Men moet
immers indachtig zijn dat de economische afhankelijkheid kan spruiten uit
allerlei omstandigheden. De Commissie zou dit vrij vlug ervaren wanneer
ze wilde ingrijpen tegen een afspraak in de zaak Pittsburgh Corning
Europe (32). Een Nederlandse alleenverkoper voerde aan dat hem in ieder
geval geen fout trof, daar hij practisch van Pittsburgh Corning Europe
afhing en bij miskenning van laatstgenoemdes onderrichtingen vreesde
zijn concessie te verliezen. De Commissie wees dit middel van de hand.
Ze benadrukte o.m. dat deze vrees- in hoeverre zij ook gegrond moge
(30) Zie hicrover JOLIET, R., Prix imposes et droit europeen de Ia concurrence, C.D.E., i97i, biz.
31.
(31) Zelfs een auteur als MACH, 0., (L' entreprise et les groupes de societes en droit europeen de la
concurrence, Geneve, 1974, biz. 95 e. v.), uitgesproken voorstandervan een econornische benadering
en van de stelling, die in de vennootschappengroep ais dusdanig een ondernerning wil zien, aanvaardt
dat een overeenkomst tussen moeder- en dochterondernerning juridisch mogelijk is.
(32) Zie beschikking van 23.11.1972, Publ., nr. L 272 van 5.12.1972, biz. 35 e.v.
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geweest zijn - niet de juridische betekenis kon ontnemen aan een effectief gegeven toestemming.
Het ware gevaarlijk voor te houden dat de Commissie op haar Kodakrechtspraak wilde terugkomen. De feiten waren verschillend. In de Pittsburgh Corning Europe-zaak bestonden klaarblijkelijk geen structurele
bindingen tussen de producent en de alleenverkoper. Dit element schijnt
van wezenlijk belang te zijn en toont meteen ook de tamelijk beperkte
draagwijdte aan van de Kodak-beschikking. Om aan het bestaan van een
vennootschappengroep bepaalde gevolgen te koppelen, schijnt de Commissie voorop te zetten dater een binding van die aard zou bestaan, dat de
dominerende vennootschap in het kader van de beslissingsgerechtigde
organen haar eigen wil kan doordrukken en dit bovendien ook effectief
doet. Daarbij komt nog dat het groepseffect slechts de niet-toepasselijkheid van artikel 85 zou met zich brengen, indien een afspraak tussen
vennootschappen van eenzdfde groep aileen problemen van interne aard
regelt, zonder dat daarbij de belangen van derden in het gedrang gebracht
worden. Het omschrijven van wat als een zuiver interne regeling dient
beschouwd zal vermoedelijk in de praktijk wel tot kiese beoordelingen
leiden.
Uit het voorgaande kan men derhalve afleiden dat het vermoedelijk
verkeerd ware uit de Kodak-beschikking af te leiden dat de Commissie
voortaan de economische onafhankelijkheid als een constitutief bestanddeel van het begrip onderneming beschouwt.
Hoe is de rechtspraak vetder geevolueerd?
4. Arrest van het Hofvan Justitie van 25.11.1971 (fur. 1971, blz. 949)
inzake Beguelin
31. Chronologisch kan men vooreerst wijzen op een arrest van het Hof
van Justitie van 25 .11. 1971 in de zaak Beguelin. Een Belgische vennootschap Beguelin Import co had ingevolge een overeenkomst met de
Japanse firma Oshawa het alleen-verkooprecht verkregen voor Belgie en
Frankrijk van bepaalde gas-zakaanstekers. Op bepaald ogenblik sticht de
Belgische vennootschap een filiaal Beguelin Import co France, die economisch volledig van haar afhangt en aan wie zij met instemming van
Oshawa de concessie voor het Frans grondgebied overdraagt. N aar aanleiding van een geschil in Frankrijk met een neveninvoerder verzond de
Koophandelsrechtbank van Nice de zaak voor interpretatie naar het Hof.
De vragen waren nogal verward en dubbelzinnig geformuleerd. De eerste
vraag stelde o. m. het probleem te weten of het feit dat een in een Lid-Staat
gevestigde moedervennootschap, die een alleenverkoopsrecht heeft voor
2 Lid-Staten, dit recht voor zover be trekking hebbend op het grondgebied
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van de tweede Lid-Staat, aan haar dochterondememing in die staat overdraagt of haar veroorlooft dit recht te verwerven, mede onder het verbod
van artikel 85§ 1 valt.
In zijn arrest (33) onderstreepte het Hof vooreerst dat artikel 85 § 1 de
ondememersafspraken verbiedt, die ertoe strekken of ten gevolge hebben
dat de mededinging wordt belemmerd. Vervolgens stelde het dat deze
voorwaarde ontbreekt ingeval van een alleenverkoopsovereenkomst die
door een moedervennootschap in feite voor een deel wordt overgedragen
aan een filiaal die wei een eigen rechtspersoonlijkheid, doch geen enkele
economische onafhankelijkheid bezit.
Evenals de Commissie in de Christiani-Nielsen zaak bekeek het Hof dus
het probleem onder het oogpunt van het al dan niet bestaan van een
concurrentie tussen de moeder- en dochtervennootschap. De zelfde kritische bemerkingen kunnen dan ook mutatis mutandis herhaald worden.
5. ArrestvanhetHofvanJustitievan 14.7.1972 (Jur.I972, blz. 619e.v.)
in de kleurstoffenzaak
32. In deze zaak zou de problematiek door het Hof op een andere wijze
aangepakt worden. Het ging om een onderling afgestemde feitelijke
gedraging van een aantal ·kleurstoffenproducenten met betrekking tot de
prijsbepaling en voomamelijk de toepassing van prijsverhogingen.
Verscheidene producenten hadden een filiaal in de gemeenschappelijke
markt, maar waren zelf buiten de gemeenschappelijke markt gevestigd(34).
De Commissie had hierin geen moeilijkheid gezien (35). Voor haar moest
aan nationaliteit en vestigingsplaats geen speciale betekenis toegemeten
worden, vermits het krachtens artikel 85 § 1 volstond, dat een afspraak op
het grondgebied van de gemeenschap gevolgen afwierp en de mededinging vervalste. Haar beschikking was dan ook rechtstreeks tegen de
moederrnaatschappijen gericht.
Voor het Hof werden echter op het vlak van de bevoegdheid bezwaren van
intemationaal publiekrechtelijke aard geformuleerd. De belanghebbende
buitenlandse ondememingen hielden voor dat eventueellaakbare afspraken ten laste moesten gelegd worden aan hun dochtermaatschappijen.
Het Hof wees die stelling af (36), aanvoerend dat de omstandigheid dat een
(33) Zie overwegingen (7) en (8).
(34) Dit gold o.m. voor I.C.I. in Groot-Brittannie v66r de toetreding; voor Geigy en Sandoz in
Zwitser!and.
(35) Zie beschikking 24.7.1969, Publ., nr. L 195 van 7.8.1969, biz. 11 e.v.
(36) De aangehaalde overwegingen (131-137) zijn deze van de zaak I.C.I.; dezelfde vindt men terug
in de zaken Sandoz en Geigy.
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dochtermaatschappij een eigen rechtspersoonlijkheid bezit, niet voldoende is, om de mogelijkheid uit te sluiten dat haar gedrag aan de
moedermaatschappij wordt toegerekend. Zulks zou met name bet geval
kunnen zijn, wanneer de dochtermaatschappij, haar eigen rechtspersoonlijkheid ten spijt, niet zelfstandig haar marktgedrag bepaalt, doch in
hoofdzaak de haar door de moedermaatschappij verstrekte instructies
volgt. Wanneer de dochtermaatschappij bij bet uitzetten van haar gedragslijn op de markt niet over werkelijke zelfstandigheid beschikt, kunnen de verboden van artikel 85 eerste lid, worden geacht niet te gelden
voor de verhouding tussen haar en de moedermaatschappij, waarmede zij
een econornische eenheid vormt.
Deze eenheid - als concern - brengt mede dat de handelingen der
dochtermaatschappijen in bepaalde omstandigheden aan de moedermaatschappij worden aangerekend.
In concreto aanvaardde bet Hof dat bet van algemene bekendheid was, dat
bet kapitaal van de betrokken dochtermaatschappijen destijds geheel,
althans grotendeels in handen was van de moedermaatschappij (37).
Deze laatste had bet in haar macht bet beleid van haar dochtermaatschappijen op de gemeenschappelijke markt ten aanzien van de verkoopprijzen
op beslissende wijze te bei:nvloeden en maakte van die macht ook effectief
gebruik ter gelegenheid van een drietal prijsverhogingen.
33. Het hoeft niet te verwonderen zo de doorbraak van de rechtspersoonlijkheid allerlei speculaties ging aanwakkeren.
Wat was de draagwijdte van bet arrest?
In de kritische commentaren, wees men erop dat bet Hofklaarblijkelijk bet
begrip ondememing in de toekomst vanuit een hoofdzakelijk economisch
standpunt zou benaderen en dat de rechtspersoonlijkheid niet meer als
onontbeerlijk criterium zou gelden (38).
In werkelijkheid moet dit arrest in zijn context gesitueerd worden. De
geciteerde overwegingen werden door bet Hof niet ontwikkeld naar aanleiding van een betwisting over bet begrip , ,ondememing''. Het Hofwilde
eenvoudig de klip omzeilen van de intemationaal publiekrechtelijke bezwaren met betrekking tot de toepassing van de gevolgentheorie op
ondememingen buiten de gemeenschappelijke markt. Het beroep op bet
toerekenbaarheidsbegrip moest dus in de geest van bet Hof de toepasselijkheid van artikel 85 § 1 vergemakkelijken.

(37) Terzake was dit a.m. I.C.I.
(38) Zie a.m. naat PIRIOUX, M.P., C.D.E., 1973, biz. 62.

580

Of die benadering oordeelkundig was, kan betwijfeld worden. De gevolgentheorie was vrij algemeen aanvaard en het Hof zelf had ze reeds
beaamd in het arrest Beguelin(39). Het lijkt in ieder geval gevaarlijk uit
het besproken arrest enig element af te leiden omtrent de definitie van het
begrip onderneming.

6. Beschikking van de Commissie van 9.12.1971 (Publ. nr. L 7 van
8.1.1972, biz. 25) en arrest van het Hofvan Justitie van 21.2.1973
(Jur. 1973, biz. 215) inzake Continental Can
34. In de zaak Continental Can, die weliswaar de toepassing van artikel
86 betreft, werd de problematiek van de onderneming andermaal aangeraakt. Het betrof de beoordeling van een concentratie tussen ondernemingen.
De moedermaatschappij Continental Can (C.C.) beheerste haar filiaal
Europemballage Corporation, deze bezat 85,8% van de aandelen in de
Duitse vennootschap Schmalbach Lubec a W erke (S .L. W.), aan wie in de
sector van de verpakkingsindustrie een pachtspositie toegeschreven werd.
C. C. zette haar filiaal aan- en verstrekte haar hiertoe de nodige middelen
- om de aandelen over te nemen van de Nederlandse vennootschap
Thomassen en Drijver-Verblifa.
In haar beschikking van 9.12.1971(40) stelt de Commissie dat C.C.,
Europemballage en S .L. W., vennootschappen die direct of indirect op de
gemeenschappelijke markt optreden, ondernemingen zijn in de zin van
artikel 86 van het Verdrag. Als enige aandeelhouder van Europemballage
die 85,8% van het kapitaal van S.L. W. in handen heeft, controleert C.C.
deze beide ondernemingen; de handelingen van deze ondernemingen
moeten derhalve aan C.C. toegeschreven worden.
Uit deze beschikking blijkt duidelijk dat de economische afhailkelijkheid
niet beschouwd werd als een essentieel bestanddeel van het begrip onderneming; de Commissie vindt er hoogstens een rechtvaardiging in, om in
het beschouwd geval de theorie van de toerekenbaarheid toe te passen.
Voor het Hof werd de bevoegdheid van de gemeenschapsorganen terug in
vraag gesteld op grond van beginselen van intemationaal publiek recht.
Het Hof hernam mutatis mutandis de motivering van het kleurstoffenarrest, doch hiermee was de betwisting opnieuw naar een ander vlak verlegd(41).

(3'!) Zie Jur., 1971, biz. 949 e.v.

(40) Publ., nr. L 7 van 8.1.1972, biz. 25 e.v.
(41) Zie arrest van 21.2.1973, Jur., 1973, biz. 215.
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7. Beschikking van de Commissie van 14.12.1972 (Publ. nr. L 299 van
31.12.1972, blz. 51) en Arrest van het Hofvan Justitie van 6.3.1974
(Jur. 1974, blz. 223) inzake Zoja
35. De Commissie zette de volgende stap in de zaak ,Zoja" (42). Het
betrof weerom een toepassing van artikel 86. De Amerikaanse vennootschap Commercial Solvents Corporation (C.S.C.) controleerde een
ltaliaanse vennootschap I.C.I. waarvan ze 51% van de aandelen bezat.
C.S.C. bezat een wereldmonopolie van de industriele productie en verkoop van produkten, verkregen door de nitrering van parafine, waaronder
nitropropaan en aminobutanol. De ltaliaanse onderneming Zoja voorzag
zich van deze producten bij I.C.I., met het oog op de vervaardiging van
een derivaat, met name ethambutol, dat bij de therapie van longtuberculose aangewend wordt.
Op bepaald ogenblik ontstaan moeilijkheden tussen partijen en loopt Zoja
een verkoopsweigering op.
Bij het onderzoek naar de toepasselijkheid van artikel 86 overwoog de
Commissie dat C.S.C. over I.C.I. de controlemacht heeft en deze ook in
feite uitoefent, op zijn minst genomen wat de betrekkingen met Zoja
aanging, zodat er wat dit betreft geen aanleiding was tussen de wil en de
daden van C.S.C. en die van I.C.I. enig onderscheid te maken. Derhalve
acntte de Commissie zich gereclrttga C.S. e.- en I. C .I. Voo:t de toepassihg
van artikel86 te beschouwen als een en dezeljde onderneming ofeconomische eenheid.
Ondubbelzinnig is deze beschikking niet, maar ze lijkt de begrippen
, ,onderneming'' en , ,economische eenheid'' als synoniem te beschouwen.
In graad van beroep zou het Hof van Justitie ietwat voorzichtiger optreden(43). Het benadrukt dat de vennootschappen C.S.C. en I.C.I., wat
hun betrekkingen met Zoja betreft, te beschouwen zijn als een economische eenheid en dat het gei:ncrimineerde gedrag hun gezamenlijk is aan te
rekenen.
Het is duidelijk dat het Hof ervoor terugdeinsde de onderneming te
identificeren met een economische eenheid. Controle en de effectieve
uitvoering ervan (44) worden als essentieel beschouwd voor een eventuele
toerekenbaarheid van de daden van het filiaal an de moeder. De vraag kan
verder gesteld worden of het logisch is een gezamenlijke of hoofdelijke
(42) Zic bc,chikking van 14.12.1972, Pub/., nr. L 299 van 31.12.1972, biz. 51 e.v.
(43) Zie arrest van 6.3.1974, fur., 1974, biz. 223 e.v. - Zie o.m. overweging 40.
(44) V gl. met de voorafgaandelijke besluiten van Advocaat-generaal Warner die het bestaan van een
controlemacht op zichzelf als voldoende beschouwt om tot de doorbraak van de rechtspersoonlijkheid
en de toerekenbaarheid te besluiten.
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veroordeling uit te spreken tegen een moedervennootschap en haar filiaal,
indien deze laatste niet beschikt over een werkelijke wilsautonomie.
8. Arresten vanhetHofvanJustitievan31.10.1974 (Jur.1974, blz.1147
en vlg. en 1183 en vlg.) in de zaken Centrafarm van Winthrop en
Sterling Drug
36. Interessant zijn in een volgende fase de arresten Centrafarm(45),
door het Hof gewezen op 31 oktober 1974. Deze zaken speelden zich af op
het domein van de merken en octrooien. Winthrop, een 100% Nederlandse dochtermaatschappij van de Engelse Sterling-Winthrop Groep
bracht met toestemming van deze laatste onder het haar in Nederland
toebehorend merk ,Negram" bepaalde geneesmiddelen op de markt,
waarvoor de Engelse vennootschap Sterling Drug, moedermaatschappij
van de Sterling-Winthrop groep, houdster was van een Nederlands octrooi.
Centrafarm had bepaalde hoeveelheden van voormelde geneesmiddelen
uit Engeland ingevoerd en in Nederland onder het merk Negram in de
handel gebracht. Aldus wist Centrafarm van een aanzienlijk prijsverschil
te genieten, daar de verkoopprijs in Groot-Brittannie veellager was dan in
Nederland.
De titularissen van de merken en octrooien poogden die invoer in Nederland stop te zetten. De neveninvoerder hield echter voor dat de betrokken
vennootschappen, die aile tot eenzelfde groep behoorden van de merken
en octrooien misbruik maakten om de gemeenschappelijke markt op te
splitsen en verschillende prijsniveau's te kunnen handhaven.
In het kader van een prejudicieel geschil toetste het Hof de overlegde
gegevens aan de termen van artikel85. Het stelde dat dit artikel niet ziet op
overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen
ondernemingen die als moedermaatschappij en dochteronderneming tot
een en hetzelfde concern behoren, indien de ondernemingen een economische eenheid vormen, waarin de dochteronderneming haar optreden op de
markt niet werkelijk zelfstandig kan bepalen en indien overeenkomsten of
onderling afgestemde feitelijke gedragingen een interne taakverdeling
tussen de ondernemingen ten doel hebben.
37. Alles samengenomen schijnt het Hof dus tot nu toe niet geneigd de
economische onafhankelijkheid op zichzelf als een constitutief element
van het begrip ,onderneming" te beschouwen.

(45) Zic arrest Ccntrafarm v. Winthrop, fur., 1974, I 183; arrest Centrafarm v. Sterling Drug, fur.,
1974, 1147.
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Hoogstens wordt aan hetgroepseffect ten overstaan van de toepassing van
artikel 85 een zeker belang gehecht, wanneer een aantal beperkende
voorwaarden zijn vervuld:
- de ondememingen die tot eenzelfde groep behoren, moeten een economische eenheid vormen
- de dochterondememing moet haar optreden op de markt niet werkelijk
autonoom kunnen bepalen: dit zet het bestaan van een controlemacht
voorop en de daadwerkelijke uitoefening ervan
- de afspraken tussen die ondememingen mogen een interne taakverdeling niet te buiten gaan.
Klaarblijkelijk zou artikel 85 § 1 toepassing vinden op economisch afhankelijke vennootschappen indien de positie van derden aangetast werd (46).
De oplossing van de groepsproblematiek wordt dus meer gezocht in het
begrip overeenkomst, die bij ontstentenis van een vrije wilsuiting niet kan
tot stand komen dan in het begrip ondememing.

9. Beschikking van de Commissie van 17.12.1975 (Pub!. nr. L 95 van
9.4.1976, blz. 1) inzake United Brands- Arrest van het Hofvan
Justitie van 14.2.1978 (nog niet officieel uitgegeven)
38. Zonderling genoeg zou de Commissie in de recente beschikking
Chiquita(47) haar dubbelzinnige motivering van de zaak Zoja herilemen.
In het kader van een vennootschappengroep waarvan de top bekleed werd
door de Amerikaanse maatschappij United Brands, werden door de Commissie een reeks gedragingen als misbruiken van economische machtspositie gebrandmerkt. Zij stelde dat United Brands co New York, samen
met United Brands Continental B.V. Rotterdam en andere filialen, die
zich onder haar controle bevinden en over geen werkelijke autonomie
beschikken, een economische eenheid vormt en een onderneming uitmaakt in de zin van artikel86. De boete, waartoe de Commissie besloot,
werd opgelegd aan de moedermaatschappij. Moet uit die beschikking
afgeleid worden, dat de Commissie tach meent te moeten volharden in een
zuiver economische benadering? Betekent voormelde beschikking dat
waar een Iouter economisehe eenheid met een ondememing vereenzelvigd
schijnt, deze laatste zelfs niet meer het karakter moet hebben van een
rechtssubject?
In bevestigend geval zou een dergelijke evolutie eerder bedenkelijk voorkomen.
(46) Zie in dezeifde zin de voorafgaandelijke besiuiten van Advocaat-generaal Trabucchi, Jur.,
1974, biz. 1479 e.v.
(47) Beschikking van 17.12.1975, Pub!., nr. L 95 van 9.4.1976, biz. 1 e.v.; bet betreft een
toepassing van artikei 86.
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Men mag het betreuren dat het Hof van Justitie van het verhaal in de zaak:
United Brands geen gebruik gemaak:t heeft om de toestand op te helderen.
In het arrest van 14.2.1978, wordt aan het gestelde probleem geen aandacht geschonken(48).
II.

BEGRIP ,OVEREENKOMST"

39. Doorgaans wordt het begrip , ,overeenkomst'' in de privaatrechtelijke
zin van het woord opgevat. Voor de toepasselijkheid van het kartelverbod
is de overeenkomst aan geen enkele vormvereiste onderworpen (49).
Waelbroeck(50) heeft die opvatting niettemin in vraag gesteld. Volgens
hem is het niet onontbeerlijk dat de overeenkomst in de zin van artikel § 1
juridisch bindende gevolgen schept. Het zou volstaan dat zij de bewegingsvrijheid van de partijen of van een onder hen op dusdanige wijze
beperkt dat deze niet meer bij machte zijn hun beslissingen op volkomen
autonome wijze te treffen; een dergelijke interpretatie zou volgens de
auteur het voordeel bieden dat iedere anti-concurrentH~le gedragingen kan
getroffen worden, zelfs wanneer ze niet juridisch bindend is(51).
Waar artikel 85 § 2 de verboden overeenkomsten met nietigheid sanctioneert, ziet men niet in hoe die sanctie zinvol zou kunnen toegepast worden
op gedragingen die niet het karak:ter hebben van een rechtshandeling.
B. BEGRIP , ,BESLUITEN VAN ONDERNEMERSVERENIGINGEN''

I.

DE ONDERNEMERSVERENIGING

40. Zo dit begrip totnutoe geen aanleiding gaf tot aanzienlijke moeilijkheden, betekent dit echter geenszins, dat het geen problemen zou kunnen
doen oprijzen.
Onder ,ondernemersvereniging" verstaat men een vrijwillig en bewust
gevormde groepering van 2 of meer ondememingen, die door de vereni(48) Ondertussen hernam de Commissie dezeifde formuiering in haar beschikkingen van 19.4.1977
(Pub/., nr. L 117 van 9.5.1977, biz. 2) inzake ABG en 8.12.1977 (Pub/., nr. L 22 van 27.1.1978)
inzake Hugin-Liptons, Het arrest van het Hof in de zaak ABG (29.6.1978 - nog niet officieei
gepubliceerd) maakt evenmin van het probieem gewag als het arrest United Brands.
(49) Zie DERINGER, A., The competition law of the European economy community, biz. 10; VAN
GERVEN, W., Principes du droit des ententes de Ia Communaute economique europeenne, nr. 19,
SCHRANS, G., Inleiding tot het Europees economisch recht, biz. 230.
(50) WAELBROECK, e.a., Le droit de Ia communaute economique europeenne, dl. IV, Concurrence,
nr. 6, biz. 6.
(51) Waeibroeck verwijst in dit verband naar twee beschikkingen; Cobeiaz 6.11.1968, Pub/., nr. L
276 van 14.11.1968 en Internationaal Kininekarte1 16.7.1969, Pub/., nr. L 192 van 5.8.1969. Bij
nader onderzoek iijkt het nochtans vermetei in deze besiissingen een steun te vinden voor de
aangehaalde zienswijze.
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ging op gelijke voet behandeld worden en waarvan de beslissingsvrijheid
slechts aangetast is voor wat deze punten betreft, die het voorwerp van de
afspraak vormen.
De vorm waaronder de vereniging tot stand komt vertoont geen, belang(52).
II.

BEGRIP ,BESLUIT"

41. In tegenstelling tot de overeenkomst tussen ondernemingen stelt het
besluit van een verenigingsonderneming geenszins het samentreffen van
wilsuitingen voorop van al de belanghebbende ondernemingen. Het volstaat dat het uitgaat van de door de wet, het contract of de statuten
voorziene meerderheid of van de bevoegde organen van de vereniging.
Het gaat om een georganiseerde collectieve wilsuiting.
Om als dusdanig onder het kartelverbod te vallen moet het besluit een
bindend karakter bezitten ten overstaan van de belanghebbende ondernemingen. Dit is betwist geworden, doch mutatis mutandis gelden hier
dezelfde beschouwingen als voor het begrip , ,overeenkomst''.
In de praktijk is op bepaald ogenblik de vraag gesteld of artikel 85 § 1 kon
gelden voor de overeenkomsten tussen ondernemersverenigingen. Het
Hof van Justitie heeft nietgeaarzeld hierop een beyestigend antwoord te
geven(53).

C. BEGRIP , ,ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE
GEDRAGINGEN''
42. Wat het begrip ,onderling afgestemde feitelijke gedragingen" aangaat, moet men de oorsprong van deze instelling vermoedelijk zoeken in
het antitrustrecht van de V erenigde Staten van Amerika.
In ditland, dat een van de eerste belangrijke antitrustwetgevingen op touw
zette(54), heeft men onmiddellijk aangevoeld dat men bij het uitbouwen
van een kartelrecht pragmatisch moet tewerk gaan. Men moet zich aanpassen aan de praktijken van het zakenleven. Tal van samenwerkingsvor(52) In ~:en aantal beschikkingen heeft de Commissie zonder moeilijkheden het bestaan van een
ondernemersvereniging aanvaard. Zie o.m. de zaken Deca (22.10.1964), Transocean Marine Paint
Association (27.6.1967 en 21.12.1973), V.V.V.F. (25.6.1969), CECIMO (13.3.1969), ASPA
(30.6.1970), Duitse belangengemeenschap van producenten van keramiektegels (29.12.1970), Nederlandse Cementhandelsmaatschappij (23.12. 1971), Vereniging van Cementhandelaren
(17.1.1972), Centrale Verwarming (20.12.1972) GISA (22.12.1972), Vereniging der Belgische
behangpapierproducenten (23.7 .1974), Frubo (25. 7 .1974); zie voor de precieze verwijzingen delijst
van de beschikkingen in fine van onderhavig artikel.
(53) Zie arrest Frubo 15.5.1975, Jur., 1975, biz. 563.
(54) De Sherman Act dagtekent reeds van 1890.
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men berusten niet op klassieke overeenkomsten, maar vertonen nochtans
voor de mededingingsvrijheid een aanzienlijk gevaar. Daarom heeft men
in de Verenigde Staten het begrip van de ,concerted practices" uitgewerkt en heeft men er het kartelverbod op toegepast. De gemeenschapsrechtelijke uitgave van de onderling afgestemde feitelijke gedraging heeft
het Hof van Justitie (55) bepaald als een vorm van coordinatie tussen
ondememingen die, zonder dat het tot een eigenlijke overeenkomst komt,
de risico's der concurrentie welbewust vervaagt door een onderlinge
samenwerking welke leidt tot mededingingsvoorwaarden die gelet op de
aard der produkten, op de grootte en het aantal der ondememingen en op
de omvang en de aard van de betrokken markt, niet met de normaal te
achten marktvoorwaarden overeenkomen.
Zodanige feitelijke samenwerking behelst met name een onderling afgestemde gedraging wanneer belanghebbende in staat gesteld worden eenmaal ingenomen posities te bevriezen ten detrimente van een daadwerkelijk vrij verkeer der produkten binnen de gemeenschappelijke markt en
van de vrijheid der verbruikers in de keuze van hun leveranciers.
Deze begrippen van coordinatie en samenwerking houden allerminst in
dat er een werkelijk ,plan" zou moeten zijn opgesteld en dienen te
worden verstaan in het licht van de in de verdragsvoorschriften inzake de
mededinging besloten voorstelling, dat iedere ondememer zelfstandig
moet bepalen welk beleid hij op de gemeenschappelijke markt zal voeren,
waartoe mede behoort de keus dergenen aan wie hij zijn produkten wenst
aan te bieden en te verkopen.
Deze eis van zelfstandigheid sluit weliswaar niet uit dat de ondememer
gerechtigd is zijn beleid intelligent aan het vastgestelde of te verwachten
marktgedrag der concurrenten aan te passen, doch staat onverbiddelijk in
de weg aan enigerlei tussen zulke ondernemers al dan niet rechtstreeks
opgenomen contact strekkend hetzij tot bei:nvloeding van het marktgedrag
van een bestaande of mogelijke concurrent, hetzij tot beduiding aan zulk
een concurrent van het aangenomen of voorgenomen marktgedrag.
Wanneer een ondememer klachten waarmede een andere ondememer zich
tot hem richt en die betrekking hebben op de mededinging welke hij van
door eerstgenoemde ondememer afgezette produkten ondervindt, zonder
meer aanvaardt, behelst het gedrag van betrokkenen een onderling afgestemde feitelijke gedraging.
Het feit dat een verkoper zijn prijs op een lijn brengt met de hoogste
marktprijs van een concurrent is niet noodzakelijkerwijze als een aanwij-

(55) Zie de arrest en in de kleurstoffenzaak van 14.7 .1972, Jur., 1972, biz. 619 e. v. ; zie het arrest in
de suiker -zaak van 16.12.1975, fur., 1975, biz. i663 e.v.
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zing voor een onderling afgestemde feitelijke gedraging te beschouwen en
kan zijn verklaring vinden in de wens een zo groot mogelijke winst te
maken.
43. In de praktijk zal het opsporen van een onderling afgestemde feitelijke gedraging dikwijls op heel wat moeilijkheden stuiten zowel van
juridische als van economische aard. Op juridisch vlak denkt men in de
eerste plaats aan de omvang van de bewijslast: het lijkt niet vatbaar voor
betwisting dat de Commissie zich op vermoedens zal kunnen beroepen.
Deze moeten natuurlijk gewichtig en overeenstemmend zijn; zij mogen
voor een bepaalde gedraging geen andere, redelijke uitleg overlaten, dan
deze van een onderlinge verstandhouding.
Een louter parallellisme in de gedraging van verscheidene ondememingen
zal derhalve niet noodzakelijk wijzen op een onderling afgestemde feitelijke gedraging. In bepaalde marktstructuren kan de onderlinge wisselwerking en afhankelijkheid van die aard zijn, dat een actie van een der
economische agenten practisch nolens volens een kettingreactie van de
overige ondememingen in dezelfde zin teweegbrengt(56). De aanpassing
door een kleinere ondememing van de prijzen aan deze van een priceleader, zal niet noodzakelijk het gevolg zijn van een concertatie.
De samenwerking, die niet tot een werkelijke overeenkomst leidt kan
natuurlijk in concreto allerlei vormen aannemen. De vorm, die het dichtst
deze van de overeenkomst benadert, is vermoedelijk deze van het gentlemen's agreement, i.e. de bewuste aanvaarding van een geconcerteerde
gedragslijn of een plan zonder enige juridische binding. Soms beschouwt
men het gentlemen's agreement als een overeenkomst. Alles hangt vanzelfsprekend af van de draagwijdte die men verleent aan de term, , ,overeenkomst''. Aanvaardt men dat deze geen genoegen neemt met een
morele verplichting doch een juridische binding vereist, dan lijkt het
gentlemen's agreement veeleer thuis te horen onder de categorie van de
onderling afgestemde feitelijke gedragingen.
Soms zal de verstandhouding van de ondememingen echter spruiten uit
een subtieler samenspel van allerlei omstandigheden(57).
De kern van de onderling afgestemde feitelijke gedraging ligt klaarblijkelijk in het parallellisme van de gedraging van verscheidene ondememin-

(56) In de literatuur gewaagt men bv. soms van Oligopolzwang.
(57) Zie o.m. het vermoeden van onderling afgestemde feitelijke gedragingen afgeleid in de
kleurstoffenzaak uit een wederkerige en voorafgaande afkondiging van herhaalde practisch gelijkaardige prijsverhogingen; zie nog in de suikerzaak, het door verscheidene ondernemingen gevolgde
beleid van ,chacun chez soi".
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gen, dat zijn oorsprong vindt in een wederkerige en voorafgaande onderlinge raadpleging, gedachtenwisseling of informatie-uitwisseling, zonder
dat de belangstellende partijen hierbij het inzicht hebben zich juridisch te
verbinden.
Hierdoor weten de ondernemingen de onzekerheid van de marktsituaties
uit te schakelen en aldus het normale risico van de concurrentie geheel of
ten delete beperken(58).

§ 2 De mogelijke ongunstige be'invloeding van de handel tussen de
Lid-Staten.
44. De tweede verbodsvoorwaarde van artikel 85 § 1 E.E.G.-Verdrag
betreft de mogelijke ongunstige bei:nvloeding van de handel tussen de
Lid-Staten.
Wanneer men de verdragstekst in de vier talen leest, stelt men vast dat de
gebruikte termen niet noodzakelijk dezelfde betekenis hebben. Zo de
Nederlandse tekst wellicht ondubbelzinnig gewaagt van , ,ongunstig
befnvloeden", vindt men in het Frans de term ,affecter", die veeleer
neutraal is. In het Duits spreekt men dan weer van , beeintdichtigen" en in
het Italiaans van , ,pregiudicare'', hetgeen in beide talen een eerder pejoratieve klank schijnt te hebben.
Daar de vier talen gelijke waarde hebben(59), stuitte men hier op een
uitleggingsmoeilijkheid. Over het algemeen aanvaardde men niettemin
dat aan de tweede verbodsvoorwaarde de meest restrictieve interpretatie
moest gegeven worden en dat het derhalve moest gaan om een ongunstige
bei'nvloeding.
Hiermee kwam men echter niet veel verder. Welke draagwijdte moest
men aan die voorwaarde van de mogelijke ongunstige bei:nvloeding van de
handel tussen Lid-Staten toekennen?
In de rechtsleer heeft men in hoofdzaak drie theorieen hieromtrent ontwikkeld.

(5!l) Zic hierover nog de uitstekende studies van JOLIET, R.,La notion de pratique concertee et l' arret
!.C.!. dans une perspective comparative, C.D.E., 1974, nr. 2, biz. 253; WATHELET, M., Pratiques
concertees et comportements paralleles en oligopole. Les cas de matieres colorantes, R.T.D.E.,
197 5, 664; DEJONG, H. W. , The economics of concerted actions in European competition policy, biz.
92 e.v.; FocsANEANU, L.,Les pratiques concertees, R.M.C., 1975,463; DAIG, W.,ZumBegrijfder
aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen nach Art. 85 E. W.G.-Vertrag unter besonderer Beriicksichtigung des Zucherurteils des Europiiischen Gerichtshofes vom 16.12.1975, Europarecht, 1976,
biz. 213 e.v.
(59) Zie artikei 248 E.E.G.-Verdrag.
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A. OVERZICHT VAN DE RECHTSLEER
I.

THEORIE VAN DE BEVOEGDHEIDSNORM

45. In de eerste plaats werd gesteld dat de tweede verbodsvoorwaarde een
zuivere bevoegdheidsnorm was, die uitsluitend bestemd was voor de
afbakening van het toepassingsgebied van het Europees kartelrecht. Op de
gunstige of ongunstige gevolgen van de afspraak kwam het dus niet aan.
Met andere woorden zou de tweede verbodsvoorwaarde er uitsluitend op
wijzen, datI outer lokale afspraken het Europees kartelrecht niet aanbelangen(60).

II.

THEORIE VAN DE ECONOMISCHE BALANS

46. De kritiek op deze eerste stelling lag voor de hand. De pejoratieve
betekenis van de verbodsvoorwaarde kwam er niet voldoende tot haar
recht. Om tot een meer bevredigende oplossing te geraken, werd dan ook
voorgesteld de voorwaarden van artikel 85 § 1 uit te leggen in hun
samenhang met de algemene doelstellingen van het verdrag, zoals deze in
artikel 2 geformuleerd worden en met de voorgeschreven hulpmiddelen,
die in artikel 3 van het Verdrag opgesomd worden.
Uitdeze samtmschakeling-leiddemen af, datde Verdragsluitendepartijen
de mededinging niet als een doel op zichzelf beschouwden. De concurrentieregelen zijn slechts geconcipieerd in functie van het behoud en de
bevordering van de gemeenschappelijke markt en van de fundamentele
doelstellingen van artikel2 van het Verdrag. Ze moeten vermijden dat de
mededingingsbeperkingen onder meer de harmonische ontwikkeling van
de economische activiteit, de gestadige en evenwichtige expansie en de
toenemende verbetering van de levensstandaard in de weg zouden staan.
Aileen de afspraken die van die aard zijn dat zij voormelde taak belemmeren, worden door het kartelverbod van artikel85 § 1 getroffen; indien
zij in tegendeel de beperkingen van de mededinging ten spijt, de doelstellingen van artikel 2 in de hand werken, zullen zij als geoorloofd beschouwd worden.
Om de vervulling van de tweede voorwaarde vast te stellen, moet men
derhalve de gevolgen van de afspraak beoordelen. In voorkomend geval
zal een economische balans van de voordelige en nadelige gevolgen
dienen te worden opgesteld. Is het saldo gunstig of blijft de balans in
evenwicht, dan bestaat er tegen het voortwerken van de afspraak geen

(60) ln dit opzicht moet nochtans onderlijnd worden dat een afspraak tussen ondernemingen van een
Lid-Staat, niettemin de tussenstaatse handel kan belnvloeden.
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bezwaar; in bet tegenovergesteld geval zal bet kartelverbod van artikel 85
§ 1 spelen.

III.

THEORIE VAN DE KUNSTMATIGE BEINVLOEDING VAN DE HANDELSSTROMEN

47. In een derde stelling werd uitgegaan van de gedachte dat de interpretatie van de tweede verbodsvoorwaarde dient gezocht in de zin en in bet
doel van artikel85 van bet E.E.G.-Verdrag. Welnu, dit artikel zou niets
anders bevatten dan de uitwerking van bet beginsel dat in artikel3 (f) van
bet verdrag neergelegd werd. In dit artikel stipten de opstellers o.m. de
grondbeginselen aan, die hun voor bet verwezenlijken en bet behouden
van een gemeenschappelijke markt onontbeerlijk voorkwamen.
Aan de basis van de samensmelting van de verscheidene nationalemarkten ligt de conceptie van een vrij verkeer tussen de Lid-Staten. In artikel
3 (f) wordt verder meer bepaald bedongen dat een regime moet ingevoerd
worden, waardoor een onvervalste mededinging binnen de gemeenschappelijke markt gewaarborgd wordt; men wilde derhalve vermijden dat de
afschaffing van de hinderpalen van bet vrij verkeer door afspraken van
allerlei aard zou geneutraliseerd worden. In de artikelen 85 en volgende
van bet verdrag werd dit stelsel verder uitgewerkt.
Vanuit dit oogpunt bezien, zou de ongunstige bei:nvloeding van de tussenstaatse handel dus verwezenlijkt zijn, zodra een afspraak het grondbeginsel van het vrij verkeer verstoort. De pejoratieve betekenis van de
tweede verbodsvoorwaarde ligt besloten in om bet even welke kunstmatige wijziging van dit verkeer. Het komt derhalve in deze derde stelling
niet aan op de afweging van de voordelige of nadelige gevolgen van de
afspraak; elke afwijking van bet principe van bet vrij verkeer, die uit een
mededingingsbeperking spruit, wordt als ,storend" of ,ongunstig" beschouwd voor de fusie van de nationale deelmarkten en de werking van de
gemeenschappelijke markt. Een afweging van de gevolgen van de afspraak mag slechts plaats grijpen in bet raam van artikel 85 § 3 van bet
E.E.G.-Verdrag, waarin over de uitzonderingsmogelijkheden gehandeld
wordt.
Deze derde stelling schijnt bet best te beantwoorden aan de structuur van
bet artikel 85. Heel ver is ze trouwens niet van de eerste stelling verwijderd. Het eindresultaat is in beide interpretaties praktisch hetzelfde; alleen
bet vertrekpunt en de gedachtengang zijn licht verschillend. Bovendien is
betook wel zo, dat bet louter potentieel karakter van de tweede verbodsvoorwaarde bet belang van de verschilpunten tussen de ve'rschillende
stellingen tempert. Het volstaat immers dat de ongunstige bei:nvloeding
van de tussenstaatse handel mogelijk weze. Deze bijkomende kwalificatie
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geeft natuurlijk aan de besproken verbodsvoorwaarde een zeer grate
draagwijdte.
Na deze theoretische beschouwingen past het nate gaan op welke manier
de tweede verbodsvoorwaarde van artikel 85 § 1 door de communautaire
instanties uitgelegd werd.
B. OVERZICHT VAN DE COMMUNAUTAIRE RECHTSPRAAK

48. Gelet op de omvang van de huidige rechtspraak zowel van de Commissie, als van het Hof, kan natuurlijk niet gedacht worden aan een
ontleding van iedere beschikking of ieder arrest.
Daarom zal in hoofdzaak onderzocht worden, hoe de Commissie haar
rechtspraak heeft ingezet en op welke wijze het Hof van Justitie daarop
heeft gereageerd.
Verder zal de aandacht gevestigd worden op een aantal mijlpalen, die voor
de interpretatie van de tweede verbodsvoorwaarde belangrijk zijn.
I.

DE BESCIDKKINGSPRAKTIJK VAN DE COMMISSIE

49. Een van de eerste belangrijke beschikkingen van de Commissie betrof
de zaak Grundig-Consten.
Bij overeenkomst van 19.4.1957 had Grundig-Verkaufe GmbH de
S.A.R.L. Ets. Consten als exclusieve concessiehouder aangesteld, voor
de verhandeling van haar produkten in Frankrijk, in het Saargebied en in
Corsica.
Grundig had zich verbonden noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks aan
andere personen in de zone van de exclusieve verkeersregeling te leveren.
Dit beding maakte deel uit van het systeem van gebiedsbescherming dat
het gehele verdelingsnet van Grundig beheerst; het ging gepaard met een
verbod van uitvoer en wederuitvoer voor aile afnemers, zowel Duitse als
buitenlandse.
De Ets. Consten mochten evenmin enige directe of indirecte levering
buiten hun gebied verrichten. Zij hadden bovendien de verplichting aangegaan geen concurrerende produkten te vertegenwoordigen of te verkopen; ze moesten op eigen kosten een behoorlijke en voldoende voorraad
onderdelen opbouwen en voortdurend zorg dragen dat een onberispelijke
,service" voor de door hen verkochte apparaten werd verstrekt.
Gedurende de duur van de overeenkomst was het de Ets. Consten toegestaan, zich bij de verkoop van de Grundig-produkten te bedienen van de
naam en het embleem , ,Grundig''. Ingevolge een afzonderlijke overeenkomst tussen partijen van 13 januari 1959 hadden de Ets. Consten daaren592

boven de toelating bekomen om het merk Gint(61)(62) in Frankrijk op
hun naam in te schrijven.
Na de liberalisatie van het handelsverkeer waren verschillende Franse
ondememingen begonnen Grundig-apparaten_rechtstreeks bij Duitse handelaars te kopen.
Onder de neveninvoerders was de maatschappij U.N.E.F. de belangrijkste; sinds april1961, legde zij zich op dergelijkeinvoertoe en verkocht
zij de Grundig-apparaten door aan Franse wederverkopers tegen lagere
prijzen dan die door Consten werden aangerekend.
Als reactie hiertegen, betrokken de Ets. Consten de maatschappij
U.N.E.F. wegens oneerlijke concurrentie voor de koophandelsrechtbank
van de Seine; tevens leidden zij tegen dezelfde maatschappij een procedure in wegens inbreuk op het merk , ,Gint''.
In het eerstgenoemd geding beriep de maatschappij U.N.E.F. zich krachtens artikel 85 van het E.E.G .-Verdrag op de nietigheid van de exclusiviteitsconcessie; in een op 5 maart 1962 ontvangen brief verzocht zij tevens
de Commissie de inbreuk vast te stellen en de verdere werking van de
afspraak te verbieden.
Bij vonnis van 21 mei 1962 willigde de koophandelsrechtbank van de
Seine de eerste vordering van de Ets. Consten in.
Het Hof van Beroep van Parijs hervormde echter deze beslissing op 26
januari 1963 (63) en besloot de debatten op te schorten totdat de Commissie nopens de klacht van de maatschappij U.N.E.FM(64) zou uitspraak
gedaan hebben.
Bij beschikking van 23 september 1964 stelde de Commissie de schending
van artikel85 § 1 vast en weigerde ze een verbodsontheffing op grond van
artikel 85 § 3 toe te staan (65).
50. Hoe reageerde de Commissie ten opzichte van de vervulling van de
tweede verbodsvoorwaarde?
In een eerste overweging, merkte de Commissie op dat de betwiste
afspraak gesloten werd tussen twee ondememingen uit twee verschillende
Lid-Staten en dat zij voor de betrokken artikelen de handel tussen deze

(61) I.e. de samentrekking van de woorden Grundig international.
(62) Dit merk werd opal de door Grundig vervaardigde produkten aangebracht, zelfs op de gene die in
Duitsland verkocht werden.
(63) J.T., 1963, biz. 169 e.v.
(64) Ondertussen hadden de Ets. Cons ten hun exclusiviteitsconsessie op 29 januari 1963 aangemeld.
(65) ZiePubl., nr. 161 van 20 oktober 1964, biz. 2545 e.v.; zie ook de rectificaties verschenen in
Publ., nr. 4 van 18 januari 1965, b1z. 39.
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Lid-Staten op zodanige wijze regelde dat deze uitsluitend aan de contracterende partijen voorbehouden werd.
De afspraak verhinderde derhalve andere in Frankrijk gevestigde ondernemingen, Grundig-produkten in Frankrijk in te voeren; anderzijds belette ze eveneens de Ets. Consten de Grundig-produkten verder uit te
voeren. Dientengevolge werd de samensmelting van de nationale markten
in de E.E.G. bemoeilijkt of zelfs verhinderd. Dit bleek duidelijk uit de
tusseii de Lid-Staten en met name tussen Duitsland en Frankrijk bestaande
prijsverschillen.
De aanvullende overeenkomst over de inschrijving van het merk , ,Gint''
op naam van de Ets. Consten droeg eveneens bij tot de isolering van de
nationale markten en kon dus de handel tussen Lid-Staten ongunstig
bei"nvloeden.
Hiertegen werd weliswaar ingebracht dat de verkoopsorganisatie van
Grundig de handel tussen Lid-Staten niet ongunstig bei"nvloedde, omdat
tijdens de duur van de afspraak de Duits-Franse handel in Grundig-produkten aanzienlijk was toegenomen. Dit verweermiddel werd echter door
cie Commissie categoriek verworpen. In ondubbelzinnige termen gaf ze te
kennen dat het voor de toepassing van artikel 85 § 1 voldoende is dat een
concurrentjebeperki11g in ge_~n V(l!l_artik§l ~ § 1 teng~\'oJge_l!~eft_ datd~_
handel tussen Lid-Staten zich onder andere omstandigheden ontwikkelt
dan zonder de beperking het geval zou geweest zijn en dat de invloed
daarvan op de marktomstandigheden van enige betekenis is (66).
51. In de Grundig-Consten beschikking nam de Commissie zeer duidelijk
stelling nopens een reeks openstaande vragen. Alzo betuigde zij onder
meer haar instemming met de zienswijze volgens dewelke er een oorzakelijkheidsverband moet bestaan tussen de besproken mededingsvervalsing
en de hieruit voortvloeiende ongunstige bei"nvloeding van de handel tussen
Lid-Staten. Verder bracht ze haar onbetwistbare voorkeur tot uiting voor
de stelling van de kunstmatige wijziging van het grensoverschrijdend
verkeer.
Tegen deze beslissing van de Commissie werd beroep aangetekend, zodat
de zaak Grundig-Consten bij het Hof van Justitie belandde.
Ondertussen vaardigde de Commissie echter nog verscheidene beslissingen uit in verband met een reeks open exclusiviteitsovereenkomsten(67).
(66) In deze zienswijze maakt de vermeerdering van het handelsverkeer slechts een van de beoordelingselementen uit voor de toepassing van artikel 85 par. 3.
(67) I.e. exclusiviteitsconcessies zonder absolute gebiedsbescherming. Zie beschikking DRUBLONDELvan 8juli I965,Publ., nr. 131 van 17 juli 1965 b1z. 219;C.D.E., 1965, biz. 237 e.v. met
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Zo de Commissie telkens tot het besluit kwam dat de voorwaarden voor de
toepassing van het kartelverbodverenigd waren, aanvaardde ze echter, dat
de besproken afspraken van het uitzonderingsregime van artikel 85 § 3
mochten genieten.
W at de tweede verbodsvoorwaarde betrof hemam de Commissie iedere
maal de kern van haar overwegingen in de zaak Grundig-Consten. Ze
beperkte zich tot de vaststelling dat de afspraken de voorwaarden bepaalden, waaronder de betrokken produkten vanuit de ene Lid-Staat in de
andere ingevoerd werden. Dit had ten gevolge dat de handel tussen
Lid-Staten zich onder andere voorwaarden ontwikkelde dan zonder de uit
de afspraak voortvloeiende, waameembare beperking van de mededinging(68).

II.

R.ECHTSPRAAK VAN RET HOF VAN JUSTITIE

52. In de loop van het jaar 1966 werden door het Hof van Justitie in een
korte tijdspanne 3 belangrijke arresten uitgesproken(69).
Iedereen die zich met Europees kartelrecht onledig hield, keek er met een
zekere spanning naar uit.
Het eerste arrest van 30 juni 1966 betrof de zaak LTM-MBU, waarin het
Hof vanParijs op 8 juli 1965 van het artikel177 van het E.E.G.-Verdrag
gebruik maakte om in verband met een betwisting nopens een open of
onvolrnaakte exclusiviteitsovereenkomst het advies van het Hof van Justitie in te winnen nopens de uitlegging van artikel85 vanhet E.E.G.-Verdrag.
Het tweede arrest van 13 juli 1966 behelsde de Grundig-Constenbetwisting, terwijl het derde arrest van dezelfde datum betrekking had, op
een geding dat door de ltaliaanse Republiek bij het Hof aanhanging
gemaakt werd en waarbij de eerstgenoemde de wettelijkheid van een reeks
uitvoeringsvoorschriften inzake kartelrecht in het geding bracht.
Voor het hier aangesneden probleem zijn hoofdzakelijk de twee eerste
· arresten van belang. Zo men bezwaarlijk zou kunnen beweren dat het Hof

noot SuETENS, L.P.; HUMMEL-ISBECQUE van 17 september 1965, Publ., nr. 156 van 23 september
1965, biz. 2581 e.v.; Maison Jallatte S.A.- Hans Vos K.G. en Maison Jallatte S.A.-S.A. Ets.
Vandeputte van 17 december 1965, Pub/., nr. 3 van 6 januari 1966, biz. 87 e.v.
(68) Zie beschikking DRU-BLONDEL van 8 juli 1965, Pub!., 1965, Pub!., nr. 131 van 17 juli 1965,
biz. 219; C.D.E., 1965, biz. 237 e.v. met noot SUETENS, L.P.; HUMMEL-JSBECQUE van 17 september
I965,Publ., nr. 156van23 september, 1965, biz. 2581 e.v.; MaisonJaliatte S.A.-Hans VosK.G. en
Maison Jaliatte S.A.-S.A. Ets. Vandeputte van 17 december 1965, Publ., nr. 3 van 6 januari 1966,
biz. 87 e.v.
(69) Zie H.v.J., 30.6.1966 inzake L.T.M./M.B.U., Jur., 1966, biz. 39i e.v.; H.v.J., 13.7.i966
inzake Grundig-Consten, Jur., 1966, biz. 449 e.v.; H.v.J., 13.7.1966 inzake Italiaanse Republiek,
Raad en Commissie, Jur., 1966, biz. 579 e.v.
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van Justitie de rechtspraak van de Commissie hervormde heeft men zich
echter wel de vraag gesteld of de zienswijze van Commissie in al haar
schakeringen door het Hof geavaleerd werd.
Vooreerst benadrukte het Hof dat de voorwaarde van de ongunstige
bei:nvloeding de grens moest bepalen tussen nationaal en communautair
kartelrecht.
Daar het Hof in haar verdere overwegingen vanzelfsprekend de beschouwingen van de Commissie niet woordelijk overnam, mocht men
zich afvragen, of uit het verschil in terminologie ook geen verschil in
interpretatie moest afgeleid worden.
Het loont derhalve de moeite even de termen van de arresten LTM en
Grundig-Consten voor ogen te nemen. Daar de toenmalige Nederlandse
vertaling veel te wensen overliet(70), worden hier de voornaamste overwegingen in de proceduretaal, met name het Frans, weergegeven. In het
arrest LTM overwoog het Hof onder meer het volgende:
, ,Attendu que cet accord doit etre, en outre , ,susceptible d' affecter le commerce entre Etats
membres ; que cette disposition, eclain~e par la precision liminaire de 1' article 85, vis ant les
accords en tant qu'ils sont ,incompatibles, avec le marche commun", tend a fixer le
champ d' application de !'interdiction par exigence d 'une condition previsionelle reposant
sur la possibilite d 'une entrave ala realisation d 'un marche unique entre les Etats membres ;
que c'est, en effet, dans la mesure ou-l'accord peut affecter le commerce entre Etats
membres que l' alteration de la concurrence provoquee par cet accord releve des prohibitions de droit communautaire de 1' article 85, alors qu' au cas contraire elle y echappe;
que pour remplir cette condition, l'accord dont s'agit doit, sur la base d'un ensemble
d'elements objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degre de probabilite
suffisant qu 'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur
les courants d'echanges entre Etats membres;
que, des lors, pour rechercher si un contrat, assorti d'une clause ,concedant un droit
exclusif de vente", releve du champ d'application de I' article 85, il convient de savoir s'il
est en mesure notamment de cloisonner, le marche de certains produits entre Etats
membres et de rendre ainsi plus difficile !'interpenetration economique voulue par le
traite."

Van de andere kant, vindt men in het arrest Grundig-Consten de volgende
beschouwingen terug :
,Attendu que la condition susvisee tend a determiner, en matiere de reglementation des
ententes, l' empire du droit communautaire par rapport a celui des Etats ;
que c'est, en effet, dans la mesure oil l'accord peut affecter le commerce entre Etats
membres que I' alteration de la concurrence provoquee par cet accord releve des prohibitions de droit communautaire de I' article 85, alors qu'au cas contraire, elle y echappe;
qu'a cet egard, il importe notamment de savoir si I' accord est susceptible de mettre en

(70) De vertaling is op tal van plaatsen weinig harmonieus en wijkt zelfs op verschi!lende punten af
van de officie!e franse tekst. Voorzichtigheid is dus geboden.
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cause, soit de maniere directe ou indirecte, soit actuellement ou potentiellement, la liberte
de commerce entre Etats membres dans un sens qui pourrait nuire a la realisation des
objectifs d'un marche unique entre Etats;
qu'ainsi, la circonstance qu'un accord favorise une augmentation, meme considerable, du
volume du commerce entre Etats ne suffit pas aexclure que cet accord puisse , ,affecter'' ce
commerce dans le sens precise ci-dessus;
qu'en l'espece, le contrat entre Grundig et Consten, d'une part, en empechant d'autres
entreprises que Consten d'importer en France, les produits Grundig, et d'autre part, en
interdisant a Consten de reexporter ces produits dans d'autres pays du marche commun,
·
affecte incontestablement le commerce entre Etats membres ;
que ces limitations de la liberte de commerce, ainsi que celles pouvant decouler pour les
tiers du depot en France par Consten de la marque GINT, que Grundig appose sur tous ses
produits, suffisent a remplir la condition dont il s' agit;"

53. Dat het Hof de stelling van de economische balans niet bijtrad is
duidelijk.
Uit de verwijzing naar een ,cloisonnement des marches" enerzijds en
naar een dusdanige aantasting van de vrijheid van handel tussen de
Lid-Staten, dat het verwezenlijken van de doelstellingen van een gemeenschappelijke markt kan worden geschaad, anderzijds, poogden
sommigen nochtans af te leiden dat het Hof van Justitie de ruime interpretatie van de Commissie niet wilde volgen. Het zou aan de bei'nvloeding
een meer uitgesproken pejoratief karakter hebben willen verlenen. De
stelling van het Hof zou zich ergens situeren tussen de theorie van de
economische balans en de theorie van de kunstmatige bei'nvloeding van
het grensoverschrijdend verkeer.
Die zienswijze was niet overtuigend. Vooreerst ging de uitlegging van het
Hof zeer ver. Voor haar was het immers voldoende dat de bei'nvloeding
rechtstreeks of onrechtstreeks, actueel of potentieel was; aileen werd een
zekere waarschijnlijkheidsgraad vereist.
Verder gewaagde het Hof zeer duidelijk in het LTM-arrest van een
bei'nvloeding van het ruilverkeer tussen de Lid-Staten (,,influence sur les
courants d'echanges entre Etats membres"). Deze beschouwing sloot
volkomen aan bij de rechtspraak van de Commissie.
Van ,cloisonnement des marches" werd verderop slechts ten titel van
illustratie gewag gemaakt in verband met de exclusiviteitsconcessies. Wat
dit laatste punt betreft mag men niet uit het oog verliezen dat deze
concessies dikwijls het vrij verkeer zullen bemoeilijken.
De termen van het Grundig-arrest leken evenmin een andere uitlegging te
rechtvaardigen. W anneer het Hof verwees naar een dusdanige aantasting
van de vrijheid van handel, dat het verwezenlijken van de doelstellingen
van een gemeenschappelijke markt kon worden geschaad, mag men niet
uit het oog verliezen dat het vrij verkeer van goederen, diensten, kapitalen
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en personen tot een der essentiele grondbeginselen van het verdrag behoort.
De theorie van de kunstmatige bei:nvloeding van het grensoverschrijdend
verkeer is volledig op dit grondbeginsel uitgebouwd.
Zo soms vooropgesteld werd dat de rechtspraak van het Hof aan de tweede
verbodsvoorwaarde strengere eisen stelde, bleek men nochtans niet bij
machte om die grotere strengheid nader te omschrijven. Wel wees men
erop dat het Hof er vermoedelijk had willen op wijzen dat de open
exclusiviteitsconcessies buiten het bestek vielen van art. 85 § 1.
Ill.

EVOLUTIE VAN DE COMMUNAUTAIRE RECHTSPRAAK SEDERT 1966

54. Dat de Commissie in ieder geval de zekerheid niet dee Ide, dat het Hof
haar rechtspraak in min of meer belangrijke mate had willen hervormen,
blijkt uit de beschikkingen die ze sedert 1966 uitvaardigde.
Indien men wellicht bij de Commissie de neiging kan ontwaren om
dezelfde termen te gebruiken als het Hof, handhaafde zij volledig haar
vroegere rechtspraak, wat de kern van haar motivering aangaat.
In de verordening nr. 67/67 vaardigde de Commissie trouwens een
groepsvrijstelling uit ten behoeve van bepaalde open exclusiviteitsovereenkomsten. Moest zijde mening toegedaan geweestzijn dathetHofvan
Justitie het kartelverbod binnen strengere perken wilde houden dan zou die
verordening praktisch geen zin gehad hebben. De afspraken, die van het
globaal uitzonderingsregime kunnen genieten, zouden immers in de
meeste gevallen uiteraard niet door artikel 85 § 1 getroffen geweest zijn.
Later kwam ze nog tussen naar aanleiding van bepaalde open exclusiviteitsconcessies, die om specifieke redenen niet konden genieten van de
gunst van de groepsvrijstelling en waaraan een individuele ontheffing
werd verleend, hetgeen de principiele toepasselijkheid van het kartelverbod onderstreepte (71).
In het kader van een betrekkelijk recent geschil met betrekking tot een
overeenkomst tussen twee Nederlandse ondememersverenigingen omtrent de inrichting te Rotterdam van een veilingstelsel voor in Nederland
gei:mporteerde verse zuidvruchten van buiten de Gemeenschap en niet
Europese appels en peren, beperkte het Hofer zich van haar kant toe zeer
lapidair en zonder verdere nuancering te stellen: , ,dat dit beding waardoor
de vrijheid der leden tot rechtstreekse invoer in Nederland beperkt wordt,

(71) Zie o.m. Beschikking Goodyear ltaliana 19.12.1974, Publ., nr. L. 38 van 12.2.1975, biz. 10
e.v.; Beschikking Duro-Dyne 19.12.1974, Publ., nr. 129, 3.2.1975, biz. 11 e.v.; zie ook impliciet
H.H. 6.5.1971 inzake Cadillon v. Hiiss,Jur., 1971, biz. 351 e.v.; zie nog H.v.J., 1.10.1975 inzake
Van Vliet, fur., 1975, biz. 1103.
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geeigend is de natuurlijke orientatie van de handelsstromen om te buigen
en aldus de handel tussen de Lid-Staten ongunstig te bei:nvloeden.'' (72).
55. Dit arrest hoeft geenszins verwondering te baren, wanneer men voor
ogen houdt, hoe ruim de bei:nvloeding van de tussenstaatse handel door het
Hof steeds is gei:nterpreteerd na haar arresten van 1966. Het is haast een
escalatie te noemen.
In 1963 had de Brouwerij van Haecht aan de consoorten Wilkin-Janssen
leningen toegestaan ten belope van 52.000 BF. Als tegenprestatie moesten
de uitleners zich uitsluitend bij de Brouwerij van Haecht bevoorraden.
Deze brouwerij vertegenwoordigde in die periode4,6% van de Belgische
productie; de consoorten Wilken-Janssen hadden een jaarlijkse omzet van
42 Hl.
Daar de ontleners hun verbintenissen niet naleefden leidde de brouwerij
een vordering in voor de koophandelsrechtbank van Luik, alwaar de
consoorten Wilken-Janssen zich op de nietigheid van de overeenkomst
beriepen wegens schending van artikel 85 van het E.E.G.-Verdrag. Het
probleem was veel kieser dan men op het eerste gezicht zou vermoeden;
de koophandelsrechtbank verzocht derhalve het Hof van Justitie tot interpretatie van artikel 85 over te gaan(73).
In een arrest van 12 december 1967 (74) onderstreepte het Hof dat een
afspraak niet gei:soleerd mag worden onderzocht. Ze moet in haar feitelijke, juridische en economische samenhang gesitueerd worden. Desgevallend zal men dus niet aileen moeten rekening houden met de gelijkaardige afspraken die de betrokken onderneming gesloten heeft, maar ook
met deze die van concurrerende ond.ernemingen uitgaan.
Nauwelijks hoeft eraan toegevoegd dat die zienswijze aan het artikel 85
een zeer ruim toepassingsveld verleende.
56. Ben nieuwe etappe zou door het Hof afgelegd worden in de zaak van
de Vereniging van cementhandelaren (76). Het ging in dit geval om een
zuiver nationale afspraak, die tot doel had de belangen van de leden van
een beroepsvereniging op de Nederlandse markt van de cementhandel te
bevorderen.

(72) Arrest frubo van 15.5.1975, fur., 1975, b1z. 563.
(73) Zie Kh. Luik, 8 mei 1967, C.D.E., 1967, b1z. 549 met noot LOUIS en MAGNEE;Rev. trim. dr.
eur., 1967, b1z. 675 met noot MARKERT.
(74) fur., 1967, b1z. 511.
(75) Arrest 17.10.1972, fur., 1972, blz. 977.
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Partijen hadden tegen een veroordelingsbeschikking van de Comrnissie
het bezwaar geopperd dat er geen spraak kon zijn van een ongunstige
bei"nvloeding van de tussenstaatse handel.
Ret Hof verwierp dit middel en rechtvaardigde de afwijzing van het
beroep op het vlak van de tweede verbodsvoorwaarde door te stellen dat
een ondememersafspraak 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 productie bescherming verschaft.
In het bijzonder bemoeilijken de kartelbepalingen welke de leden van de
verzoekende vereniging over en weer binden, evenals de uitsluiting door
de vereniging van enige verkoop aan door haar niet-erkende wederverkopers, het optreden of ·binnendringen van producenten of verkopers van de
andere Lid-Staten op de Nederlandse markt.
57. In de zaak van de Belgische producenten van Behangpapier (76) zou
het Hof deze beschouwingen heme men. De beschikking van de Comrnissie van 23.7 .1. 74 (77) werd weliswaar door dit arrest hervormd, doch
aileen omwille yan een onvoldoende motivering en niet wegens een
principieel meningsverschil.
58. Interessant is ten slottenog hetreeds vernoemd arrest van 6.3.1974in
de zaak Zoja (78).
C.S.C. beschikte over een wereldwijd monopolie voor bepaalde grondstoffen, die in de farmaceutische industrie verwerkt werden. Door tussenkomst van haar filiaal I.C.I. leverde ze regelmatig belangrijke
hoeveelheden aan Zoja. Laatstgenoemde vervaardigde een derivaat, dat
bij de verzorging van longtuberculose gebruikt werd. Klaarblijkelijk was
een aanzienlijk deel van haar productie bestemd voor de uitvoer naar
landen buiten de E.E.G.
C. S.C. en I.C.I. beriepen zich dan ook op die omstandigheid om voor te
houden dat zelfs indien er in het nadeligste geval kon gewaagd worden van
een misbruik van machtspositie de handel tussen Lid-Staten er niet ongun~
stig was door bei"nvloed(79).

(76) Arrest 26.11.1975, Jur., 1975, biz. 1491.
(77) Pub/., nr. 1237 van 29.8.1974, biz. 3 e.v.
(78) ZieJur., 1974, biz. 223 e.v.
(79) De zaak Zoja betrof in feite een toepassing van artikel86, doch de ongunstige bei:nvloeding van
de tussenstaatse handel is eveneens op het vlak van dit artikel onontbeerlijk.
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Het Hof verwierp dit middel zonder enige aarzeling en overwoog (80) dat
wanneer de binnen de gemeenschappelijke markt gevestigde bezitter van
een machtspositie door misbruik daarvan een eveneens binnen de gemeenschappelijke markt gevestigde mededinger tracht uit te schakelen,
het niet ertoe doet of dat gedrag betrekking heeft op de exportactiviteiten
van die mededinger, dan wel op zijn intracommunautaire activiteiten
zodra vaststaat dat die uitschakeling niet zonder weerslag zal blijven op de
concurrentiestructuur binnen de gemeenschappelijke markt.
Eens te meer bemerkt men hoe ruim het Hof van Justitie de tweede
verbodsvoorwaarde interpreteert.
Er zijn dus zeker geen aanwijzingen voorhanden om te denken dat het Hof
ooit het inzicht gehad heeft om de interpretatie van de tweede verbodsvoorwaarde door de Commissie op enigerlei wijze te beperken.

§ 3. De verhindering, beperking of vervalsiiig van de mededinging
binnen de Gemeenschappelijke Markt
A. PROBLEEMSTELLING

59. Opdat de derde verbodsvoorwaarde zou vervuld zijn moet de afspraak
ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de
gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst.
In dit verband is het belangwekkend te onderstrepen dat de nationaliteit en
de zetel van de betrokken ondernemingen volkomen onverschillig zijn.
Voor de toepassing van het Europees kartelrecht is het voldoende dat de
gevolgen van de afspraak zich doen gevoelen op het grondgebied van een
of meer Lid-Staten.
Hoe dient het begrip mededinging in het kader van dit artikel 85 § 1
E.E.G.-Verdrag te worden opgevat?
In de inleiding werd erop gewezen dat men aan de mededinging als
regulerend mechanisme van de economie verschillende functies kon toevertrouwen. Er is toen o.m. gezinspeeld op (zie supra nr. 14):
- de socio-politieke functie, waarbij de bescherming van de individuele
vrijheid centraal staat;
- de economische functie, waarbij de concurrentie veeleer geconcipieerd wordt als een instrument, om bepaalde doelstellingen van
algemene economische politiek te verwezenlijken;
De eerste benadering neemt bij de praktische toepassing genoegen met
eerder abstracte criteria die betrekkelijk eenvoudig te hanteren zijn.
(80) Zic overweging nr. 32.
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De tweede vergt een veel grondiger economisch onderzoek van de concrete marktsituatie.
60. In dit verband is het niet van belang ontbloot eraan te herinneren dat
von der Groeben, eerste commissaris die het communautaire mededingingsbeleid moest waarnemen, er een bijzonder belang aan hechtte dat
niet aan de bewegings- en keuzevrijheid van leveranciers, afnemers en
consumenten zou getornd worden (81). Hoofdzaak was volgens hem door
middel van de concurrentie eenzo groot mogelijke individuele vrijheid van
de deelnemers aan het economisch en sociaal Ieven te waarborgen.
In de kenmerken van deze effectieve concurrentie vindt men in feite de
essentiele bestanddelen terug, die hoger reeds bij de omschrijving van het
begrip ,mededinging" aangestipt werden(82).
Wellicht zal men aan deze zienswijze het verwijt toesturen, dat ze het
economisch karakter van het begrip mededinging niet voldoende tot haar
recht laat komen; bij de beoordsling van de concurrentie en haar gebeurlijke aantasting, zou de klemtoon op de marktsituatie moeten gelegd
worden.
Het valtniet te loochenen dat de kartelbepalingen zich situeren op een plan
w~ar beschouwingen van economische en zelfs politieke aard een belangrijke rol spele~. Wanneer -men dit dome1n w!I ordenen of regefen, wordt
men met de op economisch gebied steeds terugkerende moeilijkheid
geconfronteerd: hoe kan men die complexe en evoluerende materie in
juridische normen gieten die bij een praktische tenuitvoerlegging een
voldoende rechtszekerheid bieden? Deze vraag wordt des te belangrijker,
wanneer men ten voordele van de gewone jurisdicties een zekere bevoegdheid laat bestaan om in kartelaangelegenheden tussen te komen;
deze instanties zijn uiteraard slecht gewapend om in te gaan op problemen
van marktstructuur en marktanalyse.
Indien het kartelrecht berust op een verbodssysteem waaraan bovendien
strenge sancties gekoppeld zijn, moet men aan de basis een zo duidelijk en
gemakkelijk mogelijk te hanteren begrip voorhanden hebben.
De abstracte mededingingsbepaling schijnt het best aan deze voorwaarde
te beantwoorden. Ze kan toegepast worden, welke ook de marktvorm
weze.

(81) Zie VON DER GROEBEN, H., het mededingingsbe!eid als onderdeel van de economisehe politiek in
de gemeenschappelijke markt, biz. 20; zie verder ook nog VERLOREN VAN THEMAAT, P., Hoofdlijnen
en doelstelling van de art. 85-90 van het E. E.G.-Verdrag, in Europees Kartelrecht, (december 1965),
biz. 50.
(82) Zie supra nr. 8 e. v.
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Dit betekent echter geenszins dat de concrete marktproblemen niet in
aanmerking moeten genomen worden. Zulks moet dan echter geschieden
in het raam van de ontheffingen op grond van artikel 85 § 3 (83).
B. OVERZICHT VAN DE COMMUNAUTAIRE RECHTSPRAAK
I.

BESCIITKKINGSRECHT VAN DE COMMISSIE

61. In de tot nu toe bekendgemaakte beschikkingen, schijnt de Commissie deze laatste zienswijze te hebben aangekleefd.
In de Grundig-zaak legt de Commissie er de nadruk op dat de betwiste
afspraak ertoe strekte Consten als verkoper van Grundig-produkten op de
Franse markt afte zonderen en vrij te stellen van elke concurrentie. De inen uitvoermogelijkheden naar en uit Frankrijk waren te dien einde in
aanzienlijke mate beperkt.
De wijze waarop het merk Gi,nt aangewend werd, droeg er bovendien toe
bij om die beperking nog meer kracht bij te zetten.
Het feit dat de concurrentie in het stadium van de productie zeer hevig was
werd als niet relevant van de hand gewezen.
Het volstaat dat de mededinging in slechts een distributiefase verhinderd,
beperkt of vervalst wordt. Ingevolge het gebrek aan doorzichtigheid van
de markt moeten de bewegingsvrijheid van de handelaars en de keuzemogelijkheden van de consumenten zelfs voor de artikelen van hetzelfde merk
gevrijwaard blijven.
Dit standpunt werd in de latere beslissingen van de Commissie inzake
alleenverkoopovereenkomsten gehandhaafd. Er weze alleen aan toegevoegd dat het belang van de bei'nvloeding van de marktpositie van derden
in de latere beslissingen van de Commissie steeds sterk beklemtoond
werd. Wanneer van waarneembare mededingingsbeperking gewaagd
wordt, zinspeelt de Commissie dus vooral op het feit dat de positie van
derden op de markt door de afspraak aangetast wordt.

II.

RECHTSPRAAK VAN HET HOP VAN JUSTITIE

62. Zoals voor de interpretatie van de tweede verbodsvoorwaarde, hebben de arresten van 1966 tot tal van speculaties en bedenkingen aanleiding
gegeven. De stelling is vooropgezet geweest dat het Hof de opvatting van
de Commissie, wat het mededingingsbegrip betreft, niet deelde en dat het
de afspraken zelfs voor de toepassing van artikel 85 § 1 op de markt wilde
projecteren en aan een economische ontleding onderwerpen.
(83) Zie fur., 1966, biz. 414. Daar de nederlandstalige vertaling te wensen overlaat, werden de
voornaamste overwegingen in de proceduretaal (met name het frans) weergegeven.

603

Zeker is het dat een aantal overwegingen van het Hof niet van een zekere
dubbelzinnigheid vrij zijn. In het arrest LTM/MBU van 30 juni 1966(84)
luidt het alzo:
Attendu enfin que pour etre frappe par !'interdiction de I' article 85, paragraphe I, I' accord
doit avoir , ,pour objet, ou pour effet d' empecher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence ill'interieur du marche commun";
que le caractere non cumulatif, mais altematif de la presente condition, marque par la
conjonction ,ou'', conduit d'abord ala necessite de considerer I' objet meme de I' accord,
compte tenu du contexte economique dans lequel il doit etre applique";
que les alterations du jeu de la concurrence, visees par I' article 85, paragraphe I, doivent
resulter de tout ou partie des clauses de !'accord lui-meme;
qu'au cas cependant oil I' analyse des dites clauses ne releverait pas un degre suffisant de
nocivite a 1' egard de la concurrence, il conviendrait alors d' examiner les effets de 1' accord
et, pour le trapper d 'interdiction, d, exiger la reunion des elements etablissant que le jeu de
la concurrence a ete, en fait, soit empecM soit restreint ou fausse de fagon sensible;
que le jeu de la concurrence dont s' agit doit etre entendu dans le cadre reel oil il se
produirait a detaut de 1' accord litigieux;
que notamment 1' alteration de la concurrence peut etre mise en doute si le dit accotd
apparait precisement necessaire ala penetration d'une entreprise dans une zone oil elle
n'intervenait pas;
que des lors, pour apprecier si un contrat assorti d'une clause ,concedant un droit exclusif
de vente'' doit etre considere comme interdit en raison de son objet ou de son effet, il y a
lieu de prendre en consideration notamment la nature et la quantite limitee ou non des
produits faisant l'objet de I' accord, la position et !'importance du concedant et celles du
concessionnaire sur le marcM des produits concemes, le caractere isole de l'accord
litigieux ou, au contraire, laplace de celui-ci dans un ensemble d'accords, la rigueur des
clauses destinees a proteger l'exclusivite ou, au contraire, les possibilites laissees a
d'autres courants commerciaux sur les memes produits par le moyen de reexportations et
d'importations paralleles''.

63. Is het niet betekenisvol dat voor het Hof van Justitie de strekking tot
verstoring van de mededinging moet voortvloeien uit alle of sommige van
de bedingen der overeenkomst zelf.
Weliswaar kan de overweging in de laatste paragraaf op eerste gezicht
verwarring scheppen. Ze schijnt immers te wijzen op een economische
analyse die wellicht beter zou passen bij de beoordeling van de uitzonderingsmogelijkheden op grond van artikel 85 § 3.
In werkelijkheid vergt het Hof minder een grondige, economisehe analyse
van de afspraak, dan de overschrijding van een minimumdrempel met
betrekking tot de zwaarwichtigheid van de mededingingsbeperking(84).
Deze interpretatie wordt klaarblijkelijk gerechtvaardigd door een ietwat
duidelijker formulering van het dispositief van het besproken arrest. Bij de
(84) Zie hieromtrent:
supra nr. 68 e.v.
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LECOURT,

R., L' Europe des juges, Brussel, 1976, biz. 98; zie hierover verder

opsomming van de voorwaarden die een individuele exclusiviteitsovereenk:omst moet vervullen om onder het kartelverbod te vallen leest men
nopens de derde verbodsvoorwaarde hetgeen volgt:
... 3• ll doit avoir, soit pour objet, soit pour effet, d' empecher restreindre ou fausserle jeu
de la concurrence.
Si l' accord de concession exclusive est considere dans son objet cette constatation doit
resulter de tout ou partie de ses clauses considerees en elles-memes.
Faute de remplir ces conditions, l'accord doit etre alors considere dans ses effets et
permettre de cons tater soit qu' il empeche; soit restreint ou fausse de fac;on sensible le jeu de
la concurrence.
A cet egard, il y a lieu d'examiner, notamment, la rigueur des clauses constitutives de
l' exclusivite, la nature, et la quantite des produits faisant l' objet de I' accord, la position du
concedant et celle du concessionnaire sur le marche des produits concernes et le nombre de
participants a l'accord ou, le cas echeant, a d'autres accords faisant partie d'un meme
reseau"
0

Moet uit de woorden ,A cet egard" niet afgeleid worden dat de laatste
paragraaf aansluit op de voorgaande en inzonderheid op de termen , ,de
fac;on sensible" ?
Raadpleegt men verder het Grundig-Consten arrest, dan zal men vaststellen dat het Hofer elke ontleding van de gevolgen van de overeenk:omst
op concurrentieel plan overbodig achtte. De mededingingsvervalsing
werd afgeleid uit de gezamelijke bedingen van de afspraak, die in hun
economisch en juridisch verband gesitueerd werden.
Dat het Hof het standpunt van de Commissie inzake mededinging vermoedelijk niet wilde hervormen blijkt nog uit haar beschouwingen over de
, ,intra-brand competition''. Wilde het Hof de afspraak reeds bij de beoordeling van de mededingingsvervalsing in het raam van art. 85 § 1 projecteren op het scherm van een ruime marktanalyse, dan zou het waarschijnlijk meer belang gehecht hebben aan de studie van de , ,relevant market''.
Ill.

EVOLUTIE VAN DE COMMUNAUTAIRE RECHTSPRAAK SEDERT 1966

64. Zoals voor de draagwijdte van de tweede verbodsvoorwaarde, schijnt
de Commissie zelf in de arresten van het Hof geen redenen gevonden te
hebben om haar opvattingen inzake concurrentievervalsing te wijzigen.
In haar latere beschikkingen heeft ze, haar vroegere rechtspraak getrouw,
steeds hoofdzakelijk onderzocht welke weerslag de afspraak kon hebben
op de ontplooii:ngsmogelijkheden van de partijen op de markt en op de
keuzemogelijkheden van andere marktdeelnemers.
Het Hof heeft ten slotte naderhand van zijn kant aangetoond dat het
zinnens was de mededingingsbeperking zeer ruim op te vatten, ten einde
aldus aan artikel 85 zijn voile betekenis te kunnen geven.
V erscheidene arresten zijn in dit verband typisch.
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65. In het arrest van de Brouwerij Haecht(85) benadrukt het Rof de
noodzakelijkheid om bij de beoordeling van een afspraak, deze in zijn
economische enjuridische samenhang te situeren, hetgeen o.m. betekent
dat men bij het waarderen van de weerslag van een afspraak op de vrijheid
van anderen moet rekening houden met het cumulatief effect van al de
afspraken van eenzelfde aard, tot stand gebracht door al de ondememingen van eenzelfde sector.
N auwelijks dient hieraan toegevoegd te worden dat door die interpretatie
aan het kartelverbod een bijzonder ruime draagwijdte verstrekt wordt.
66. In het arrest van de Vereniging van cementhandelaren (86) bevestigde
het Hof een beschikking van de Commissie, waarbij deze in het kader van
een nationaal kartel een collectief systeem van richtprijzen had veroordeeld. Ret rechtstreeks of zijdelings bepalen van verkoopprijzen of andere
contractuele voorwaarden is onverenigbaar met de gemeenschappelijke
markt. Loutere richtprijzen kunnen derhalve uit den boze zijn, omdat de
deelnemers hierbij met een redelijke mate van zekerheid kunnen voorzien
welk prijsbeleid hun concurrenten zullen volgen.
Collectieve prijsbindingen met boycottafspraken, kortingssystemen over
de gehele omzet of bepaalde systemen van getrouwheidspremien ondergingen hetzelfde lot(87). Telkens werd de aandadit gevestigd op -de
beknotting van de vrijheid van partijen en van derden.
67. Weliswaar zou men bij de lezing van het arrest Kali und Salz (88) de
indruk kunnen opdoen, dat het Hof voortaan meer oog zou hebben voor
grondige economische marktanalyse op het niveau van artikel 85 § 1. Ret
betrof echter een heel specifiek geval. Kali und Salz (88 ,9% van de
productie) en Kalichemie ( 11, 1 % van de productie) waren in WestDuitsland de twee enige kaliproducenten geworden. Op bepaald ogenblik
sloten beide ondernemingen een overeenkomst, die erop neerkwam dat
Kali-Chemie haar productie grotendeels aan Kali und Salz zou ter beschikking stellen met het oog op de verdeling. De Commissie had die
overeenkomst veroordeeld (89).

(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
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H.v.J., 12.12.I967,fur., 1967, biz. 526 e.v.
H.v.J., 17.10.1972, fur:, 1972, biz. 977.
H.v.J., 26.11.1975, fur., 1975, biz. 1491 inzake Beigische producenten van behangpapier.
H.v.J., 14.5.1975, fur., 1975, b1z. 499; S.E. W., 1976, biz. 136 met noot van de referent.
Beschikking 21.12.1973, Pub!., nr. 119 van 23.11.1974, biz. 22.

Na een grondig onderzoek van de toestand, hervormde het Hof uiteindelijk de beschikking van de Commissie en deed het gelden dat de gehekelde
overeenkomst voor Kali-Chemie veeleer een mogelijkheid dan een verplichting betekende, daar zij om allerlei redenen moeilijk zelf de investeringskosten kon afdragen van het opbouwen van een distributieapparaat.
De uitvoerige overwegingen die aan de problematiek van de , ,relevant
market'' zijn gewijd, situeren zich hoofdzakelijk op het niveau van artikel
85 § 3 en niet van artikel 85 § 1. Technisch is het arrest niet als een
voorbeeld van klaarheid aan te halen (90).

4.

TEMPERING VAN HET KARTELVERBOD

A. Over de regel ,De Minimis non curat praetor"

68. De ruime interpretatie die men aan de verbodsvoorwaarden van
artikel 85 verleent, geeft aan het kartelverbod een bijzonder groot toepassingsgebied.
Kon het nu de bedoeling zijn om het even welke beperking - hoe
onbeduidend ook - te sanctioneren? Een dergelijke houding zou vanzelfsprekend op de ontwikkeling van de economie een remmend effect
hebben.
Terzake mag men stellen dat de communautaire instanties van oudsher
geneigd waren het kartelverbod niet toepasselijk te achten op de onbeduidende afspraken.
Wanneer men de conclusies herleest, die Advocaat-Generaal Lagrange
aan de zaak Bosch wijdde (91), stelt men vast dat laatstgenoemde toen
reeds het probleem aan de orde bracht, onder verwijzing naar een standpunt van de Westduitse regering, dat hij zonder meer letterlijk overnam:
, ... voorts is betwist of iedere, zij het ook onbelangrijke concurrentiebeperking, die het
economische verkeer tussen Lid-Staten raakt, de handel tussen Lid-Staten ongunstig kan
bei:nvloeden, of dat aan dit vereiste aileen is voldaan, indien de gevolgen van de concurrentiebeperking een zekere omvang aannemen.
Inderdaad dient een dergelijk kwantitatief element te worden aanvaard. Weliswaar vindt de
opvatting, dat de mogelijkheid van benadeling tussen de Lid-Staten, slechts dan bestaan,
indien de concurrentiebeperking een belangrijk deel van het feitelijke of potentiele handelsvolume betreft, geen steun in artikel85, eerste lid vanhet E.E.G.-Verdrag. Doch een
concurrentiebeperking kan slechts dan de handel ongunstig bei:nvloeden, indien de gevolgen voor de markt niet geheel te verwaarlozen zijn".

(\10) Zie o.m. de kritische noot van de referent, S.E.W., 1976, biz. 13 e.v.
(91) ZicJur .. 1962, biz. 140.
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Het komt waarschijnlijk voor dat de Commissie eveneens verwees naar
het latijns adagium , ,De minimis non curat praetor'' in de zaken Grosfillex (92) en Nicholas Freres (93). N aarmate de beschikkingspraktijk van
de Commissie aangroeide werden de zinspelingen duidelijker. Met betrekking tot de ongunstige bei:nvloeding van de tussenstaatse handel, zegt
de Commissie bestendig dat deze , , van enige betekenis' ' moet zijn (94)
terwijl zij anderzijds gewaagt van,, waarneembare'' mededingingsbeperking(95). Het Hof van Justitie volgde klaarblijkelijk een gelijkaardige
benadering (96).
Deze evolutie werd door de Commissie in een reeks kenschetsende zaken
verder uitgewerkt(97) en kreeg uiteindelijk haar beslag in het befaamd
arrest van het Hof van Justitie, met name Volk-Vervaecke(98).
Zo het in dit stadium van de ontwikkeling geen twijfel meer leed dat de
Commissie 85 § 1 niet zou toepassen op onbeduidende afspraken, was het
echter geenszins duidelijk volgens welk criterium de scheidingslijn tussen
het ,belangrijke" en het ,onbelangrijke" zou getrokken worden.
B. De bekendmaking van de Commissie van 27.5.1970(99)

69. Dit bracht de Commissie ertoe het , ,merkbaar'' karakter van de
bei:nvloeding van de handel tussen Lid-Staten en van de aantasting van de
mededinging kwantitatief te concretiseren in de bekendmaking van
27.5.1970.
(92) Beschikking van 11.3.1964,Publ., nr. 58, 9.4.1964, blz. 915 e.v.
(93) Beschikking van 30.7 .1964, Pub/., nr. 136, 26.8.1964, blz. 228 e. v.
(94) Beschikkingen Grundig-Consten 23.9.1964, Publ., nr. 161, 20.10.1964, blz. 2545; DRuBLONDEL 8.7 .1965, Pub[., nr. 131, 17 .7.1965, blz. 2194; HEMMEL-ISBECQUE 17 .9.1965, Pub/., nr.
156, 23.9.1965, blz. 2581; MaisonJallatte-Hans Voss 17.12.1965,Pub/., nr. 3, 6.1.1966.
(95) Zie de beschikking DRU-BLONDEL en andere, geciteerd in de vorige noot. In illo tempore, werd
het criterium van de , ,waarneembaarheid'' door de Commissie uitsluitend als een kwalitatief criterium
geconcipieerd. Ret was volledig afgestemd op de positie van de derden; zie hieromtrent het achtste
verslag over de werkzaarnheden van de gemeenschap nr. 67.
(96) Wat de ongunstige belnvloeding van de tussenstaatse handel betreft, zou de ,minimisregel"
minstens impliciet gehuldigd zijn in de arresten LTMIMBU van 30.6.1966 (fur., 1966, biz. 391 e. v .)
en Grundig-Consten van 13.7.1966 (fur., 1966, biz. 449 e.v.); zie hierover o.m. SCHAPIRA, J.,
L'article 85 du Traite de Rome devant Ia Cour de Justice des Communautes, J.D.!., 1967, 341;
ScHROTER, H.,Alleinvertriebsabkommenim WettbewerbsrechtderE.W.G., W.R.P., 1967, biz. 114.
In het arrest LTM/MBU gewaagt het Hof verder van een ,degre suffisant de nocivite" wat het
voorwerp van de mededingingsbeperking aangaat, terwijl voor de gevolgen vereist is dat de beperking
zich zou Iaten gevoelen , ,de far;on sensible''. Zie ten slotte over de interpretatie van voorrnelde
arresten in de hier aangehaalde zin: LECOURT, R., L'Europe des juges, Bruylant, 1976, biz. 98.
(97) Zie de beschikking van de Commissie in de zaken: Alliance de constructeurs franr;ais de
machines-outils 17 .7.1968, Pub/., nr. L 201, 12.8.1968, blz. 1 e.v.; SOCEMAS 17.7.1968,Publ.,
nr.L 201, 12.8.1968, blz. 4 e.v.; Convention des chaufourniers 5.5.1969, Pub/., nr. L 122,
22.5.1969; Rieckermann-AEG Elotherm 6.11.1968, Publ., nr. L 276, 14.11.1968.
(98) Zie arrest 9.7.1969, fur., 1969, biz. 295; zie noot van schrijver nopens de onderhavige
problematiek, C.D.E., 1970, biz. 61 e.v., met andere verwijzingen.
(99) ZiePubl., nr. C 64 va, 2.6.1970, blz. 1 e.v.
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De Commissie is van oordeel dat op het gebied van de productie of de
distributie van goederen de afspraken aan het Europees kartelverbod
ontsnappen:
- wanneer de produkten waarop de overeenkomst betrekking heeft, .
binnen het gebied van de gemeenschappelijke markt waarop de overeenkomst zijn uitwerking heeft, niet meer dan 5 % uitmaken van de
omzet in gelijke produkten die op grand van hun eigenschappen,
bestemming of prijs voor de afnemers als gelijksoortig zijn te beschouwen en
- wanneer de totale jaarlijkse omzet van de bij de overeenkomst betrokken ondememingen niet meer dan 15 miljoen rekeneenheden of,
indien het overeenkomsten tussen handelsondememingen betreft, niet
meer dan 20 miljoen rekeneenheden bedraagt.
Naar mening van de Commissie vallen de voomoemde overeenkomsten
ook dan niet onder het verbod van artikel 85, eerste lid, wanneer het
marktaandeel en de omzet als hier bedoeld tijdens een periode van twee
opeenvolgende boekjaren met hoogstens 10% worden overschreden.
Bij het bepalen van de totale omzet wordt rekening gehouden met alle in
het laatste boekjaar gerealiseerde goederen~ en dienstenomzetten,
i) van de bij de overeenkomst betrokken ondememingen:
ii) van ondememingen waarin bij de overeenkomst betrokken ondememingen:
- direct of indirect minstens 25 % van het kapitaal of het bedrijfsvermogen bezitten of
- over minstens de helft van de stemmen beschikken of
- ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht, van de raad
van beheer of van de tot vertegenwoordiging in rechte aangestelde organen kunnen benoemen of
- het recht van beheer bezitten;
iii) van ondememingen die in een bij de overeenkomst betrokken onderneming
- direct of indirect minstens 25% van het kapitaal of het bedrijfsvermogen bezitten of
- over minstens de helft van de stemmen beschikken of
- ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht, van de raad
van beheer of van de tot vertegenwoordiging in rechte aangestelde organen kunnen benoemen of
- het recht van beheer bezitten.
Transacties tussen de bij de overeenkomst betrokken ondememingen
worden hierbij buiten beschouwing gelaten.
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Deze citeria zijn onlangs door een bekendmaking van 19.12.1977 aangepast geworden(100).
W at het eerste criterium aangaat, bepaalt de nieuwe bekendmaking dat de
produkten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, en de andere produkten van de betrokken ondememingen, die door de afnemers op grond
van hun eigenschappen, bestemming of prijs, als gelijksoortig beschouwd
worden, in een wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt niet meer
dan 5% mogen uitmaken van de omzet van het geheel van die produkten.
Anderzijds is de totale jaarlijkse omzet opgevoerd tot 50 miljoen rekeneenheden, zonder onderscheid tussen industriele en commerciele ondernemingen.

70. Naar de letter is de bekendmaking slechts toepasselijk inzake produktie of distributie van goederen. Er wordt niettemin aanvaard dat de
bekendmaking tevens als lichtbaken zou gebruikt worden bij de beoordeling van afspraken over dienstverstre~ng(l01).
Anderzijds gelden de richtlijnen van de Commissie voor alle mededingingsparameters (prijs, hoeveelheid, algemene voorwaarden e.a.) zonder
dat enig onderscheid dient gemaakt tussen horizontale en vertikale overeenkomsten ( 102).
Geografisch moest aanvankelijk bij Cle beoordeling van het al dan niet
belangrijke karakter van de afspraak niet aileen het deel van de gemeenschappelijke markt betrokken worden, waarin de partijen producten
leveren, doch ook dit waarin zij poogden door hun aanbod en publiciteit
een zekere vraag uit te lokken (103). In haar gewijzigde versie verwijst de
nieuwe bekendmaking naar de weerslag van de afspraak op een wezenlijk
deel van de gemeenschappelijke markt.
Tenslotte moet bij de berekening aan het jaarlijks omzetcijfer ook de omzet
in aanmerking genomen worden van de ondememingen met wie een der
partijen een bepaalde binding heeft. Die berekeningsmodaliteit vindt zijn
rechtvaardiging in de globale economische macht, waarover een partij
desgevallend omwille van de binding kan beschikken (104). In dit verb and
is het overigens onverschillig of die omzet betrekking heeft op dezelfde

(100) ZiePubl., nr. C 313 van 29.12.1977, b1z. 5.
(101) Zie BENISCH, W., Kooperationsfibel, 1973, blz. 454.
(102) Zie BENISCH, W., o.c., b1z. 454.
(103) Zie verwijzing vorige noot.
(1 04) Zie SPORMANN, K., Die Entwicklung der europiiischen Wettbewerbspolitik in den Jahren 1970
und 1971, A.W.D., 1972, b1z. 438.
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goederen als deze die het voorwerp van de afspraak uitmaken; alle
gerealiseerde goederen- en dienstenomzetten zullen in aanmerking geno, men worden. Deze regel tempert enigszins de draagwijdte van de bekendmaking.

71. Deze heeft overigens geen absolute waarde ; onder juridisch oogpunt
is ze niet bindend.
De Commissie sluit aldus niet uit, dat een afspraak, die de kwantitatieve
criteria overschrijdt, niettemin in kwalitatief opzicht van zo geringe betekenis is, dat zij niet onder artikel 85 § 1 valt.
Volgens Spormann(105), zou de Commissie uitgegaan zijn van het standpunt, dat slechts de 5.000 belangrijkste ondernemingen in de regel bij
machte zouden zijn om merkbaar op de concurrentie in te werken. Hieruit
zou voortspruiten dat in de periode van de bekendmaking circa 90% van
de ondememingen van de gemeenschappelijke markt zich buiten het
toepassingsgebied van artikel 85 § 1 gesteld zagen.
Voor de auteur was het ook zeer de vraag, of men in die omstandigheden
nog van bagatellen kon spreken en of die regeling opportuun was.
Totnutoe liet het Hof van Justitie zich over de bekendmaking niet uit. In de
zaken Cadillon-Hoss (106) en Beguelin (107) wees A. G. Dutheillot de
Lamothe telkens op de zeer relatieve waarde van de kwantitatieve criteria
van de Commissie; hij voegde er tevens aan toe, dat volgens hem
geenszins mocht uitgesloten worden dat een afspraak zelfs onder de
gestelde drempels door het kartelverbod zou kunnen getroffen worden
omwille van de speciale marktvoorwaarden of van de aard van de opgelegde mededingingsbeperkingen. Het Hof zelf rept echter met geen woord
over de bekendmaking.
Inmiddels is de vraag gesteld of de Commissie zich zelf steeds aan de door
haar uitgerekende kwantitatieve minima zal houden. In bepaalde gevallen
zou het bijzonder karakter van een mededingingsbeperking wei eens de
toepassing van artikel 85 § 1 kunnen rechtvaardigen, zelfs wanneer de
dubbele drempel van de bekendmaking van 27.5.1970 niet bereikt

(105) Zie SPORMANN, K., Nouveau developpement de la politique de concurrence des C.E., in:
Politique de concurrence, Droit des ententes en Europe, Lois antitrust americaines, Berlijn, 1971,
biz. 5 e. v.; IDEM, Die Entwicklung der Europiiischen Wettbewerbspolitik in den fahren 1970 und
1971, A.W.D., 1972, biz. 437 e.v.
(106) Zie arrest 6.5.1971, biz. 351 e.v.
(107) Zie arrest 25.11.1971, fur., 1971, biz. 791. Zie ook verder nog de conclusies vanAdv.Gen.
Warner in de zaak Kali und Salz arrest 14.5.1975, fur., 1975, biz. 531; zie hierover ook nog
MESTMACKER, E.J.,Europiiisches Wettbewerbsrecht, § 3 V, biz. 40.
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is(108). In dit geval zou de Commissie nochtans bezwaarlijk een boete
kunnen toepassen(109).
72. Tenslotte zal de bagatelbekendmaking niet steeds gemakkelijk te
hanteren zijn. Benevens het in aanmerking nemen van het groepseffect bij
de berekening van de jaarlijkse omzet, zal men immers eventueel moeten
rekening houden met de doctrine van het H aecht I arrest (110), volgens
hetwelk het cumulatief effect van al de afspraken van dezelfde soort in
dezelfde sector desgevallend de toepassing van artikel 85 § 1 van het
E .E.G.-Verdrag zal bepalen.
Voor Alexander ware het derhalve verkieslijker geweest, moest de , ,de
minimisregel'' de vorm hebben kunnen aannemen van een beleidsregel of
van een opportuniteitsvraag ( 111).

HOOFDSTUK II

DE VOORWAARDEN VOOR DE BUITENTOEPASSINGSVERKLARING
VAN HET KARTELVERBOD(l12)

73. Waar de concurrentie in het Verdrag in hoofdorde geconcipieerd
werd als een instrument om bepaalde doeleinden te verwezenlijken, ware
het normaal dat aan het kartelverbod een uitzonderingsmogelijkheid gekoppeld werd.

(108) Zie in dit verband de beschikkingen van de Commissie van 23.11.1972 in de zaakPittsburgh
Corning Europe) Publ., nr. L 272 van 5.12.1972, biz. 35 e.v. (vooral biz. 38, 2de koiom, 3de
paragraaf), van 24.7.1974 in de zaakAdvocaat Zwarte Kip (Publ., nr. L 237 van 29.8.1974, biz. 12
e.v.) en van 15.12.1975) Pub/., nr. L 28 van 3.2.1976, biz. 19 e.v.) in de zaak JABA; in de
beschikking van23.12.1977 (Publ., nr. L46van 17.2.1978, biz. 33) inzakeBMW Belgium schijntde
Commissie de waarneembaarheid afgeieid te hebben uit de aard zeif van de beperkende bedingen,
terwiji de beschikking van 21.12.1977 (Publ., nr. L 70 van 13.3.i978, biz. 47) inzakeSopelem-Vickers gewaagt van beperkte restrictieve gevoigen die tach nog waarneembaar zijn en van ondernemingen, die niet tot de beiangrijke behoren, maar die tach een zeker beiang vertegenwoordigen op
economisch en technisch viak. Anderzijds beperkte de Commissie de reievante markt in de zaak
WEA-Filipacchi (beschikking van 22.12.1972, Pub/., nr. L 303 van 31.11.1972, biz. 52; zie
hieromtrent het tweede jaariijks versiag van de Commissie over het mededingingsbeieid (1972,
nr. 40).
( 109) Zie SPORMANN, K., Die Entwicklung der Europiiischen Wettbewerbspolitik in den Jahren 1970
und 1971, A.W.D., 1972, biz. 437; cfr. nog VAN OMMESLAGHE, P.,Les articles 85 et86 du Traite de
Rome a travers les arree arrhs de Ia Cour de Justice et les decisions de Ia Commission (janvier
1966-fevrier 1973), C.D.E., 1975, biz. 407 e.v.
(110) Zie arrest 12.12.1967, Jur., 1967, biz. 525.
(111) Zie ALEXANDER, W. , Per se rules under article 85 EEC, in: European Competition policy, biz.
84 e.v.
(112) Zie voor meer bijzonderheden over deze probiematiek; BALDI MARINO, Die Freistellung vom
E. W.G.-Kartellverbot, Bern, i972.
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Het behoort immers tot de filosofie van het systeem dat de beperking van
de vrijheid tot op zekere hoogte geduld wordt, wanneer zulks het bereiken
van de gestelde objectieven niet in het gedrang brengt.
Artikel85 § 3 omschrijft de voorwaarden waaronder ontheffingen van het
verbod kunnen toegestaan worden. N aar luid van deze bepaling kunnen de
bepalingen van lid 1 van dit artikel buiten toepassing worden verklaard:
- voor elke overeenkomst of groep van overeenkomsten tussen ondernemingen
- voor elk besluit of groep van besluiten van ondememingsverenigingen
- voor elke onderling afgestemde feitelijke gedraging of groep van
gedragingen
die bijdragen tot verbetering van de productie of van de verdeling der
producten of tot de verbetering van de technische of eeonomische vooruitgang mits een billijk aandeel in de daaruit voorvloeiende voordelen, de
gebruikers ten goede komt en zonder nochtans aan de betrokken ondemerningen
a) beperkingen op te leggen welke voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn;
b) de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken
producten de mededinging uit te schakelen.
Evenals het eerste lid van 85, heeft ook het derde lid tal van vragen doen
rijzen, waarvan de belangrijkste hieronder kart besproken worden.

§ 1. Over de juridische aard van artikel 85 § 3
74. Aldus vroeg men zich oorspronkelijk af wat de juridische aard was
van de in artikel 85 § 3 voorziene uitzondering. Stand men voor een
machtigingsvoorbehoud, dat aan de bevoegde communautaire overheden
de mogelijkheid verleent, uitzonderingen toe te staan met constitutief
karakter(ll3) of had men integendeel te doen met een wettelijke uitzondering, die ab initio werkt en waarvan de bevoegde overheden in geval
van geschil hoogstens het bestaan kunnen vaststellen(l14).
De tekst van artikel 85 § 3 wijst veeleer op een systeem van machtigingsvoorbehoud.
In de eerste uitvoeringsverordening nr. 17 heeft men een soort tussensysteem uitgewerkt.

( IIJ) Hcl systcem vindt men nl. in Duitsland terug.
(114) Het franse kartelrecht maakt veeleer van dit systeem gebruik.
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§ 2. Over de materiele uitzonderingsvoorwaarden
75. Uit de reeds aangehaalde termen van artikel85 § 3 blijkt dat men voor
een algemene bepaling staat. Elke afspraak kan in principe op een machtiging aanspraak maken. In het E.E.G.-kartelrecht bestaan met andere
woorden geen ,per se" verbodsgevallen voor dewelke de buitentoepassingsverklaring principieel uitgesloten is.
De uitzonderingsvoorwaarden zelf worden in het algemeen onderverdeeld
in twee positieve en twee negatieve voorwaarden.

A.

DE TWEE POSITIEVE VOORWAARDEN BETREFFEN:

I. De verbetering van de productie of de verde ling van de productenof de
verbetering van technische of economische vooruitgang.
Om zich over deze verbetering uit te spreken, moet men zein haar geheel
beschouwen. De voor- en nadelen zullen dus moeten afgewogen worden.
Er wordt tot een echte balans overgegaan. Zo de verbetering op het
ogenblik van de beoordeling nog niet effectief verwezenlijkt moet zijn,
dient zij niettemin op grond van objectieve criteria binnen de perken van
de redelijke verwachtingen te vallen.
In de zaak SABA is door het Hof van Justitie een interessante ontwikkeling onderstreept.-De tewerkstelling in een cnsispenode werdeririuners
bij de beoordeling in aanmerking genomen(l15).
Vragen zijn ondertussen gerezen met betrekking tot het toekennen van
ontheffingen aan crisiskartels. Doorgaans betwijfelt men de mogelijkheid
artikel 85 § 3 tot dergelijke gevallen uit te breiden.
Is het nodig te onderstrepen dat de bevoegde overheid niettemin over een
ruime appreciatiemarge zal beschikken?

II. De toe kenning aan de gebruikers van een billijk aandeel in de voordelen die uit de afspraak voortvloeien.
Ook hier is de appreciatiemarge vrij groot; bovendien schijnt het wel zo te
zijn dat de bevoegde overheid gebeurlijk zal mogen apprecieren of de
ingeroepen voordelen in een redelijke verhouding staan t.a.v. de in het
leven geroepen mededingingsbeperkingen.

B.

DE TWEE NEGATIEVE VOORWAARDEN ZIJN DE VOLGENDE:

I. De ontworpen of bewerkte mededingingsbeperkingen moeten onontbeerlijk zijn voor het bereiken van de beoogde doeleinden.
(115) Zic H. v .J. 25.10.1977 ,fur., i977, biz. i875 (overweging nr. 43); zie nochtans kritische noot
VAN EMPEL, S.E. W., 1978, biz. 426.
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Wanneer is een mededingingsbeperking echter als onmisbaar te beschouwen?
V anzelfsprekend zal het antwoord van feitelijke omstandigheden afhangen. Voormelde vereiste moet echter objectief beoordeeld worden en
geenszins op grond van meningen die de partijen er over de uitwerking van
de afspraak op nahouden.
Het behoeft geen grote verbeeldingskracht om te beseffen dat het onmisbaar karakter van de mededingingsbeperking vermoedelijk een van de
gevaarlijke klippen zal zijn, die de bevaarders van de kartelwateren zullen
moeten omzeilen ( 116).
II. De afspraken mogen aan de ondernemingen de mogelijkheid niet
verlenen om de mededinging voor een wezenlijk deel van de betrokken
produkten uit te schakelen.
Het laatste lid van deze tweede negatieve voorwaarde stelt het kiese
probleem van de afbakening van de , ,relevant market''.
Het gaat hier niet alleen om de markt van de producten, waarvoor de
afspraak tot stand kwam, maar ook om de markt van al de producten, die
gelet op hun eigenschappen, bestemming en prijs, redelijkerwijze als
gelijksoortig kunnen beschouwd worden.
De verwijzing naar de uitschakeling van de concurrentie op een wezenlijk
deel van de gemeenschappelijke markt behelst minder een zinspeling op
het geografisch gebied van de gemeenschappelijke markt, dan op de totale
omzet van de binnen deze markt verhandelde producten, die met betrekking tot de afspraak relevant zijn. Men zal meer bepaald moeten nagaan
welk aandeel van die markt door de mededingingsbeperking getroffen
wordt, hierbij rekening houdend met de productie van de concurrenten
binnen de gemeenschappelijke markt en eventueel met het invoeren van
buiten de gemeenschappelijke markt.
Het volstaat verder dat de mogelijkheid tot uitschakeling van de concurrentie bestaat. Deze uitschakeling moet dus niet meteen effectief zijn.
§ 3. Toepassingsmodaliteiten van artikel 85 § 3
76. De buitentoepassingsverklaring van het kartelverbod kan geschieden:
- hetzij bij individuele beschikking ( 117)
- hetzij bij wijze van groepsvrijstelling.
(116) Het Grundig-Constenkarte1 is overigens als een der eerste zaken op deze klip gestrand. Zie voor
geval1en, waar van artike185 § 3 toepassing gemaakt wordt, in fine de 1ijst met de verwijzing naar al de
beschikkingen van de Commissie.
(117) Deze wordt ontheffing genoemd.

615

A. DE ONTHEFFING
77. Voor de beoordeling geval per geval geniet de Commissie van een
uitsluitende bevoegdheid(ll8).
Het is precies deze bevoegdheid die haar toelaat op het stuk van het
mededingingsbeleid een positieve actie te voeren.
Totnutoe heeft de Commissie van de ontheffingsmogelijkheid vrij soepel
gebruik gemaakt(119).
Alzo mochten exclusiviteitsconcessies en selectieve distributiesystemen
meestal, met uitzondering van enige, bijzondere restrictieve bedingen,_
van een gunstig vooroordeel genieten. De bevordering van de productie en
van het verdelingsproces werd algemeen aanvaard, terwijl men eveneens
aannam dat de gebruiker voldoende deelachtig was aan de voordelen(120). Research- (121), specialisatie- (122) en rationalisatiekartellen(123) zijn eveneens bestendig aangemoedigd geworden.
78. Krachtens artikel 8 §§ 1 en 2 van de uitvoeringsverordening nr. 17
mag de Commissie de ontheffing onderwerpen aan de vervulling van een
aantal voorwaarden en verplichtingen. Van deze mogelijkheid maakt de
Commissie een veelvuldig gebruik. Ze tracht alzo op de hoogte gesteld te

(118) Zie artikel 9 §3 van de uitvoeringsverordening nr. 17 van 6.2.1962 (Pub!., nr. 13 van
21. 2. 1962). Over de eigenlijke procedureprobiemen wordt hier niet verder ingegaan, daar ze uitvoering aan bod komen in het kader van de voordracht over de uitvoeringsverordening nr. 17.
(119) Zie iijst van de beschikkingspraktijk van de Commissie.
(120) Zie o.m. beschikkingen van de Commissie inzake D.R.U.-Biondei (8.7.1965, Pub!., nr. 131
van 17.7.1965, biz. 2194; Hummei-Isbecque (17.9.1965, Pub!., nr. 156van 23.9.1965, biz. 2581;
Maison Jaliatte-Hans Vos en Maison Jallatte-Ets. Vandeputte (17.12.1965, Pub!., nr. 3 van
6.1.1966, biz. 37); Omega (18.10.1970, Pub!., nr. L 242 van 5.11.1970, biz. 22 e.v.); B.M.W.
(13.12.1974,Publ., nr. L 29 van 3.2.1975, biz. 1); Good Year Italiana (19.12.1974, Pub!., nr. L 38
van 12.2.1975, biz. 10); Duro-Dyne Europair (19.12.1974, Pub!., nr. L 29 van 3.2.1975, biz. 11);
Saba (15.12.1975, Pub!., nr. L 28 van 3.2.1976, biz. 19).
(121) Zie beschikkingen van de Commissie inzake Euro sypsum (26.2.1968, Pub!., nr. L 57 van
5.3.1968, biz. 9 e.v .) ; Henkei-Colgate (23.12.1971, Pub!., nr. L 14 van 18.1.1972, biz. 14 e.v.;
Acec-Berliet 17 .7.1968,Publ., nr. L201, 12.8.1968, biz. 7 e.v.; Sope1em-Rank20.12.1974,Publ.,
nr. L 29 van 3.2.1975, biz. 20.
(122) Zie beschikkingen van de Commissie inzake Clima-Chappee-Buderus (22. 7.1969, Pub!. , nr. L
195 van 7.8.1969, biz. 1 e.v.), Jaz-Peter (22.7.1969, Pub!., nr. L 195 van 4.8.1969, biz. 5 e.v.;
geprorogeerdop 23.12.1977,Publ., nr. L61 van3.3.1978, biz. 17) ;FN-CF (28.5.1971,Publ., nr. L
134 van 20.6.1971, biz. 6 e.v.); Sopelem-Langen (20.12.1971, Pub!., nr. L 13 van 17.1.1972, biz.
47 e.v.); DunPapier (26.7 .1972,Publ., nr. L 182, 10.8.1972, biz. 24 e.v.); Prym-Beka (8.10.1973,
Pub!., nr. L296van24.10.1973, biz. 24);Rank-Sopeiem(20.12.1974,Publ., nr. L29van3.2.1975,
biz. 20); Bayer Gist Brocades (15.12.1975,Publ., nr. L30van 5.2.1976, biz. 13 e.v.; Sopeiem-Vickers (21.12.1977, Pub!., nr. L 70 van 13.3.1978, biz. 47).
(123) Zie beschikkingen van de Commissie inzake C.E.C.I.M.O. (13.3.1969, Pub!., nr. L 69 van
20.3.1969, biz. 13 e.v.), Transeuropean Marine Paint Association (27.6.1967, Pub!., nr. 163 van
20.7.1967, biz. 10); Cematex (24.9.1971, Pub!., nr. L 227 van 8.10.1971, biz. 26 e.v.); KEWA
(23.12.1975, Pub!., nr. L 51 van 26.2.1976, biz. 15 e.v.); United Reprocessers (3.12.1975, Pub!.,
nr. L 51 van 26.2.1976, biz. 7 e.v.); B.P.I.C.A. (7.11.1977,Publ., nr. L 229 van 23.11.1977, biz.
18).
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worden van de wijze waarop van de ontheffing effectief in de praktijk
gebruik gemaakt wordt, desgevallend ten overstaan van andere marktdeelnemers ; ze probeert ook een zeker toezicht uit te oefenen op de
structurele wijzigingen van de ondernemingen en de totstandkoming van
bindingen met andere ondernemingen.
Daar de ontheffingen krachtens voormelde bepaling eveneens in de tijd
beperkt zijn, kan de Commissie een bestendige controle inrichten. Indien
de voorwaarden van artikel 85 § 3 vervuld blijven, kan vanzelfsprekend
een prorogatie van de ontheffing verleend worden.
Anderzijds kan ook door de Commissie tot intrekking van een ontheffing
overgegaan worden.
In ieder geval dienen de tussenkomsten van de Commissie behoorlijk te
worden gemotiveerd en moet zij de rechten van de verdediging in acht
nemen. Om zulks te hebben verwaarloosd werd een beschikking van de
Commissie waarbij een geprorogeerde ontheffing aan onaanvaardbaar
geachte voorwaarden onderworpen werd, door het Hoftoegestaan(124).
B. DE GROEPSVRIJSTELLING
I.

ALGEMEENHEDEN

79. Benevens de ontheffing, voorziet artikel 85 § 3 ook de mogelijkheid
o.m groepsvrijstellingen uit te vaardigen.
Wat dient echter te worden verstaan onder groep?
Zinspeelde men hier op standaardovereenkomsten, i.e. de gekende min of
meer gelijkluidende overeenkomsten van een en dezelfde producent of
verdeler, of beoogde men daarentegen abstract gedefinieerde typen van
overeenkomsten.
Over het algemeen aanvaardde men vrij gemakkelijk dat de individuele
machtiging en de machtiging van standaardovereenkomsten op dezelfde
wijze zouden behandeld worden.
Zo men anderzijds ook vrij algemeen aanvaardde dat de algemene termen
van artikel 85 § 3 niet toelieten het begrip ,groep" te beperken tot
voormelde standaardovereenkomsten, was men het niet eens over het
bevoegdheidsprobleem.
Wie was er bevoegd om abstract gedefinieerde typen van afspraken
groepsgewijze vrij te stellen? Gelet op het abstract karakter van een
dergelijke maatregel, scheen een verordeningsbevoegdheid onontbeerlijk.
(124) Zie H.v.J., 23.10.1974 in de zaak Transeuropean Marine Paint Association, Jur., 1974,
biz. 1063.
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Dat de Raad op grand van artikel 87 van het E.E.G.-Verdrag over de
nodige bevoegdheid beschikte, leed geen twijfel. Kon men echter hetzelfde beweren van de Commissie ?
Deze vraag vertoonde onmiskenbaar een aanzienlijk praktisch belang. Na
het invoegetreden van de eerste uitvoeringsverordening was de Commissie met een vloed van aanmeldingen overstelpt geworden; in enige maanden tijd kon men er circa 37.000 tellen. Om de raderwerken van de
communautaire administratie niet te Iaten vastlopen, nam men een ruime
toepassing van de groepsvrijstellingen in overweging.
In twee mededelingen van 9 november 1962(125) deelde de Commissie
haar inzicht mede om een groepsvrijstelling uit te vaardigen ten behoeve
van bepaalde exclusiviteitsovereenkomsten en octrooilicentieovereenkomsten.
De belanghebbenden werden uitgenodigd om hun opmerkingen te Iaten
gelden. Vlug moest men vaststellen dat de bevoegdheid van de Commissie
om groepsvrijstellingen toe te staan ernstig in twijfel getrokken werd.
De Commissie liet derhalve haar oorspronkelijke plannen varen, doch
legde op 28 februari 1964 aan de Raad een voorstel tot bevoegdheidsdelegatie voor. Ondertussen ging ze tot twee nieuwe bekendmakingen over,
waarin ze haar sj:andpunt. inzak:e exclusiviteit§overeenkomsten en octrooilicentieovereenkomsten uiteenzette (126).

II.

HUIDIGE STAND VAN DE GROEPSVRIJSTELLINGEN

a) Op het gebied van de exclusiviteitsconcessies en van de industriele
eigendom
80. Zo het oorspronkelijk voorstel van de Commissie, om van de Raad
een bevoegdheidsdelegatie te bekomen op het vlak van de groepsvrijstellingen, zeer algemeen was geconcipieerd, zou de Raad deze delegatie
in de verordening van 2.3.1965 in belangrijke mate inkrimpen(127).
De Commissie zou slechts groepsvrijstellingen mogen verlenen ten behoeve van abstracte typen van afspraken, waaraan slecht twee ondernemingen deelnemen en die exclusiviteitsconcessies of beperkingen inverband met de uitoefening van intellectuele rechten betreffen.
Daar de Italiaanse regering meende dat deze verordening ten onrechte
uitging van het door haar betwiste standpunt, dat exclusiviteitsovereenkomsten onder toepassing van artikel 85 § 1 konden vallen, bracht ze
onder meer de wettelijkheid van deze verordening in het geding.
(125) Pub!. van9.11.1962, b1z. 2627e.v.; zieookrectificatiesPubl. van23.11.1962, b1z. 2687.
(126) Bekendmaking van 24 december 1962 (Pub!., nr. 139 van 24 december 1962, b1z. 2921-2923).
(127) Pub!. van 6.3.1965, b1z. 533.
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Haar verhaal werd echter door het Hof van Justitie verworpen ( 128). Kort
daarop verscheen dan de eerste groepsvrijstelling ten voordele van bepaalde exclusiviteitsovereenkomsten(l29). De geldigheidsduur was oorspronkelijk beperkt tot 31.12.1972. De vrijstelling werd echter geprorogeerd tot 31.12.1982(130?.
Zander in bijzonderheden te treden kan men grosso modo stellen, dat de
gunst van de groepsvrijstelling voorbehouden is aan open exclusiviteitsconcessies. Ze geldt niet wanneer de afspraken bindingen bevatten:
- waarbij fabrikanten elkaar wederkerig de alleenverkoop van deze
producten opdragen;
- waarbij rechtstreeks of onrechtstreeks naar een absolute gebiedsbescherming gestreefd wordt (131).
De V .0. 67/67 bepaalt eveneens dat de groepsvrijstellingen niet geldt voor
een afspraak tussen twee ondernemingen uit eenzelfde Lid-Staat, voor
zover de afspraak zich binnen de Lid-Staat afspeelt(132). Op grond van
een tamelijk verregaande teleologische interpretatie van het Hof werd die
bepaling onlangs opmerkelijk afgezwakt(133).
Totnutoe werd door de Commissie van de bevoegdheidsdelegatie geen
gebruik gemaakt op het vlak van de industriele eigendom.
Die leemte schijnt kortelings te zullen verholpen worden.
Anderzijds publiceerde de Commissie onlangs een antwerp van verordening, waarbij een aantal wijzigingen van de V.O. nr. 67/67 in het
vooruitzicht gesteld worden(134). De opzet is de draagwijdte van de
groepsvrijstelling te beperken enerzijds en het mechanisme beter aan te
pas sen aan de bevoorradingscontracten anderzijds.
b) Op het gebied van de toepassing van normen en typen, van de research
81. Om een doelmatig concurrentiebeleid te kunnen voeren, moest de
Commissie ook groepsvrijstellingen kunnen verlenen inzake horizontale
afspraken.
(128) Zie arrest van 13 juli 1966, Jur., XII, biz. 580.
(129) Zie verordening nr. 67 van de Comrnissie van 22 maart 1967 ,Pub/., nr. 57 van 25 maart 1967,
biz. 849 e.v.
(130) Zie verordening van de Commissie nr. 2591 van 8.12.1972, Pub/., nr. L 276, biz. 15.
(131) In dit verband werd geoordee1d dat de V.O. 67/67 niet speelde, wanneer de concessie bv. de
rechtstreekse uitvoer van de Lid-Staat van herkomst naar de Lid-Staat waar de alleenverkoper
gevestigd was, alhoewe1 de producten eventueel vanuit de andere Lid-Staten konden betrokken
worden; zie H.v.J., 1.10.1975 in de zaak Van Vliet, Jur., 1975, biz. 1103.
(132) Zie artikel 1 § 2.
(133) Zie arrest van 3.2.1976 (Jur., 1976, biz. 111) in de zaak Fonderies Roubaix Wattrelos; zie
recenter nag arrest van 1.2.1977 (Jur., 1977, biz. 65; noot DE GRYSE, S.E. W., 1978, biz. 148) in de
zaak Concordia.
(134) Pub/., nr. C 31 van 7.2.1978, biz. 2 e.v.
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Ben dergelijke behoefte deed zich geleidelijk gevoelen in het kader van de
-samenwerking tussen ondernemingen, waardoor deze rationeler kunnen
werken en hun productiviteit en concurrentievermogen aan een grotere
markt kunnen aanpassen.
De Commissie dacht hierbij vooral aan afspraken op het gebied van
normen en typen, het onderzoek en de ontwikkeling van producten of
procedes tot aan het stadium van industriele toepassing en van de exploitatie van de resultaten daarvan, alsmede op het gebied van de specialisatie.
Oorspronkelijk overwoog ze eveneens een gunstmaatregel ten behoeve
van de afspraken die de gemeenschappelijke in- of verkoop ten doel
hebben.
Hiertoe verzocht ze de Raad haar de passende bevoegdheidsdelegatie toe
te staan (ziePubl. nr. C 92,20.7 .1970, blz. 14 e.v.; zieook advies vanhet
economisch en sociaal comitePubl. nr. C 88, 6.10.1971, blz. 12 e.v.).
Achteraf werden de afspraken met betrekking tot de gemeenschappelijke
in- ofverkoop uit het voorstel weggelaten.
De Raad kende uiteindelijk de gevraagde delegatie toe bij verordening van
20.12.1971 (135).
De Commissie putte de haar toegestane bevoegdheid niet onmiddellijk uit.
Door haar individuele beschikkingspraktijk had ze inderdaad aileen een
zekere ervaring opgedaan op het gebied van de specialisatieovereenkomsten, zodat het haar opportuun leek de groepsvrijstelling in een eerste fase
tot die soort afspraken te beperken.
Bij uitvoeringsverordening van 21.12.1972 vaardigde ze dan ook in die
zin een groepsvrijstelling uit, waarvan de geldigheidsduur tot 5 jaar
beperkt werd. Deze verordening werd onlangs geprorogeerd(136).
82. Draagwijdte van de groepsvrijstelling ratione personae - Daar de
Commissie in hoofdzaak de bevordering van de samenwerking tussen
kleine en middelgrote ondernemingen wilde aanmoedigen, legde zein de
verordening een paar criteria neer om het toepassingsgebied ratione personae nauwkeurig af te bakenen(137).

(135) Zie V.O. 2821/71 van deRaad van 20.12.1971 (Publ., nr. L 285,29.12.1971, biz. 49 e.v.).
(136) Zie V.O. nr. 2903/77 Publ., nr. L 338 van 28.12.1977, biz. 14. De geldigheidsduurverstrijkt
thans ap 31.12.1982.
(137) Dit betekent dat de grate andememingen vaar een vrijstelling krachtens art. 85 § 3 niet in
aanmerking kamen, zulks kan echter ap grand van een individuele beschikking gebeuren. Zie a.m.
MAN-SAVIEM 17 .1.1972,Publ., nr. L 18210.8.1972, biz. 24. Zie V.O. 2779/72 vandeCammissie
van 21.12.1972 (Pub[., nr. L 292 van 29.12.1972, biz. 23 e.v.).
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Hierbij volgde ze grosso modo dezelfde werkwijze als in de bagatelbekendmaking van 27.5.1970.
Er werd een dubbele voorwaarde gesteld met betrekking tot het marktaandeel enerzijds en hetjaarlijks omzetcijfer anderzijds(138).

Over het marktaandeel- De groepsvrijstelling was oorspronkelijk aileen
van toepassing, wanneer de produkten waarop de specialisatie betrekking
had in geen Lid-Staat meer dan 10% van de omzet in gelijke en voor de
gebruiker op grand van hun eigenschappen, hun prijs en hun gebruik als
gelijksoortig te beschouwenproducten uit maken. In de V.O. nr. 2903/77
is thans bepaald dat voormelde percentage niet mag overschreden worden
in een wezenlijke deel van de gemeenschappelijke markt.
Over het jaarlijks omzetcijfer - Om van de groepsvrijstelling te kunnen
genieten, mocht verder de totale omzet van de aan de overeenkomst
deelnemende ondernemingen in een boekjaar niet meer bedragen dan 150
miljoen rekeneenheden. Dit bedrag is thans opgevoerd tot 300 miljoen
rekeneenheden.
Voor de berekeningswijze kan hier verwezen worden, naar hetgeen met
betrekking tot de bagatelbekendmaking uiteengezet werd. De Commissie
hemam hetzelfde systeem.
83. Draagwijdte van de groepsvrijstelling ratione materiae - Ten
gronde strekt de groepsvrijstelling zich slechts uit tot afspraken, waarbij
ondernemingen zich met het oog op specialisatie wederzijds verbinden
gedurende de looptijd van de overeenkomst bepaalde producten niet te
vervaardigen of door andere ondernemingen te Iaten vervaardigen en het
aan hun contractpartners over te Iaten, die producten te vervaardigen of
door andere ondernemingen te doen vervaardigen (139).
III.

0NDERSCHEID MET AANVERWANTE INSTRUMENTEN

84. Groepsvrijstellingen mogen uiteraard niet verward worden met bekendmakingen, i.e. mededelingen zonder enige juridische waarde, waarin
de Commissie soms haar standpunt bekend maakt met betrekking tot de
toepasselijkheid van artikel 85 § 1 op bepaalde typen van afspraken.

(138) Zie artikelen 3 en 4 van de V.O. 2779/72 van de Comrnissie.
(139) Zie art. 1 V.O. nr. 2779/72; voor verder commentaar zie SPORMANN, K., Forderung europiiischer Spezialisierungskartelle, W.u. W., 1973, biz. 165 e. v.; GowsWEIG, D.N., Specialization
agreements and the EEC' s Competition Laws, in: Legal issues of european integration, 1974, nr. 1,
biz. 35 e.v.
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In het verleden heeft de Commissie o. m. bekendmakingen uitgevaardigd:
- nopens de alleenverkoopovereenkomsten met handelsagenten en
commissionairs ( 140);
- nopens de octrooilicentieovereenkomsten(142)
- nopens de samenwerking tussen ondernemingen(142)
- nopens de afspraken van gering belang(143)
De bedoeling is aan de ondernemingen een zekere voorlichting te verstrekken nopens gebruikelijke overeenkomsten.
Wegens de ontstentenis van elk bindend karakter biedt het instrument van
de bekendmaking echter delicate aspecten.
Anderzijds geraken ze soms door de omstandigheden achterhaald, zodat
ze dan nog op de koop toe misleidend of onbetrouwbaar worden.
Het ware derhalve wenselijk dat de Commissie op bepaald ogenblik
kenbaar zou maken, in welke mate ze de uitgevaardigde bekendmakingen
nog relevant acht.

HOOFDSTUK

III

DE GEVOLGEN VAN RET KARTELVERBOD

A. BURGERRECHTELIJKE SANCTIES
85. Naar luid van artikel 85 § 2, zijn de krachtens dit artikel verboden
overeenkomsten of besluiten van rechtswege nietig.
Deze lapidaire verdragsbepaling heeft tot tal van moeilijkheden aanleiding
gegeven. De ontstentenis van overgangsbepalingen vergemakkelijkte de
toestand niet. Moest de nietigheid retroactief en automatisch toegepast
.worden of gold ze slechts voor de toekomst en na tussenkomst van een
bevoegde overheid?
Krachtens artikel 1 van de uitvoeringsverordening nr. 17 van 6.2.1962
(Publ. nr. 13 van 21.2.1962) zijn overeenkomsten, besluiten en onderling
afgestemde feitelijke gedragingen, bedoeld in artikel 85, lid 1, van het
Verdrag, alsmede misbruik van een economische machtspositie, bedoeld
in artikel86 van het Verdrag, verboden, zonder dat daartoe enige voorafgaande beschikking is vereist, onverminderd de toepassing van de artikelen 6, 7 en 23 van de verordening.
( 140)
(141)
(142)
(143)
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Zie bckendmaking
Zie bekendmaking
Zie bekendmaking
Zie bekendmaking

24.12.1962, Publ., 1962, b1z. 2921.
24.12.1962, Publ., 1962, b1z. 2922.
29.7.1968, Publ., nr. C 75 van 29.7.1968, b1z. 3 e.v.
27 .5.1970, Publ., nr. C 64 van 2.6.1970, b1z. 1 e.v.

De verwijzing naar laastgenoemde beschikkingen zinspeelt op de gevallen
waarin een ontheffing of een legalisatie tussenkomt.
Weliswaar verwijst artikel 1 naar de automatische toepassing van bet
verbod, maar logisch leidt men er uit af dat dezelfde oplossing geldt voor
de nietigheid die het verbod sanctioneert.
De verordening nr. 17 bepaalt echter niets voor de periode tussen
1.1.1958(144) en 13.3.1962(145). Ze heldert evenmin de draagwijdte
van de nietigheid op.
Het hoeft derhalve niet te verwonderen dat deze materie tot heel wat
prejudicif~le geschillen leidde, die niet altijd met de gewenste duidelijkheid door het Hof van Justitie behandeld werden.
Hieronder wordt een synthese gegeven van de huidige stand van de
rechtspraak met betrekking tot de draagwijdte van de nietigheid. Verder
worden eveneens enige beschouwingen gewijd aan de gevolgen(146).

I.

DRAAGWIJDTE VAN DE NIETIGHEID

a. Statuut van de oude afspraken

86. Zowel in de verordening nr. 17/62 als in de rechtspraak van het Hof
van Justitie wordt een onderscheid gemaakt tussen oude en nieuwe afspraken. Onder oude afspraken verstaat men al de afspraken die v66r
13.3.1962 (147) tot stand kwamen, terwijl de nieuwe afspraken deze zijn,
die vanaf 13.3.1962 gesloten werden.
Voor de oude afspraken moeten de volgende richtlijnen voor ogen gehouden worden:
1. Tot 13.3.1962 geldt de nietigheid van artikel85 §2 slechts ten overstaan van de afspraken, waaromtrent de overheden van de Lid-Staten
krachtens artikel 88 van bet verdrag uitdrukkelijk beslisten dat zij onder
het kartelverbod vielen, zonder dat zij voor een ontheffing in aanmerking
(144) i.e. de datum van het invoegetreden van het Verdrag van Rome.
(145) I.e. de datem van het invoegetreden van het V.O. nr. 17/62.
(146) Zie benevens de gebruikelijke standaardwerken: DE GRYSE, L., De tenuitvoerlegging van het
Europees mededingingsbeleid- Rol van de nationale rechter bij de handhaving van het communautair
mededingingsrecht, R. W., 1976-77, 1729; VAN DE WJELEN, J.G., Validity and nullity of restrictive
business agreements, in: European competition politicy, Leiden, 1973, biz. 140 e. v. ; HouiN, R., Les
consequences civiles d'une infraction aux regles de concurrence, Ann. Fac. Droit Liege, 1963, 27
e. v. ; GEELKERKEN, J. G., Nietigheid van concurrentiebeperkingen, Kluwer, 1966; SANDBERGER, G.,
Die Nichtigkeit Wettbewerbsbeschriinkender Vereinbarungen und Beschliisse im Recht der Europdischen Wirtschaftsgemeinschaft; MAILANDER, K.P., Privatrechtliche Folgen unerlaubter Kartellpraxis; DAIG, H.W., Zur Anwendung der Nichtigkeitsklausul des EWG-Kartelrechts durch den
innerstaatlichen Zivilrichter, Rabels Z., 1971, 1 e.v.; ULLRICH, H., Das Recht der Wettbewerbsbeschriinkungen des Gemeinsamen Marktes und die einzelstaatliche Zivilgerichtsbarkeit, Berlijn,
1971.
(147) I.e. de datum van het invoegetreden van de V.O. nr. 17.

623

kwamen of waaromtrent de Commissie bij toepassing van artikel 89 § 2
vaststelde dat ze een schending van artikel 85 § 1 uitmaakteno
In concreto blijken noch de bevoegde nationale overheden, noch de
Commissie dergelijke beslissingen gewezen te hebbeno Derhalve mag
men aanvaarden dat al de oude afspraken minstens tot 13 03 01962 geldig
zijn(148)o
87. 20 Na 130301962 zijn de oude, aanmeldingsplichtige(149) afspraken, die niet regelmatig aangemeld werden, van rechtswege nietig vanaf
het ogenblik van het invoegetreden van de VoOo nro 17(150)0
Krachtens de rechtstreekse werking van artikel 85 § 2, kan die nietigheid
door de nationale rechter vastgesteld worden zonder enige voorafgaande
tussenkomst van de Commissie(151)o
88. 30 Voor de periode na 130301962, genieten de oude aanmeldingsplichtige en tijdig aangemelde afspraken of de oude van aanmelding
vrijgestelde afspraken van een voorlopige geldigheid tot aan de eindbeslissing van de Commissieo
Onder voorlopige geldigheid dient verstaan een algehele geldigheid van
tijdelijke aard(152)o Inmiddels zijn de nationale rechters niet gerechtigd
de nietigheid vast te stelleno
Bij ongunstige eindbeschikking van de Commissie zal de nietigheid echter
terugwerken tot 130301962(153)0
b Statuut van de nieuwe afspraken
0

89. 10 De nieuwe aanmeldingsplichtige en niet aangemelde afspraken
zijn van rechtswege nietig sedert hun totstandkomingo
De nationale rechter mag gebeurlijk deze nietigheid vaststelleno
90. 20 De nieuwe aanmeldingsplichtige en aangemelde afspraken of de
nieuwe niet-aanmeldingsplichtige afspraken worden door de partijen op
eigen risico ten uitvoer gebrachto
(148) Zie H.v.J., 6.4.1962 inzake Bosch, fur., 1962, biz. 108; zie voor een toepassingsgeval
beschikking van de Commissie van 7.11.1977 (Publ., nr. L 299 van 23.11.1977, biz. 18), inzake
B.P.I.C.A.
(149) In beginsel zijn a! de afspraken aanmeldingsplichtig. Artikel4 §2 van de V.O. nr. 17 stelt
echter een aantal afspraken van aanmelding vrij.
(ISO) Zie H.v.J., 6.4.1962 inzake Bosch, fur., 1962, biz. 108.
(151) Zie H.v.J., 6.2.1973 inzake Brouwerij van Haecht II, fur., 1973, biz. 77.
(152) Zie H.v.J., 14.12.1977 inzake De Bloos, fur., 1977, biz. 2359; zie ook noot GOFFIN, f.T.,
1978, biz. 242.
(!53) ZieH. v .J., 6.2.1973 inzake Brouwerij van Haechtii,Jur., 1973, biz. 77; H. v .J., 14.12.1977
·
inzake De Bloos, fur., 1977, biz. 2359.
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Krachtens de rechtstreekse werking van artikel 85 § 2, behoort het eventueel de nationale rechter toe de nietigheid toe te pas sen. Deze laatste mag
echter de zaak op grond van artikel 177 van het Verdrag naar het Hof van
Justitie verwijzen voor interpretatie of de debatten opschorten tot de
eindbeschikking van de Commissie(154).
Anderzijds mag niet uit het oog verloren worden, dat de ontheffing ten
behoeve van een nieuwe aanmeldingsplichtige en aangemelde overeenkomst nooit vroeger kan terugwerken dan de datum van de aanmelding.

c. Algemene bemerking
91. Ongeacht de aard van de afspraak, is het wenselijk dat de nationale
rechter steeds met een bijzondere omzichtigheid optreedt, ten einde tegenstrijdigheid met communautaire beschikkingen te vermijden.
Deze laatste moeten over het geheel van de gemeenschappelijke markt op
dezelfde wijze toegepast worden, op gevaar af mededingingsvervalsingen
te zien ontstaan.

II.

GEVOLGEN VAN DE NIETIGHEID

92. Totnutoe is de aandacht hoofdzakelijk gegaan naar het probleem van
het automatisme van de nietigheid en van de terugwerkende kracht.
Hierbij werd vooral de nadruk gelegd op het statuut van de afspraken v66r,
tijdens en na de procedure voor de Commissie in het kader van de V. 0. nr.
17/62.
Thans komt het nutig voor, enige beschouwingen te wijden aan bijzondere
aspecten van de nietigheid als dusdanig. Is het anderzijds mogelijk bij
inbreuk op artikel85 § 1 schadevergoeding te vorderen? Bestaan er andere
sancties van burgerrechtelijke aard?
a. Bijzonderheden over de nietigheidssanctie
93. I. Voorwaarden van de vordering tot nietigverklaring:
Doorgaans wordt nu aanvaard dat de nietigheid van artikel 85 § 2 absoluut
is (155). Ben nietige afspraak kan derhalve noch tussen partijen, noch ten
overstaan van derden gevolgen afwerpen.
Het komt dan ook redelijk voor, te stellen dat iedere fysieke persoon of
rechtspersoon, die aantoont hierbij een wettig belang te hebben, zich op de
nietigheid mag beroepen. Deze mag zowel door de partijen als door de
(154) Zie H.v.J., 6.2.1973 inzake Brouwerij van Haecht II, fur., 1973, biz. 97.
(155) Zie H.v.J., 25.11.1971 inzake Beguelin, fur., 1971, biz. 949; zie H.v.J., 6.2.1973 inzake
Brouwerij van Haecht II, fur., 1973, biz. 77.
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derd{m ingeroepen worden; de gevolgen zijn dezelfde ten overstaan van
iedereen(156).
Deze beginselen lijken volstrekt redelijk wanneer men voor ogen houdt
dat artikel 85 de communautaire openbare orde raakt. Daarom komt het
onwaarschijnlijk voor dat de nietigheid van artikel 85 § 2 zou kunnen
gedekt worden(157). Het comrnunautair karakter van het nietigheidsbegrip legt trouwens uit, waarom men zich ervoor moet hoeden al te
gemakkelijk bepaalde beginselen uit het intern recht op het communautair
niveau over te hevelen. Aldus bepaalt artikel 59bis van het Frans decreet
van 30.6.1945 dat de nietigheid van een afspraak door partijen en derden
kan tegengesteld worden. Men heeft zich eveneens afgevraagd of de
nietigheid mocht opgeworpen worden door de partij, die uit de schending
profijt haalde of op wiens verzoek het nietig beding in de afspraak ingelast
werd. Naar Duits recht, zou de omstandigheid dat de nietigheid door een
partij aan zijn medecontractant tegengesteld wordt, naargelang de omstandigheden, als een rnisbruik van recht kunnen beschouwd worden(l58).
Water ook van zij, er bestaan op dit ogenblik geen aanwijzingen dat de
comrnunautaire overheden het recht van partijen of derden zouden beperken om zich op de nietigheid van artikel 85 § 2 te beroepen.
Al-deie pun.ten-zijn Weliswaar totfiutoe-ru:enrtttlrukkelijkbeslecht-gewor=den, hetgeen tot een gewisse omzichtigheid moet aanzetten. Moesten
twijfels rijzen nopens een of andere oplossing, dan zou een verwijzing op
grond van artikel 177 van het Verdrag aangewezen zijn.

94. 2. Omvang van de nietigheid: geheel of gedeeltelijk:
Sedert de LTM-zaak(159) is het duidelijk dat de nietigheid van rechtswege in de zin van artikel85 § 2 alleen die elementen van de afspraak treft,
die de verbodsvoorwaarden vervullen.
De afspraak zal slechts in haar geheel tenietgaan, indien de nietige elementen van het geheel niet af te scheiden zijn.
De contractuele bedingen die buiten het bestek vallen van artikel 85 § 1,
worden dus in beginsel niet door het Communautair recht beheerst. Zulks
(156) Zi~: o.m. de conclusies van DUTHEILLETDELAMOTHE A. G., inzake Beguelin,Jur., 1971, biz.
949.
(157) SCHRANS, Burgerlijke sancties bij inbreuk op het Europees kartelrecht, T.P.R., 1966, 366)
meent dat dit probleem door het nationaalrecht beheerst wordt. Dit standpunt 1ok:t onrniddellijk een
voorbehoud uit; de nietigheid van artikel85 § 2 is klaarblijkelijk een communautair begrip, waarvan
de draagwijdte dan ook normaal door het communautaire recht beheerst wordt.
(158) Zie WAELBROECK, Le droit de la CEE, IV, nr. 103.
(159) ZieH.v.J., 30.6.1966,Jur., 1966, biz. 338; zieookH.v.J., 13.7.1966 inzake Grundig,Jur.,
1966, biz. 430 e.v.
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betekent met andere woorden dat na afscheiding van de door het kartelverbod getroffen contractuele bedingen, de nationale rechter zal behoren nate
gaan, wat, naar intern recht, de weerslag is van een gedeeltelijk nietigheid
op de rest van de afspraak.
De omvang van de nietigheid stelt een zeer kies probleem wanneer een
afspraak van gering belang slechts door artikel 85 § 1 getroffen wordt
ingevolge het cumulatief effect van al de afspraken van de zelfde aard. Zal
de nietigheid al de afspraken van dezelfde aard treffen of zal men de
nietigheid op grand van bepaalde criteria moeten beperken. De rechtsleer
is aarzelend(160).

95. 3. fot van de afgeleide rechtshandelingen:
Kan de nietigheid van een afspraak op grand van artikel 85 § 2 een
weerslag hebben op de rechtsgeldigheid van andere rechtshandelingen die
eruit voortspruiten?
Deze vraag is bijzonder kies(161).
Het lijdt geen twijfel dat de afgeleide overeenkomsten, die op hun beurt
artikel 85 § 1 schenden, nietig zijn.
De nietigheid lijkt evenmin vatbaar te zijn voor betwisting, wanneer de
afgeleide overeenkomsten ter uitwerking van de afspraak tussen partijen
gesloten werden. De overeenkomsten zullen niet noodzakelijk op zichzelf
de elementen van een inbreuk op artikel 85 § 1 doen blijken. Ze kunnen
niettemin door de ongeoorloofdheid van de onderliggende afspraak aangetast worden, wanneer zo'n nauwe band bestaat tussen de basisafspraak
en de afgeleide overeenkomsten, dat deze laatste overkomen als een
integrerend deel van een systeem.
Daarentegen wordt het probleem twijfelachtiger, wanneer een afgeleide
overeenkomst tussen een partij en een derde in het gedrang komt. In
Duitsland is men bijzonder terughoudend om de uitbreiding van de nietigheid tot een dergelijke groep van rechtshandelingen te aanvaarden(162).

(160) Zie o.m. MALHERBE, J., noot, l.T., 1968, 438; TESSIN, noot, A. W.D., 1968, biz. 19; vgl.
besluiten RoEMER, A.G., in de zaak Brouwerij van Haecht I, Jur., 1967, biz. 548; RABELS, noot,
Europarecht, 1968, biz. 226 e.v. In de zaak Concordia poogde het Hof van Beroep te Gent
hieromtrent van hetHofvan Justitie opheldering te bekomen (ziePubl., nr. C 162 van 15.7.197 , biz.
7 en 8). De vraag bleef echter onbeantwoord; het Hof van Justitie had inderdaad voor bepaalde vragen
een uitleg gesuggereerd die de oplossing van de andere vragen .overbodig maakte (zie Arrest
Concordia 1.2.1977, Jur., 1977, biz. 65).
(161) Zie o.m. Hou:iN, R., Les consequences d' une infraction aux regles de concurrence, Ann. Fac.
droit Liege, 1963, biz. 46; BRAUN, GLEISS en HIRscH,Droitdes ententes de la CEE, 1977, biz. 194;
W AELBROECK, Le droit de la CEE, IV, nr. 104; MAILANDER, Europiiisches Kartellrecht, biz. 23;
DERINGER, EWG-Wettbewerbsrecht, Art. 85 §2, Anm. 105 e.v.
(162) Zie DERINGER, EWG-Wettbewerbsrecht, Art, 85 § 2, Anm. 107; MAILii.NDER, Europiiisches
Kartellrecht, biz. 259.
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Elders lijkt men gemakkelijker tot zulk een uitbreiding over te gaan.
Waelbroeck(163) zinspeelt op een bevel van de Voorzitter van de Koophandelsrechtbank van Antwerpen van 6.7.1964, waarbij deze laatste niet
aileen uitging van de nietigheid van de afspraak tussen verweerders op
grond van de artikden 85 en 86, maar ook van de algemene voorwaarden,
die zij in hun verhoudingen met derden oplegden en die de uitvoering van
de verboden afspraak uitmaakten.
Bij ontstentenis van een speciale beschikking zal de rechtsgeldigheid van
de afgeleide contracten naar Belgisch recht moeten beoordeeld worden op
grond van de beginselen inzake ongeoorloofd voorwerp of oorzaak.
De oplossing zal vermoedelijk afhangen van het beeld dat men zich vormt
omtrent de band die moet bestaan tussen de nietige afspraak en de afgeleide rechtshandeling. Het probleem vertoont een zekere gelijkenis met dit
van de weerslag van een nietig beding op de rest van de overeenkomst.
Men aanvaardt doorgaans dat het intern recht van iedere Lid-Staat het
probleem beheerst, hetgeen tot uiteenlopende oplossingen aanleiding kan
geven (164).
Tot slot wordt er de aandacht op gevestigd dat de onderling afgestemde
feitelijke gedraging als louter feit niet door de nietigheid van artikel85 § 2
kan getroffen worden, zulks niet belet dat de afgeleide rechtshandelingen
nietig kunnen zijn.
b. De vordering tot schadeloosstelling
96. Verleent de miskenning van artikel 85 een recht op schadeloosstelling?
Deze vraag is belangrijk. Algemeen wordt aangenomen dat het antwoord
beheerst wordt door het intern recht van de respectieve Lid-Staten(165).
N aar Belgisch recht, zal men derhalve teruggrijpen naar de artikelen 1382
en volgende van het B.W.
c. Andere burgerrechtelijke sancties
97. Naargelang de interne rechtssystemen kan de schending van artikel
85 tot tal van uiteenlopende sanctie aanleiding geven.

(163) ZieLedroitde Ia CEE, IV, nr. 104;Kh. Antwerpen, kortgeding, 6.7.1964,R.W., 1964-1965,
314.
(164) Zie HouiN, Les consequences civiles d'une infraction aux regles de concurrence, Ann. Fac.
droit Liege, 1963, nr. 1, b1z. 46e.v. ;BRAUN, GLEIS enHlRSCH,Droitdesententesde laCEE, nr. 134.
(165) Zie o.m. Verslagen van het tweede intemationaal colloquim van Europees recht (Den Haag
1963); Studies EEG (reeks concurrentie Nr. 1, 1966), Herstel van schade ten gevolge van scheiding
van de artikelen 85 en 86 van het EEG-Verdrag; BRAUN, GLEIS en HIRSCH, Droit des ententes de Ia
CEE, blz. 195 e.v.; WAELBROECK, Le droit de Ia CEE, IV, nr. 105 e.v.
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Alzo kan men denken aan een vordering tot stopzetting, aan bewarende of
voorlopige maatregelen, aan het opleggen van dwangsommen of aan de
bekendmaking van bepaalde beschikkingen.
Ieder van deze sancties wordt beheerst door de beschikkingen van het
nationaal rechtssysteem dat op de afspraak toepasselijk is.
B. ADMINISTRATIEVE SANCTIES
I.

BEEINDIGING VAN DE INBREUKEN

98. Om de rubriek over de gevolgen van de schending van het kartelverbod af te ronden, moet de aandacht even gevestigd worden op een aantal
adrninistratieve sancties van communautaire aard.
In de eerste plaats loont het de moeite de termen van artikel 3 § 1 van V. 0.
nr. 17 te benadrukken: hier wordt bepaald dat de Comrnissie de betrokken
ondernerningen en ondernemersverenigingen bij de beschikking kan verplichten aan de vastgestelde inbreuk een einde te stellen.
De tekst van de verordening is zeer summier. Er wordt nietternin vrij
algemeen aanvaard dat de Commissie gerechtigd is alle, om 't even welke
maatregelen te treffen, die van die aard zijn dat ze de verdragsschending
kunnen beeindigen.

II.

GELDBOETEN

99. Anderzijds moet ook verwezen worden naar de geldelijke sancties,
die alhoewel ze geen strafrechtelijk karakter hebben(166), toch bijzonder
zwaar op de ondernerningen kunnen wegen.
Naar luid van artikel 15 §2 van V.O. nr. 17/62 kan de Comrnissie bij
beschikking aan de ondernerningen of ondernemersverenigingen geld.boeten opleggen van ten rninste 1000 en ten hoogste een miljoen rekeneenheden, of tot een bedrag van ten hoogste 10% van de omzet van elk
der betrokken ondernerningen in het voorafgaande boekjaar, indien bedoeld bedrag hoger is dan 1 rniljoen rekeneenheden, waanner ze opzettelijk of uit onachtzaamheid:
- inbreuk maken op artikel 85 § 1 van het Verdrag of
- zich gedragen in strijd met een der voorwaarden van de ontheffing(l67).

( 16b) he anikd 15 §4, V.O. nr. 17/62.
(167) Zie artikel 8 §I, V.O. nr. 17/62.
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Bij de vaststelling van het bedrag van de geldboete wordt niet aileen
rekening gehouden met de zwaarte, maar ook met de duur van de inbreuk.
Het adviescomite voor mededingingsregelingen en economische machtsposities moet voorafgaandelijk geraadpleegd worden(168).
Indien de Commissie aanvankelijk slechts zelden van dit wapen gebruik
maakte, zou de economische wereld nochtans best bewust worden dater
zich op dit vlak een klimaatsverandering heeft afgespeeld en dat de
Commissie thans niet Ianger aarzelt om evidente inbreuken zwaar te
sanctioneren ( 169).
100. De strengheid van artikel 15 § 2 is weliswaar enigszins afgezwakt
door de termen van paragraaf 5, krachtens dewelke geen geldboeten
kunnen opgelegd worden voor gedragingen die plaats hebben:
- na de aanmelding van de afspraak en voordat de Commissie ten
aanzien hiervan een beschikking heeft genomen krachtens artikel 85
§ 3 van het V erdrag, voor zover deze gedragingen blijven binnen de
grenzen welke in de aanmelding zijn genoemd.
- v66r de aanmelding van oude afspraken, mits deze aanmelding
plaatsvindt binnen de termijn genomen in artikel 5 § 1 en in artikel 7
§2 van de V.O. nr. 17/62.
Deze tempering geldt niet, zodra de Commissie aan de betrokken onder~
nemingen heeft medegedeeld dat zij, na een voorlopig onderzoek, van
oordeel is dat afspraken onder artikel 85 § 1 van het Verdrag vallen en dat
toepassing van artikel 85 § 3 niet gerechtvaardigd is ( 170).
Het Hof van Justitie heeft aan deze bepaling een aanzienlijke draagwijdte
verstrekt. Een beschikking op grand van artikel 15 § 6 zou met name een
einde stellen aan het statuut van de voorlopige geldigheid ( 171).
In de praktijk heeft de Commissie betrekkelijk weinig haar toevlucht
genomen tot beschikkingen na voorlopig onderzoek. In de zaak van het
Noordwijks Cement Akkoord, had het Hof van Justitie inderdaad onderstreept dat de mededeling van de Commissie op grond van artikel 15 § 5
van de V.O. nr. 17/62 een beschikking was in de zin van artikel189 van
het Verdrag, zodat ze dan ook behoorlijk moest gemotiveerd zijn(172).
Deze verplichting ontkrachtte ten dele artikel 15 § 6, V. 0. nr. 17/62.

(168) Zie artikelen 10 §§ 3-6 en 15 § 3, V.O. nr. 17/62.
(169) Cfr. supra, nr. 3.
(170) Zie artike!15 §6 van V.O. nr. 17.
(171) Zie o.m. H.v.J., 9.7.1969 inzake Porte1ange, Jur., 1969, biz. 318.
(172) Zie arrest van 15.3.I967,Jur., 1967, biz. 93; ziedenoten vanBAARDMAN,S.E.W., 1968, biz.
29 enC.M.L.R., 1967, biz. 319; Fuss en BERKHARD,Europarecht, 1967, biz. 232; KovAR, J.D.!.,
1968, biz. 468; MAILANDER,N.J.W., 1967, biz. 1192; SUY, C.D.E., 1968, biz. 194.
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In de recente beschikkingspraktijk van de Commissie kan men niettemin
een zekere kentering waarnemen ( 173).
III.

DWANGSOMMEN

101. Ten slotte kan de Commissie bij beschikking aan ondernemingen of
ondernemersverenigingen dwangsommen opleggen ten bedrage van ten
minste 50 en ten hoogste 1000 rekeneenheden voor elke dag waarmede de
in de beschikking gestelde termijn wordt overschreden ten einde hen te
dwingen om o.m. een einde te maken aan een inbreuk op Art. 85 van het
Verdrag, overeenkomstig een krachtens artikel3 genomen beschikking of
een krachtens een ontheffing verboden handeling na te laten.
W anneer de ondernemingen of ondernemersverenigingen de verplichting
nagekomen zijn, ter afdwinging waarvan de dwangsom was opgelegd,
kan de Commissie vaststellen dat het uiteindelijk verschuldigd bedrag
lager zal zijn dan het bedrag dat zou voortvloeien uit de oorspronkelijke
beschikking.
Zoals inzake boeten dient het adviescomite voor mededingingsregelingen
en economische machtsposities ook hier voorafgaandelijk geraadpleegd.

TrrEL

III

DRAAGWIJDTE VAN ARTIKEL 86 E.E.G.-VERDRAG
ALGEMEENHEDEN

102. Volgens artikel 86 is het onverenigbaar met de gemeenschappelijke
markt en verboden, voorzover de handel tussen Lid-Staten daardoor
ongunstig kan worden be"invloed, dat een of meer ondernemingen misbruik maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt of op
een wezenlijk deel daarvan. Dit misbruik kan met name bestaan in:
- het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen Qf van andere onbillijke contractuele voorwaarden.
- het beperken van de produktie, de afzet of de technische ontwikkeling
ten nadele van de verbruikers.
- het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voor~
waarden bij gelijkwaardige prestatie, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging.

( 173) Zie beschikkingen van de Commissie van 5.3 .1975 inzake Sirdar-Phiidar (Publ. , nr. L 125 van
16.5.1975, biz. 27), van 25.7.1975inzakeBronbemalingenHeidemaatschappij (Publ., m. L249van
25.9.1975, biz. 27) en van 12.6.1978 inzake SNPE-LEL (Publ., m. L 191 van 14.7.1978, biz. 41).
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het feit dat het sluiten van overeenk:omsten afhankelijk wordt gesteld
van het aanvaarden, door de handelspartners van bijkomende prestaties, welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten.

103. Op te merken valt dat artikel86, evenals artikel85, uitgaat van een
verbodsstelsel. Misbruik is verboden, zonder dat daarvoor eerst een beschikking te dien einde nodig is. Een dergelijke opvatting impliceert
terugwerkende kracht.
104. Aanvankelijk stelde men dat artikel 86 in principe niet ziet op de
omvang van bedrijven, noch op hun interne of externe groei(174). Aan de
hand van de communautaire praktijk dient nagegaan of dit steeds het geval
is.
105. In de verhouding tussen artikel 85 en artikel 86 is geen sprake van
hierarchie of specialisatie. Reeds vanaf het begin heeft het Hof dit duidelijk verklaard(l75) en zeer recent nog eens gedemonstreerd(176). Valgens het Hof geeft de tekst van de artikelen 85 en 86 geen aanleiding tot
een dergelijk onderscheid. Ook het feit dat ondernemingen zich in verschillende fasen van het productieproces bevinden kan toepassing van
deze regels niet verhinderen. Als aan hun voorwaarden is voldaan, kunnen
de artikelen 85 en 86 op diverse soorten kartels van toepassing zijn waarbij
het ene artikel geen voorrang heeft hoven het andere.
106. Evenals artikel 85 schept artikel 86 rechten voor de rechtsonderdanen, die de nationale jurisdicties moeten waarborgen, m.a. w. artikel
· 86 heeft direkte werking.
Het Hof heeft dit o.a. in de zaken Sabam 1(177) en Sacchi(l78) nadrukkelijk verklaard.
107. Artikel86 behelst een verbod, dat de vervulling van vier voorwaarden vooropzet. Er moet sprake zijn van:
- een of meer ondernemingen

(174) Fusie of concentratie.
(175) H.v.J., 13.7.1966 inzake Grundig/Consten, fur., 1966, biz. 492 en 493. H.v.J., 13.7.1966
inzake ltaliaanse Republiek tegen Commissie en Raad, fur., 1966, biz. 591 en 592.
(176) H.v.J., 14.2.1978 in de zaak United Brands Company (Chiquita), fur., 1978, biz. 207.
(177) H.v.J., 30.1.1974 en 21.3.1974, fur., 1974, biz. 51 en 313.
(178) fur., 1974, biz. 409: het ging hier om art. 90 EEG; ook in dit kader heeft art. 86 een direkt
effect.
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een machtspositie op de gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk deel ervan
een misbruik
een mogelijke ongunstige bei:nvloeding van de handel tussen Lid-Staten.
Berst zullen deze toepassingsvoorwaarden geanalyseerd worden, vervolgens de sancties.
Twee van deze voorwaarden zijn al naar aanleiding van artikel 85 behandeld, te weten het ondernemingsbegrip en de ongunstige bei:nvloeding van
de handel tussen Lid-Staten. Zij zullen derhalve kort worden behandeld.
De begrippen misbruik en machtspositie zullen aan een meer gedetailleerd
analyse worden onderworpen ( 179).

HOOFDSTUK I

VERBODSVOORWAARDEN
§ 1 Aanwezigheid van een of meerdere ondernemingen
108. Er bestaan geen aanwijzingen, die duiden op een verschil tussen
artikel 85 en 86 t.a.v. de inhoud van het begrip ondememing.
Het is ook heel goed mogelijk dat een vereniging van ondernemers in haar
gedragjegens een der leden, misbruik maakt van een machtspositie (180).

(179) Voor een uitgebreide behandeling van a! deze onderwerpen wordt o.m. verwezen naar de
volgende werken en artikels: LANGEN, E., Marktbeherschung und ihr Miszbrauch nach Artike/86 des
EWG-Vertrages, Baden-Baden, Bonn, 1959. DUBOIS, J.P., La position dominante et son abus, Parijs,
1968. BuRKI, P.H., Le probleme del' abus des positions dominantes des grandes entreprises dans le
Marche Commun, Bern, 1968. JOLIET, R., Monopolization and Abuse of Dominant Position, Luik,
Den Haag, 1970. KREUTZ, P., Die miszbrauchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung nach
Art. 86 E.W.G.-Vertrag, Keulen, 1971. SAMKALDEN, I., Juridische problemen met betrekking tot
artikel 86 EEG-Verdrag, R.W., 1964-1965, 2097-2118. DRUKER, I.E., SAMKALDEN, I., Legal
Problems relating to article86 of the Rome Treaty, C.M.L. Ry., 1966-67, biz. 158-183. SCHMIDT, I.,
Relevanter Markt, Marktbeherrschung und Miszbrauch in § 22 GWB und art. 86 EXG-V., W.u. W.,
1965, biz. 453-493. BOLLACK, G., Das Marktbeherrschende Unternehmen im EWG-Recht, in:
Aktuelle Probleme des EWG-Kartellrechts, Keulen, 1968, biz. 223-248. ROWEDDER, H., Die Miszbrauchstatbestiinde des Art. 86 E.W.G.-V, in: Aktuelle Probleme des EWG-Kartellrechts, Keulen,
1968, biz. 247-258. SCHEUFELE, H., .,Beherrschende Stellung" und ihre .,Miszbrauchliche Ausnutzung'' im EWG-Kartellrecht, A. W.D., 1971, biz. 457-470; IDEM, Behandlung der, ,Beherrschenden
Stellung von Nachfriigen im EWG-Kartellrecht., B .B., 1973, nr. 9, Beilage. CEREXHE, E., L' interpretation del' article 86 du Traite de Rome et les premieres decisions de Ia Commission, C .D .E. , 1972,
biz. 272-29. VAN 0MMESLAGHE, P.,Les articles 85 et86 du Traite de Rome atravers les arrets de Ia
Cour de Justice et les decisions de Ia Commission, C.D.E., 1973, biz. 383-460 en 458-590. JOLIET,
R., Der Begriff des misbrauchlichen Ausnutzung in Art. 86 EWG-Vertrag, Eur., 1973, biz. 97-123;
IDEM,Le contrile des Monopoles dans Ia C.E.E., J.T., 1976, biz. 217-224. SCHULTSZ, J.C.,Art. 86
van het E.E.G.-Verdrag, in: Europees Kartelrecht, 1973, biz. 131.
(180) Zie beschikking van de Commissie van 2.6.1971 (Publ., nr. L 134 van 20.6.1971, biz. 15)
inzake GEMA.
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109. Meerdere ondernemingen kunnen ook collectief een machtspositie
bekleden. De volgende gevallen zijn nu hierbij te onderscheiden:
- Meerdere ondernemingen behoren tot dezelfde groep of hetzelfde
concern. Gezamelijk kunnen zij een machtspositie bekleden, zoals het
Hof in de zaak Deutsche Grammophon(181) principieel heeft erkend.
Merkwaardigerwijze heeft de Cornmissie nog nooit een beroep gedaan op
de collectieve machtspositie, hoewel zij dat in de zaken Continental
Can(182), Zoja(183) en United Brands (184) wellicht had kunnen doen.
In plaats daarvan verwees de Commissie naar de theorie van de toerekenbaarheid, die reeds door het Hof in de kleurenstoffenzaak(185) was
ontwikkeld. Deze, door het Hof uitgewerkte theorie diende in hoofdorde
ter rechtvaardiging van de bevoegdheid van de communautaire autoriteiten t. a. v. ondernemingen uit derde Ianden ( 186). Het is de vraag of dit
noodzakelijk was, daar de theorie van ,de gevolgen op de gemeenschappelijke markt'' een voldoende basis vormde van deze bevoegdheid.
De opvattingen van het Hof heeft dan ook kritiek uitgelokt, omdat ze de
gevolgen van de rechtspersoonlijkheid negeerde. De meerderheid van de
rechtssystemen kent de mogelijkheid om tot depersonificatie over te gaan,
maar dan aileen in strikt beperkte gevallen. Het lijkt twijfelachtig of in de
bovengenoemde zaken aan die strenge voorwaarden was voldaan.
De theorie van de-fo-erekenoiarlieid-brachi eveneens verwamng t. a. v~ h:;i
ondernemingsbegrip; deze verwarring werd ten andere verergerd door de
Commissie, die in de zaak Zoja(187), United Brand(188), ABG(l89) en
Hugin Liptons ( 190) verklaarde dat dochtermaatschappij en moederbedrijf
tesamen een economische eenheid vormen en dus een onderneming in de
zin van artikel 86(191).
Het is te betreuren dat de Commissie zo'n omweg maakt, terwijl de tekst
, ,een of meerdere ondernemingen' ' van artikel 86 voldoende is om dergelijke situaties te kunnen omvatten.

(181)
(182)
(183)
(184)
(185)
(186)
(187)
(188)
(189)
(190)
(191)
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Jur., 1971, biz. 487.

Beschikking van de Comrnissie van 9.12.1971, Publ., nr. L 7 van 8.1.1972, biz. 25.
Beschikking van de Comrnissie van 14.12.1972, Publ., nr. L 299 van 31.12.1972, biz. 25.
Beschikking van de Comrnissie van 17.12.1975, Publ., nr. L 95 van 8.4.1976, biz. 1.
H.v.J., 14.7.1972, fur., 1972, b1z. 619, 787 en 845.
Zie supra, nr. 32 e.v.
Beschikking van de Commissie van 14.12.1972, Publ., nr. L 299 van 31.12.1972, biz. 51.
Beschikking van de Comrnissie van 17.12.1975, Publ., nr. L 95 van 8.4.1976, biz. 1.
Beschikking van de Comrnissie van 19.4.1977, Publ., nr. L 117 van 9.5.1977, biz. 1.
Beschikking van de Commissie van 8.12.1977, Publ., nr. L 22 van 27.1.1978, biz. 23.
Zie supra, nr. 35 en 38.

- Verschillende ondernemingen die samen een kartel vormen, kunnen
collectief een machtspositie vormen(l92).
De Commissie kan hier of artikel 85 of artikel 86 toepassen.
- Ben enge oligopolitische marktstructuur. Het kan voorkomen dat, als
slechts enkele bedrijven op een bepaalde markt zijn overgebleven, er geen
concurrentie meer tussen hen bestaat en zij gezamenlijk een machtspositie
hebben.
Op communautair niveau is er nog geen beschikking geweest t. a. v. een
dergelijke situatie. De rechtsleer lijkt in zo'n geval de toepassing van
artikel 86 voor te staan(193).

§ 2 Mogelijke ongunstige beinvloeding van de handel tussen LidStaten
110. Daar de strekking van deze voorwaarde al bij de analyse van artikel
85 aan de orde is gekomen, kan worden volstaan met op te merken dat deze
voorwaarde oorspronkelijk o.m. een grens moest leggen tussen het nationale recht en het communautaire recht. De communautaire praktijk heeft
de draagwijdte van deze voorwaarde vervolgens aanzienlijk verruimd.
In de zaak Zoja getoetst aan artikel86, steldehetHof, dat de handel tussen
Lid-Staten ook indirekt kon worden bei:nvloed nl. wanneer de concurrentiestructuren binnen de Gemeenschappelijke Markt werden gewijzigd(l94).
Deze wijziging was nadelig voor de consumenten, omdat zij schade
berokkende aan de effectieve concurrentie, welke aldus het Hof, gewaarborgd dient te worden bij toepassing van artikel3 (f) van het Verdrag. De
communautaire autoriteiten moeten derhalve, ongeacht of de produktie
voor derde landen, dan wel voor de gemeenschappelijke markt bestemd is,
steeds naar de gevolgen voor de concurrentie-structuur kijken.
111. Deze opvatting is ook te lezen in de ABG-beschikking(195) van de
Commissie en gedeeltelijk in de beschikking inzake Hugin-Liptons (196).
In de zaak United Brands Company verwierp hetHof de stelling van UBC
dat de weigering om te leveren aan de Deense distributeur de handel tussen

(I '!2) Zo bvb. in de zuikerzaak, Beschikking van de Commissie van 2.1.1973, Pub!., nr. L 140 van
26.5.1973, blz. 17 e.v.
(193) Zie SCHROTER, H., Le concept de position dominante dans l' application des articles 66 § 7 du
Traite CECA et 86 du traite CEE, in: La reglementation du comportement des monopoles et
entreprises dominantes en droit communautaire (Semaine de Bruges, 1977, blz. 457).
(194) Zie supra, nr. 58.
(195) Zie beschikking van de Commissie van 19.4.1977 (Pub!., nr. L 117 van 9.5.1977, blz. 1).
(196) Zie beschikking van de Commiss\e van 8.12.1977 (Pub!., nr. L 22 van 27 .1.1978, blz. 23).
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de Lid-Staten niet zou bei:nvloeden. Het Hof verklaarde dat het voldoende
was dat men een concurrent probeert uit te schakelen, terwijl men zelf een
machtspositie heeft. Dit kan de concurrentiestructuur aantasten(197).

§ 3 Machtspositie op de gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk deel ervan
112. Twee begrippen dienen hier onderscheiden te worden: de machtspositie enerzijds en de betrokken markt anderzijds.
A. MACHTSPOSITIE
I.

BEGRIP

a. In het kader van E.G.K.S.-Verdrag:
113. Hier dienen drie concurrentieregelen te worden onderscheiden, met
name artikel 65 (kartels), artikel 66, 1-6 (concentratie) en artikel 66, 7
(machtspositie).
Uit artikel 66, 7 blijkt dat een bedrijf een machtspositie heeft, als het
onttrokken is aan effectieve concurrentie. De filosofie van het Verdrag
van Parijs is dat een zekere mate van concurrentie gewaarborgd dient te
worden om de communautaire doelstellingen te kunnen bereiken.
Dit blijkt ook duidelijk uit de tekst van de artikelen 65 en 66, 1-6 E.G .K. S.
De drie bepalingen samen vormen een coherent geheel.
Er blijkt uit, dat in het E.G.K.S. een ondememing geacht wordt een
machtspositie te hebben op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk
deel daarvan, als deze:
- de prijzen kan bepalen, of
- de produktie of distributie kan controleren of beperken op een wezenlijk deel van de betrokken produktmarkt.
b. In het kader van het E.E.G.-Verdrag:
114. In het kader van het E.E.G.-Verdrag gaat men meestal uit van de
tekst, de samenhang, de geest en het doel van artikel 86 om het begrip
machtspositie te bepalen.
Zoals er een samenhang bestaat tussen de artikelen 65, 66, 1-6 en 66, 7
E.G.K.S.-Verdrag, bestaat er tussen de artikelen 85, lid 3b en 86 E.E.G.
een zeker parallellisme. Op een verschillend niveau streven beide artikelen hetzelfde doel na: het handhaven van een effectieve of niet vervalste
concurrentie op de gemeenschappelijke markt. Dit doel stoelt op het

(I \17) Zie overweging 201.
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grondbeginsel van artikel3 (f) E.E.G.-Verdrag dat tot de communautaire
openbare orde hoort(l98).
115. Standpunt van de Cominissie- In de zaak Continental Can stelde de
Commissie dat een onderneming een machtspositie heeft, indien deze de
mogelijkheid tot een onathankelijk gedrag heeft, die het mogelijk maakt te
handelen zonder dat rekening gehouden hoeft te worden met de concurrenten, afnemers of leveranciers.
Deze definitie verschilt niet wezenlijk van de definitie, die de Commissie
al in 1966 in het concentratie-memorandum(l99) had gegeven.
116. Standpunt van het Hof- Het Hofheeft in.de zaken Sirena(200) en
Deutsche Grammophon(201) alsmede in de Suikerzaak(202) gesteld, dat
een machtspositie aanwezig is, als een bedrijf effectieve concurrentie op
de relevante markt kan verhinderen.
117. Vergelijking tussen de gezichtspunten van het Hof en de Commissie
- Hoewel de formulering van beide instanties niet dezelfde is, verschillen
beide gezichtspunten tach niet op essentiele punten. De mogelijkheid om
een effectieve concurrentie te verhinderen impliceert immers dat men de
mogelijkheid heeft zich onathankelijk te gedragen.
De Commissie heeft dit klaarblijkelijk ter gelegenheid van latere zaken
laten uitschijnen. Aldus stelde ze in de zaken United Brands (203) en
Hoffmann-LaRoche(204), datU.B.C. resp. Hoffmann-LaRocheinstaat
waren zich onathankelijk te gedragen (, ,een mate van globale onathankelijkheid"), waardoor zij in staat waren effectieve mededinging te verhinderen. Deze opvatting blijkt oak uit het antwerp van een concentratieverordening dat de Commissie heeft opgesteld (205).
Van zijn kant is het Hofer in het arrest United Brands (206) van uitgegaan
dat een machtspositie de macht impliceert om effectieve mededinging te

( 198) Anesten over de verhouding tussen de artikelen 3b, 85 en 86 zijn: Continental Can van
21.2.1973 (Jur., 1973, biz. 215), Zoja van 6.3.1974 (Jur., 1974, biz. 223), Saba van 25.10.1977
(Jur., 1977, biz. 1875), G.B.-Inno-Atab van 16.11.1977 (Jur., 1977, blz. 2115) en United Brand
Company van 14.2.1978, Jur., 1978, biz. 207 e.v.
(199) Studies serie concurrentie, nr. 3, Brussel, 1966.
(200) Arrest van 18.2.1971, Jur., 1971, biz. 69, overweging 16.
(201) Arrest van 8.6.1971, Jur., 1971, biz. 487, overweging 17.
(202) Arrst. van 16.12.1975, Jur., 1975, biz. 1663, overweging 38; biz. 1979.
(203) Beschikking van 17.12.1975, Pub/., m. L 95 van 8.4.1976, biz. 1.
(204) Beschikking van 9.6.1976, Pub/., m. L 223 van 16.8.1976, biz. 27.
(205) Pub/., 1973, nr. C 92/1.
(206) H.v.J., 14.2.1978, Jur., 1978, biz. 227 e.v. (overweging 65).
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verhinderen doordat zij de mogelijkheid versterkt tot onafhankelijk
marktgedrag.
De Commissie en het Hof hebben dus de respectieve elementen van beide
gezichtspunten tot een enkele bepaling verwerkt.
In ieder geval is het duidelijk dat de weerhouden bepaling aan artikel 86
een zeer ruime draagwijdte verleent.

II.

CRITERIA VOOR HET BEPALEN VAN DE MACHTSPOSITIE

a. Economische theorie
118. Van belang is het te weten welke criteria gebruikt kunnen worden
om te zien of een ondememing een machtspositie bekleedt.
In het algemeen gebruikt de economische theorie drie criteria (207) :
- het structuurcriterium.
- het gedragscriterium.
- het resultaatscriterium.
119. Structuurcriterium - Met structuur wordt in het algemeen bedoeld,
het geheel van voorwaarden en omstandigheden buiten de ondememing,
dat de markt, waarop de ondememing werkt,__!Jepaal!. __
Men neemt hier de absolute omvang van de ondememing in aanmerking
(omzet, marktaandeel, aantal werknemers, het maatschappelijk actief, de
financiele macht, enz.) en de relatieve omvang, d.w.z. men kijkt hoe de
omvang afsteekt bij die van concurrenten. Tal van factoren spelen bij deze
waardering een belangrijke rol. De betekenis van het marktaandeel moet
hierbij niet overschat worden. Andere elementen zijn hier de productdifferentiatie, de hoogte der marktdrempels en de industriele ontwikkeling
der industrieen op de betreffende markt.
120. Gedragscriterium- Uit de analyse van het gedrag kan blijken ofhet
bedrijf onttrokken is aan effectieve mededinging. Men kan hier bvb. naar
de prijspolitiek kijken.
121. Resultaatscriterium - Men moet hier de actuele gang van zaken,
d.w.z. het geheel der resultaten van de ondememing onder de loupe
nemen en proberen erachter te komen of deze ook behaald zouden zijn bij
een effectieve concurrentie. Dit criterium is niet gemakkelijk te hanteren
en bergt zekere gevaren in zich. Het is vaak zeer moeilijk te bepalen wat
een ,concurrentieel" resultaat is en wat niet.
(207) Zie o.m.
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JACQUEMIN,

A., in: Competition Policy in the U.S. and EEC, blz. 130 e.v.

b. Communautaire praktijk en rechtspraak
122. Blijkens de beschikkingen inzake Continental Can, Europese
Suikerindustrie, U.B.C. en Hoffmann-La Roche blijkt de Commissie een
zeker belang te hechten aan het marktaandeel als indicator. Maar niet
aileen het marktaandeel beschouwt de Commissie als belangrijk, ook het
gedrag van het bedrijf. Het Hof wendt eveneens deze criteria aan(208).
123. Sommige schrijvers (209) vinden dat uitsluitend een analyse van de
marktstructuur zal kunnen uitwijzen of er sprake is van een machtspositie
of niet.
Wellicht hebben ze principieel gelijk. Practisch zal het echter vaak moeilijk blijken een volledig accurate structuuranalyse uit te voeren.
Het kan wenselijk zijn de structurele aanwijzingen aan de hand van andere
criteria te vervolledigen.
Hoop en al zal men bij de aanwending van het resultaatscriterium bijzonder omzichtig moeten te werk gaan.
124. In de zaak U.B.C. verwierp het Hof de stelling van United Brands,
als zou het feit dat men de afgelopen jaren verlies had geleden, terwijl de
concurrentie winst behaalde, aantonen dat U.B.C. geen machtspositie
had. Het Hof vond dit geen voldoende aanwijzing voor de afwezigheid
van een machtspositie, netzomin als hoge winsten op zich voldoende zijn
om een machtspositie aan te tonen.
Het Hof verklaarde in deze zelfde zaak dat eerst de struktuur van de
betrokken onderneming onderzocht diende te worden en vervolgens de
mededingings-situatie op de relevante markt.
Ten slotte kan, aldus het Hof, zelfs een gedraging, welke op zich geen
misbruik is, toch een aanwijzing voor een machtspositie opleveren.
Het is dus vooral een combinatie van verschillende faktoren, welke een
machtspositie zal kunnen aantonen, zoals: marktaandeel, financiele
macht, omzetcijfers, marktdrempel, produktdifferentiatie en industriele
ontwikkeling van de betrokken markt.

B. RELEVANTE MARKT
125. De macht van een onderneming kan normaal slechts bepaald worden
ten aanzien van een of ander referentiecriterium. Dit schept het probleem
(208) Zie H.v.J., 14.2.1978 inzake UBC (fur., 1978, b1z. 207) en H.v.J., 25.10.1977 inzake
SABA, fur., 1977, b1z. 1875 (overweging 57).
(209) Zie o.m. JACQUEMIN, o.c., b1z. 132.
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van de relevante markt. De afbakening hiervan dient vanuit verschillende
oogpunten te geschieden:
- in de tijd.
- in de ruimte
- met betrekking tot de producten of diensten.
I.

AFBAKENING IN DE TIJD

126. Bij het onderzoek naar een eventuele machtspositie moet men depositie van het bedrijf onderzoeken op het moment van het beweerde misbruik. De machtspositie van een onderneming kan zich immers snel
wijzigen (21 0).
II.

AFBAKENING IN DE RUIMTE

127. De machtspositie moet bestaan op de gemeenschappelijke markt of
op een wezenlijk deel ervan. De invloed van de machtspositie hangt af van
een reeks faktoren, zoals de transportkosten, de aard van het produkt, de
verbindingsmogelijkheden, het handelsniveau (detailhandel, groothandel
of produktie) of eventuele technische barrieres.
Twee dimensies zijn hierbij te onderscheiden:
a) de territoriale dimensie
b) de kwantitatieve dimensie.
a. T erritoriale dimensie

128. De term , ,gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel daarvan'' betekent niet dat de relevante markt groter zou moeten zijn dan het
gebied van een Lid-Staat. Dit blijkt duidelijk uit een gehele serie beslissingen en van de Commissie en van het Hof, zoals de zaken Gema (211),
Sabam(212), Europese suikerindustrie(213), General Motors (214),
Continental Can(215), United Brands(216), ABG(217) en Hugin-Liptons(218).
(210) H.v.J., 16.!2.1975 inzake Europese suikerindustrie, Jur., 1975, 1665 e.v.
(211) Beschikking van de Commissie van 2.6.1971, Pub/., nr. L 134 van 20.6.1971, biz. 5.
(212) H.v.J., 30.1.1974 en 21.3.1974, fur., 1974, blz. 51 en 313.
(213) Beschikkingvan de Commissievan2.1.1973,Publ., nr. L 140van26.5.1973, blz. 17 ;H.v.J.,
16.12.1975, Jur., 1975, blz. 1665.
(214) Beschikkingvande Commissievan 19.12.1974,Publ., nr. L29van3.2.1975, blz. 14;H.v.J.,
13.11.1975, Jur., 1975, 1365.
(215) Beschikking van de Commissie van 9.1.1971, Pub/., nr. L 7 van 8.1.1972, blz. 25; H.v.J.,
21.21973, Jur., 1973, blz. 215.
(216) Beschikking van de Commissievan 17 .12.1975,Publ., nr. L 95 van 8.4.1976, biz. 1; H.v.J.,
14.2.1978, Jur., 1978, biz. 207.
(217) Beschikking van de Commissie van 19.4.1977,Publ., nr. L 117 van 9.5.1977, biz. I; H.v.J.,
29.6.1978.
(218) Beschikking van de Commissie van 8.12.1977, Pub/., nr. L 22 van 27.1.1978, biz. 23.
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In de zaak Zoja(219) betrof de relevante markt de gehele gemeenschappelijke markt.
In het kader van artik:el 85 hebben de communautaire autoriteiten ook wei
eens de relevante markt bewust afgebakend, zoals in de V. 0. 19/65 van de
Raad betreffende de groepsvrijsteilingen en de V. 0. 67/67 van de Commissie (220).
Uit de hier aangehaalde communautaire praktijk blijkt onder meer, dat ook
het grondgebied van een kleine Lid-Staat een ,wezenlijk deel" in de zin
van artikel 86 kan zijn.

b. Kwantitatieve dimensie
129. De territoriale dimensie aileen is niet bepalend voor de relevante
markt. Daarnaast dient men de struktuur en het volume van de productie
en consumptie van de betreffende handel te bekijken, evenals de gewoonten en economische mogelijkheden der kopers en verkopers (221).
Ill.

AFBAKENING MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN EN DIENSTEN

a. Draagwijdte
130. De markt van het betrokken produkt of de betreffende dienst is vaak
moeilijk vast te steilen. Economen gebruik:en het criterium van een redelijke mate van substitueerbaarheid, welke zij bepalen door de kruiselasticiteit van de vraag: is deze laag dan betekent zulks dat het product een
eigen relevante productmarkt heeft, is ze hoog, dan moeten andere producten daar ook toe gerekend worden. In wezen komt het neer op de
voorkeur van de consumenten (222). Hierbij speelt dan nog een rol of het
product zich, technisch gesproken, makkelijk laat substitueren. Het kan
zijn dat voor het vervaardigen van een product, machines nodig zijn
waarvoor aileen bepaalde soorten onderdelen gebruikt kunnen worden en
andere niet; hoewel deze laatste eenzelfde soort functie en werking hebben, horen zij dan toch niet tot de relevante markt. AI metal dient men het
probleem niet te theoretisch te benaderen (223).
Complicerend werkt soms nog een onderverdeling in submarkten, zoals
bijv. bij schoenen: heren-, dames- en kinderschoenen.
(219) Beschikking van de Commissie van 14.12.1972, Publ., nr. L 299 van 31.12.1972; H.v.J.,
6.3.1974, Jur., 1974, b1z. 223.
(220) Zie supra, nr. 80 e.v.
(221) Suikerzaak:, Jur., 1975, biz. 1663, overweging 370-375 en 441-451.
(222) Zie hierover de zaak: Kali und Saiz, waar het de vraag was of enkei- en meervoudige
kunstmeststoffen tot dezeifde dan wei verschillende reievante markten behoorden, Jur., 1975, biz.
499.
(223) Zie bv. Zoja-raak, Jur., 1974, biz. 223 e.v.
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b. Communautaire praktijken en jurisprudentie
131. Deze tonen aan hoe moeilijk het vaak is om de relevante markt af te
bakenen. De algemeen gehanteerde definitie is dat de relevante markt zich
uitstrekt over aile identieke producten of producten die door de gebruiker
als gelijksoortig beschouwd worden vanwege de eigenschappen, de prijs
of de gebruiksmogelijkheden(224).
132. Een hele reeks zaken hebben de Commissie en het Hof genoopt hun
Iicht over dit probleem te Iaten schijnen. Men kan hier o. m. verwijzen naar
de beschikkingen en arresten in de zaken Gema(225), Continental(226),
Zoja(227), United Brands (228), Hoffmann-La Roche(229) en HuginLiptons (230).
In de zaak Continental Can had de Commissie drie verschillende productmarkten onderscheiden, maar het Hof vernietigde de beschikking, omdat
de Commissie niet voldoende had aangetoond, waarom nu precies het ene
product zich zo van het andere onderscheidde. Volgens het Hof moet het
product zich niet aileen door het gebruik onderscheiden van andere producten, maar ook door de bijzondere kenmerken van de vervaardiging, die
het speciaal geschikt maakt voor een bepaalde bestemming.
In- de zaak Zoja ging het om twee gescheiden markten: een van de
grondstoffen en een van het afgeleide product. Op de eerste had CSC een
machtspositie, waarvan het bedrijf misbruik maakte. Dit nu had repercusies op de structuur van de markt der afgeleide producten.
Evenals in de zaak Continental Can kwam de Commissie in de zaak Kali
und Salz door de relevante markt in problemen. Het Hof verwierp de
argumentatie van de Commissie om twee verschiilende markten te onderscheiden, omdat dit niet voldoende werd gerechtvaardigd.
In de zaak United Brands stond het Hof stil bij de relevante markt(231).

(224) Bagatelbekendmaking van de Commissie van 27.5.1970 (Publ. , nr. C 64 van 2. 6.1970); art. 4,
lid 2 van V.O. 17, gewijzigden aangevuld doorV.O. 2822/71 (Publ., nr. L 285 van29.12.1971, biz.
49); Art. 3, V.O. 2779/72 (Publ., nr. L 292, van 29.12.1972, biz. 23 (gewijzigd doorV.O. 2903/77
(Publ., nr. L338 van28.12.1977, biz. 14;Art. 6van V.O. 67/67 (Publ., nr. L57van25.3.1967); art.
1, lid 2 van de ontwerp-concentratieverordening (Publ., nr. C 92 van 31.10.1973, biz. 1).
(225) Zie verwijzingen onder nr. 128.
(226) Zie verwijzingen onder nr. 128.
(227) Zie verwijzingen onder nr. 128.
(228) Zie verwijzingen onder nr. 128.
(229) Zie verwijzingen onder nr. 128.
(230) Zie verwijzingen onder nr. 128.
(231) Overwegingen 12-35.
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De Commissie had deze beperkt tot die der bananen. Het Hof keurde dit
goed, daar onderzoeken hadden aangetoond dat de kruis-elasticiteit van de
vraag niet erg groot was.
De zaak Hugin-Liptons werpt een scherp licht op een bijzonder kies
probleem, met name de beperking van de relevante markt tot de markt van
de onderdelen van een product van een bepaald merk.
C. KRITISCHE BESCHOUWINGEN

133. Bovenstaande uiteenzetting toont aan hoe complex en gecompliceerd het probleem van de machtspositie op een bepaalde markt is. Nog
lang niet aile denkbare situaties zijn in kaart gebracht.
Enige overwegingen t. a. v. deze problematiek zijn op hun plaats, zowel
wat het begrip , ,machtspositie' ', als wat het begrip , ,relevante markt''
betreft.
I.

MET BETREKKING TOT DE MACHTSPOSITIE

134. Waelbroeck heeft voorgesteld om de machtspositie te relateren aan
de verschillende categorieen van personen die het rnisbruik hebben
moeten ondergaan (232). Zou dit een beperkte en bepaalde categorie zijn,
dan kan worden volstaan met het aantonen van het bestaan van een
afhankelijkheidsband tussen het betrokken bedrijf en die bepaalde categorie (bijv. de afnemers)(233).
Gaat het daarentegen om rnisbruik met betrekking tot de concurrentiestructuur van een bepaalde markt, d. w .z. een verwerving of uitb:reiding
van een machtspositie door een ondernerning, zonder dat sprake is van
anti-concurrentieel gedrag t. a. v. een of meer ondernerningen, dan zal men
moeten aantonen dat de betrokken ondernerning niet is onderworpen aan
een normale, effectieve mededinging, wat de bewijslast veel zwaarder zal
maken.

(232) WAELBROECK, Algemeen verslag, in: La reglementation du comportement des monopoles et
entreprises dominantes en droit communautaire (semaine de Brnges, 1977), biz. 110 e.v. Zie ook
VERLOREN VAN TFIEMAAT, Grensoverschrijdende fusies binnen de EEG, S.E.W., 1968, biz. 175.
(233) Deze redenering lijkt de Comrnissie te hebben gevolgd in haar beschik:king inzake ABG (Pub/. ,
nr. L 117 van 9.5.1977, biz. 1) HetHofis hierniet op ingegaan door slechts vast te stellen dater geen
sprake was van misbruik (Arrest van 29.6.1978 - nog niet nitgegeven). Ook de Saba-zaak wierp
hieromtrent interessante vragen op, maar het Hof stelde dat het feit, dat een groothandelaar haast
gedwongen is een bepaald produkt in zijn assortiment op te nemen wegens de kwaliteit en/of de
reputatie van dit product bij haar afnemers, geen afhankelijkheidspositie t.a.v. de fabricant van dat
product opleverde, maar een eenvoudig gevolg was van normale concurrentie (fur., 1977, biz. 1875
en commentaar van VAN EMPEL in S.E.W., 1978, biz. 428).
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II.

MET BETREKKING TOT.DE RELEVANTE MARKT

135. Zou het ook nuttig zijn dit begrip te koppelen aan een ander gegeven? Waelbroeck (234)' stelt dat het gedrag al vaak een aanwijzing kan
vormen voor het al dan niet bestaan van een machtspositie. In een derge~
lijk geval hoeft men, aldus deze auteur, de relevante markt niet meer met
zoveel nauwkeurigheid af te bakenen.
Ook kan de omschrijving van de markt voor de Commissie varieren naar
gelang het soort misbruik. Ziet dit laatste op bepaalde bedrijven dan zou
het kunnen volstaan te onderzoeken of er voor die bedrijven andere
alternatieven bestonden. Waren die voor enkele ondernemingen niet
voorhanden, dan kan een machtspositie t.a.v. hen worden vastgesteld,
zelfs als het product in het algemeen best substitueerbaar zou zijn.

· § 4 Misbruik
A. BBGRIP

136. In de doctrine zijn in de loop der jaren vele standpunten naar voren
gebracht over de inhoud van het begrip misbruik, temeer daar artikel 86
daarover zwijgt(235). Menig auteur kan men echter verwijten te weinig
rekening te hebben gehouden met de plaats van artikel 86 in zijn context.
De Commissie neemt dit wel in overweging en beschouwt als misbruik al
die gedragingen die in strijd zijn met de doelstellingen van het V erdrag.
Dit zal steeds per geval bekeken dienen te worden. Ben groot deel van de
doctrine is het hiermee eens (236).
Ook het Hof heeft deze opvatting goedgekeurd, daarbij tevens gei:nspireerd door de tekst van artikel 66 §7 van het B.G.K.S.-Verdrag. Ben
dergelijke definitie van misbruik sluit tevens aan bij de bovenbeschreven
definitie van het begrip machtspositie. Het misbruikbegrip krijgt zo een
objectieve inhoud en hangt niet af van de inzichten van de ondernemingen
in kwestie.

(234) O.c., biz. 130 e.v.
(235) GOLDMAN, Droit commercial europeen, 3° uitg., nr. 339 e. v.; CEREXHE, Les Novelles, Droit
des Communautes europeennes, nr. 2093; FoCSANEANU, Semaine de Bruges, 1977, b1z. 359.
WOLFARTH, EVERLING, GLAESNER en SPRUNG, Die Europiiische Wirtschafts gemeinschaft, b1z. 251.
(236) W AELBROECK, Le droit de Ia CEE, V, b1z. 67, nr. 13. DERINGER, EWG-Wettbewerbsrecht, Art.
86, Anm. 33; BRAUN, GLEIS enHIRSCH,Le droit des ententes de Ia CEE, IV, biz. 67, nr. 13; DUBOIS,
La position dominante et son abus dans I' art. 86 du traite, biz. 294.
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B. BIJZONDERHEDEN- PROBLEMEN VAN DE POUT EN VAN
DE CAUSALITEIT

I.

OVER DE FOUT

137. Volgens de Commissie is het niet nodig dat er sprake is van een
moreel te verwerpen gedrag. Het is voldoende dater sprake is van een
objectieve inbreuk op de doelstellingen van het Verdrag, terwijl opzet of
onachtzaamheid pas een rol spelen bij de oplegging van geldboeten (237).

II.

OVER DE CAUSALITEIT

138. Aanvankelijk ging men er vaak van uit dat de termen zelf van artikel
86 het bestaan van een oorzakelijkheidsband vergden tussen de machtspositie en het misbruik.
In de zaak Continental Can zou het Hof dit standpunt op de helling
plaatsen(238). Op grand van een hoofdzakelijk teleologische uitlegging
van artikel86, poneerde het Hof dat het probleem van de oorzakelijkheid
geen enkel belang vertoonde. In het beschouwde geval besloot het Hof
meer bepaald dat de versterking van een door een onderneming ingenomen positie een misbruik kon uitmaken en als dusdanig verboden zijn.
Wat de aangewende middelen oak mochten zijn.
Macht men dit stanpunt veralgemenen? Het arrest Continental Can had
zeker in het verband een aanzienlijke graad van rechtsonzekerheid geschapen.
In de zaak United Brands (239) overwoog het Hof dat men moest nagaan
of de houder van de machtspositie de mogelijkheden van deze laatste had
aangewend om voordelen te halen uit allerlei overeenkomsten, die ze
onmogelijk had kunnen bekomen in een toestand van effectieve concurrentie. Ogenschijnlijk impliceerde zulks de erkenning van een oorzakelijkheidsband. Stand men voor een tegenstrijdigheid of voor een herziening van de vroegere rechtspraak?
In werkelijkheid rijst eenvoudig, de vraag of men niet dient te onderscheiden tussen de toepassing van artikel 86 op marktgedragingen en de
toepassing van deze bepaling op structurele wijzigingen. In de eerste

(237) Zie GEMA-beschikking van 2.6.1971, Pub!., nr. L 134 van 20.6.1971, biz. 15; zie tevens
H. v.J., 21.2.1973 inzake Continental Can,Jur., 1973, biz. 215 e.v.; zie arrestTEPEA (Thea!-Watts)
van 20.6.1978 (nog niet uitgegeven).
(238) ZieH.v.J., 21.2.1973,Jur., 1973, biz. 215 e.v. (overwegingnr. 29).
(239) Zie H.v.J., 14.2.1978, Jur., 1978, b1z. 207 e.v. (overweging nr. 249).
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hypothese zou een oorzakelijkheidsband logisch vereist zijn, terwijl deze
in de tweede hypothese volkomen onverschillig zou zijn(240).

HOOFDSTUK

II

SANCTIES

A. BURGERRECHTELIJKE SANCTIES
139. In tegenstelling tot artikel 85 kent artikel86 geen nietigheid, voornamelijk omdat het misbruik op een feitelijke gedraging slaat. Als het
misbruik tot de totstandkoming van rechtshandelingen aanleiding gaf,
aanvaardt men doorgaans dat het lot van deze handelingen door het intern
rechtsstelsel bepaald wordt.
In de zaak SABAM 11(241) stelde het Hof duidelijk dat de nationale
rechter de juridische gevolgen dient te bekijken.
In het Belgisch recht zullen derhalve de artikelen 6, 1131 en 1133 B.W.
hierbij van belang zijn.
Daar artikel 86 behoort tot de communautaire openbare orde en tevens
integrerend deel uitmaakt van de interne rechtsorde, zal een schending van
dit artikeldan ook meestal-een-absolute nietigheid-met-ziGh-meebnmgen~
Voor de andere sancties (bijv. schadevergoedingsancties, publicatie of
voorlopige maatregelen) zij verwezen naar de behandeling daarvan voor
inbreuken op artikel 85.

B. ADMINISTRATIEVE SANCTIES
140. Deze zijn dezelfde als bij artikel 85, waardoor naar de behandeling
ervan aldaar verwezen kan worden(242).
Terloops kan benadrukt worden, dat het Hof een ruime interpretatie van
artikel3, V. 0. 17 heeft gegeven: de Commissie is met name bevoegd om
bedrijven op te dragen bepaalde activiteiten te ondernemen of te staken,
naargelang de situatie dat vereist.
Met betrekking tot de oplegging van boeten is er een verschil waar te
nemen tussen artikel 85 en 86. Als een kartel tijdig is aangemeld kan er
voor de periode tussen de aanmelding en een beslissing van de Commissie
geen boete worden opgelegd. Dit gaat niet op voor artikel 86 daar deze
(240) Zie omtrent deze problematiek o.m. : VoGELENZANG,Abuse of dominant position in article 86;
the problem of causality and some applications, C.M.L.R., 1976, blz. 61 e.v.
(241) H.v.J., 21.3.1974, fur., 1974, blz. 313.
(242) Zie supra, nr. 98 e.v.; zie ook BRAUN, GLEISS en HiRSCH, Droit des ententes de Ia CEE,
blz. 350, nr. 286 e.v.
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geen aanmelding kent. Dus, bier kan de boete volledig bet verleden
dekken.
Indien nude artikelen 85 en 86 beide op een bepaald geval van toepassing
kunnen zijn, kan een merkwaardige situatie ontstaan.
In de zaak United Brands was een dergelijke situatie voorhanden, United
Brands had op tijd bepaalde afspraken aangemeld, maar haar gedrag werd
uiteindelijk niet aan artikel85, maar aan artikel86 getoetst. De vraag rijst
nu of de Commissie een boete had kunnen opleggen voor de hele periode,
waarin die afspraken van kracht waren.
In casu legde de Commissie aileen een boete op voor de periode, voorafgegaan aan de aanmelding door United Brands(243).

SLOTBESCHOUWINGEN

141. Bij bet einde van dit referaat is vermoedelijk de overtuiging gegroeid
dat de artikelen 85 en 86 van bet E.E. G.-Verdrag gevaarlijke wapens zijn.
Alle eventuele leemten ten spijt is de draagwijdte van deze bepalingen zeer
verreikend.
Zo bet beleid van de Commissie ingevolge een onvoldoend uitgebouwde
infrastructuur en een aanvankelijk massaprobleem traag op dreef kwam,
kan men thans een reeks krachtlijnen ontwaren.
Het aantal beschikkingen is aanzienlijk gegroeid. Niettemin maken zij
slechts de top van de ijsberg uit. Heel wat gevallen worden minnelijk
geregeld, zodat het zeer leerrijk is in dit opzicht de persmededelingen van
de Commissie te volgen, om te weten wat aldan niet door de beugel kan.
Van nu af is het duidelijk dat bepaalde afspraken vermoedelijk nooit of
slechts in uitzonderlijke gevallen zullen geduld worden. Men denke o.m.
aan akkoorden betreffende:
- marktverdeling
- contingentering
- collectieve prijsbindingen en boycotbedingen
- kortingen over de gehele omzet
- discriminaties
- zelfbeperkingspraktijken
- collectieve exclusiviteitsverkeersregelingen
- bepaalde vormen van informatie-uitwisseling

(243) Zie H.v.J., 14.2.1978,Jur., 1978, biz. 207 e.v. (overwegingnr. 294).
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Anderzijds is het even klaar dat het er de Commissie niet op gaat de
ontwikkeling van de productie of het economisch ruilverkeer systematisch
te remmen of te verhinderen.
De samenwerking tussen kleine en middelgrote ondernemingen is systematisch aangemoedigd zo door maatregelen van algemene aard, als in
het kader van de individuele beschikkingspraktijk.
Ten overstaan van een aantal afspraken bestaat een gunstig vooroordeel.
Men denke aan:
- de open exclusiviteitsconcessies
- de selectieve distributiesystemen
- bepaalde vormen van samenwerking op het vlak van de specialisatie,
de research en de ontwikk:eling.

142. Op het vlak van de economische machtsposities is de beschikkingspraktijk van de Commissie van nog geringere omvang. Aile kaarten
zijn er derhalve ver van uitgespeeld.
Niettemin kunnen reeds een aantal belangrijke beschikkingen worden
genoteerd.
W at de marktgedragingen van een machtspostie aangaat, staat van nu af
vast dat pogingen tot marktafscherming, rechtstreekse of onrechtstreekse
hinderpalen bij de uitvoer, verkoopsweigeringen, bepaalde systemen van
getrouwheidspremien, aile vormen van discriminatie op het vlak van de
bevoorrading of van de prijsbepaling een behoorlijke kans maken om
onmeedogend beteugeld te worden.
Of de Commissie er zal in slag en ook tegen overdreven bevonden prijzen
in te grijpen, blijft voorlopig een vraagteken. Een poging hiertoe liep in de
zaak United Brands (244) verkeerd af; de hervorming greep echter plaats
op grond van een onvoldoende motivering in feite en niet om principiele
redenen.
Ten slotte dienen de ondernemingen op hun hoede te zijn voor ondoordachte concentraties en samensmeltingen. De zaak Continental Can heeft
aangetoond, dat dergelijke verrichtingen niet buiten schot staan.
Zo nog heel wat te verwezenlijken valt, ware het, gelet op de complexe
materie en de grondige mutaties die de maatschappelijke structuren thans
ondergaan, onjuist de balans van het mededingingsbeleid van de Commissie te onderschatten.

-

(244) H.v.J., 14.2.1978, fur., 1978, biz. 207 e.v.
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VAN GERVEN, S.E.W., 1973, biz. 337-348
VoGELAAR, I.C.L.Q., 1973, biz. 648-667
WAELBROECK, C.D.E., 1974, biz. 169-180
WERTHEIMER, C.M.L.R., 1973, biz. 386-424
29. Arrest van 21.2.1973, in de zaakEuroemballage, Continental Can t/Commssie, fur.,
XIX, biz. 215
Noten: ALEXANDER, C.M.L.R., 1973, biz. 316-318
APOLLONIO, R.D.E., 1973, biz. 121-134
CARDON DE LICHTBUER, J.T., 1972, biz. 296
DE R.IcHEMONT, R.T.D.E., 1973, biz. 463-491
DoRLoDoT, U.C.L., Centre d'etudes europeennes, 1973
FocsANEAU, R.M.C., 1973, biz. 145-159
GLEiss, A.W.D., 1973, biz. 268-271
GuYENOT, G.P., 1973, I, D. 352
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30.

31.

32.
33.
34.

35.

HEYNEN, N.J.W., 1973, biz. 1526-1529
JACQUEMIN, R.T.D.E., 1973, biz. 412
JEANTET, J.C.P., I973, I, 2576
JoLIET, EuR., 1973, biz. 97-123
MoK, S.E.W., 1973, biz. 360-364 en
S.E.W., 1973, biz. 222
NERI, C.D.E., I973, biz. 339-353
SAINT EsTEBEN, J.D.!., 1974, biz. 428-441
VANDAMME, C.D.E., 1974, biz. 112-126
Arrest van 12.1.1974, in de zaak:SABAM, Jur., 1974, biz. 51
Noten: DESALQUE, C.D.E., 1975, biz. 68
DEUTSCH, EuR., 1974, biz. 345-354
FoRRESTER, C.M.L.R., 1974, biz. 171-182
KovAR, J.D.!., 1976, biz. 203
VANDAMME, S.E.W., 1974, biz. 436-422 en
S .E. W., 1974, biz. 380-396
Arrest van 6.3.I974, in de zaak: /C/-CSC t/Commissie, Jur., 1974, biz. 223
Noten: BENTIL, C.ML.R., 1975, biz. 59
DHAEYER, J.T., 1974, biz. 541
KovAR, J.D.!., 1976, biz. 228
KoRAH, C.M.L.R., 1974, biz. 248
MoK, S.E.W., 1974, biz. 530-546
PIRiou, C.D.E., 1975, biz. 93
Arrest van 21.3.1974, in de zaak: Sabam (II), Jur., 1974, biz. 313
Noot: zie Sabam (I) nr. 30
Arrest van 30.4.I974, in de zaak: Sacchi, Jur., 1974, biz. 409
Noot: V.v.T., S.E.W., 1974, biz. 471-479
Arrest van 3.7.1974, in de zaak: Van Zuylen en Hag, Jur., 1974, biz. 731
Noten: ALEXANDER, C.M.L.R., 1974, biz. 387
BURST-KOVAR, J.C.P., 1975, 11728
CoHEN, S.E.W., 1975, biz. 349
CoRMisH, C.M.L.R., 1975, biz. 329
HEISEKE, W.P.R., 1974, biz. 489-595
JAcoBs, I.C.L.Q., 1975, biz. 643
JoHANNEs, G.R.U.R. Int., 1975, biz. 111
KovAR, J.D.!., 1976, biz. 218
KEMP, C.M.L.R., 1974, biz. 36:
KERMANN, Rabels Z., 1976, n° 2, biz. 272
MADAY, EuR., I975, biz. 142 e.v.
MANN, I.CL.Q., 1975, biz. 31
RICOLFI, A.W.D., 1975, biz. 158
ROTTGER, G.R.U.R., 1974, biz. 574
T!LMANN, A.W.D., 1975, biz. 479
ULLRICH, R.T.D.E., 1975, biz. 393
VoN GAMM, G.R.U.R. Int., 1975, biz. 185
WETZEL, /.C., 1974, biz. 309
Arrest van 11.7.1974, in de zaak:Dassonville, Jur., 1974, biz. 837
Noten: DE CALUWE, Jur. Comm. Brux., 1975, III, biz. 72
SLOT, S.E.W., 1975, biz. 130
WELLINGHAUSEN, EuR., 1975, biz. 322
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36. Arrestvan23.10.1974, in de zaakTransoceanMarinePaintAssociation, Jur., 1974,
b1z. 1063
Noot: TEMPLE LANG, C.D.E., 1975, b.lz. 286
37. Arrest van 31.10.1974, in de zaak Ventrafarm t!Winthrop, Jur., 1974, b1z. 1183
38. Arrest van 31.10.1974, in de zaak Centrqfarm t!Sterling Drug, Jur., 1974, biz. 1147
Noten: CoHEN, S.E.W., 1975, biz. 349
GoLTZ, W.u.W., 1975, biz. 751
JAcoBs, I.C.L.Q., 1975, biz. 443
KovAR, J.D.!., 1976, biz. 208
ULLRICH, R.T.D.E., .1975, biz. 393
39. Arrest van 20.2.1975, in de zaakCommissie t/BondsrepubliekDuitsland (Sekt),Jur.,
1975, biz. 181
Noot: SLoT, S.E.W., 1975, biz. 417
40. Arrest van 14.5.1975, in de zaak Kali und Salz, Jur., 1975, biz. 449
Noten: KoRAH, C.M.L.R., 1975, biz. 593
VANDAMME, S.E.W., 1976, biz. 139
41. Arrest van 15.5.1975, in de zaakFRUBO, Jur., 1975, biz. 563
Noot: VANDAMME, S.E.W., 1976, biz. 150
42. Arrest van 18.6.1975, in de zaaklndustria GommaArticoli Vari, Jur., 1975, biz. 699
43. Arrest van 1.10.1975, in de zaak Van Vliet, Jur., 1975, biz. 1103
Noot: MoK, S.E.W, 1976, biz. 160
44. Arrest van 13.11.1975, in de zaak General Motors, Jur., 1975, biz. 1367
45. Arrest van26.11.1975, in de zaakPapier Paints, Jur., 1975, biz. 1491
Noten: MoK-, S.E.W~, 1976, biz. 3S6
-- -----DEFALQUE, C.D.E., 1976, biz. 232
46. Arrest van 16.12.1975, in de zaak Suikerindustrie, Jur., 1975, biz. 1663
Noot: MoK, S.E.W., 1976, biz. 614
47. Arrest van 3.2.1976, in de zaakFonderies de Roubaix, Jur., 1976, biz. 111
Noot: MoK, S.E.W., 1976, biz. 361
48. Arrest van 3.2.1976, in de zaakManghera, Jur., 1976, biz. 91
49. Arrest van 20.5.1976, in de zaakDe Peijper, Jur., 1976, blz. 613
Noot: V.v.T., S.E.W., 1976, biz. 559
50. Arresten van 15. 6.I976, in de zakenEM/ t!CBS Eng eland, Denemarken en Duitsland,
Jur., 1976, P.d. II, 871 en 913
Noten: BECKMAN, S.E.W., 1977, biz. 139
ALEXANDER, C.D.E., 1976, biz. 411
51. Arrest van 22.6.1976, in de zaakTerappin t!Terranova, Jur., 1976, b1z. 1039
Noten: BECKMAN, S.E.W., 1977, b1z. 150
ALEXANDER, C.D.E., 1976, biz. 411
52. Arrest van 1. 2.1977, in de zaak Concordia, Jur., 1977, biz. 65
Noot: DE GRYSE, S.E.W., 1978, b1z. 148
53. Arrest van 9.3.1977, in de zaak Generate sucriere, Jur., I977, biz. 445
Noten: BARENTS, S.E.W., 1977, biz. 825
CARREAU, R.T.D.E., 1977, biz. 562
54. Arrest van 6. 9. 1977, in de zaak Van Ameyde, fur., 1977, biz. 1091
55. Arrest van 25.10.1977, in de zaakMetro-Saba, fur., 1977, biz. 1875
Noot: VAN BMPEL, S.E. W., 1978, biz. 410
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56. Arrest van 16.11.1977, in de zaak: GB-Inno-Atab, Jur., 1977, b1z. 2115
Noot: DECLERCQ, S.E.W., 1978, b1z. 300
57. Arrest van 14.12.1977, in de zaakDe Bloos, Jur., 1977, b1z. 2359
Noot: GoFHN, J.T., 1978, b1z. 242
58. Arrest van 1.2.1978, in de zaak: Miller International Schallplassen GmbH, Jur.,
1978, b1z. 131
59. Arrest van 14.2.1978, in de zaak: U.B.C. (Chiquita), Jur., 1978, b1z. 207
· Noot: DE LANNAY, R.T.D.E., 1978, b1z. 266
60. Arrest van 23.5.1978, in de zaak: Roffman-La Roche (merkenkwestie)
61. Arrest van 20.6.1978, in de zaak: Tepea (Theal)
62. Arrest van 29.6.1978, in de zaak: ABG
63. At;rest van 10.10.1978, in de zaak: Centrafarm v. American Home Products

I.

DE

CoMMissiE

Negatieve Verklaringen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Grosfiles- Fillistorf, 11.3.1964, Publ., nr. 58 van 9.4.1962, b1z.
Mertens en Straet - Bendix, 1.6.1964, Publ., nr. 92 van 10.6.1964, b1z. 1426.
Nicholas Freres- Vitapro, 30.7.1964, Publ., nr. 136 van 26.8.1964, b1z. 2287.
Dutch Engineers ans Contractors Association, 22.I0.1964, Publ., nr. 173, van
31.10.1964, b1z. 2761.
Eurogypsum, 26.2.1968, Publ., nr. L 57 van 5.3.1968, b1z. 9.
Alliance de Constructeursfram;ais de Machine Outils, 17 .7.1968, Publ., nr. L 201
van 12.8.1968, b1z. 1.
S.O.C.E.M.A.S., 17.7.1968, Publ., nr. L 201 van 12.8.1968, b1z. 4.
Cobelas, 6.11.1968, Publ., nr. L 176 van 14.11.1968, blz. 13.
Cobelaz, 6.11.1968, Publ., nr. L 276 van 14.11.1968, blz. 19.
Rieckermann/AEG-Elotherm, 6.11.1968,Publ., nr. L276van 14.11.1968, blz. 25.
C.F.A., 6.1.1968, Publ., nr. L 276 van 14.11.1968, blz. 29.
Conv. Chaufourniers, 5.5.1969, Publ., nr. L 122 van 22.5.1969, blz. 8.
Christiani & Nielsen, 18.6.1969, Publ., nr. L 165 van 5.7.1969, b1z. 12.
V.V.V.F., 25.6.1969, Publ., nr. L 168 van 10.7.1969, blz. 22.
Seifa, 30.6.1969, Publ., nr. L 173 van 15.7.1969, b1z. 8.
Pirelli- Dunlop, 5.2.1969, Publ., nr. L 323 van 24.12.1969, blz. 21.
Kodak, 30.6.1970, Publ., nr. L 147 van 7.7.1970, blz. 24.
Aspa, 30.6.1970, Publ.n nr. L 148 van 8.7.1970, blz. 9.
V.Z.W. teer bevordering van de verkoop en elektrische gelaste stalen buizen,
29.6.1970, Publ., nr. L 153 van 14.7.1970, b1z. 14.
Suspexie, 23.12.1970, Publ., nr. L 10 van 13.1.1971, blz. 12.
Safco, 16.12.1971,.Publ., nr. L 13 van 17.1.1972, blz. 44.
Burroughs- Delplanque, 22.12.1971, Publ., nr. L 13 van 17.1.1972, b1z. 50.
Burroughs- Geha, 22.12.1971, Publ., nr. L 13 van 17.1.1972, blz. 53.
Wild- Leitz, 23.2.1972, Publ., nr. L 671 van 13.3.1972, blz. 27.
Raymond- Nagoya, 9.6.1972,Publ., nr. L 143 van 23.6.1972, blz. 39.
DuPont de Nemours, 14.6.1973, Publ., nr. L 194 van 16.7.1973, blz. 27.
S.H.V.- Chevron, 20.12.1974, Publ., nr. L 38 van 12.2.1975, biz. 14.
Intergroup, 14.7.1975, Publ., nr. L 212 van 9.8.1975, blz. 23.
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29. Saba, 15.12.1975, Publ., nr. L 28 van 3.2.1976, biz. 19.
30. Junghans, 21.12.1976, Publ., nr. L 30 van 2.2.1977, biz. 20.
31. Penneys, 23.12.1977, Publ., nr. L 60 van 2.3.1978, biz. 19.
Beschikkingen- Toepassing van art. 85 § 1 (Verbod)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

lnternationaal Kininekartel, 16.7 .1969, Publ., nr. L 192 van 5.8.1969, biz. 5.
Kleurstoffenzaak, 24.7.1969, Publ., nr. L 195 van 7.8.1969, biz. 11.
Julien t/Van Katwijk, 28.10:1970, Publ., nr. L 242 van 15.11.1970, biz. 18.
Keramische tegels, 29.12.1970, Publ., nr. L 10 van 13.1.1971, biz. 15.
Grundig- Consten, 23.9.1964, Publ., nr. 161 van 20.10.1964, biz. 2545.
Vereniging van Cementhandelaren, 16.12.1971, Publ., nr. L 13 van 17 .1.1972, biz.
34.
Nederlandse Cement- Handelsmaatschappij, 23.12.1971, Publ., nr. L 22 van
26.1.1972, biz. 16.
Chauffage Central, 20.10.1972, Publ., nr. L 264 van 23.11.1972, biz. 22.
Pittsburgh Corning Europe, 23.11.1972, Publ., 272 van 5.12.1972, biz. 35.
Cementregeling voor Nederland, 18.12.1972, Publ., nr. L 303 van 31.12.1972, biz.
7.
Cimbel, 22.12.1972, Publ., nr. L 303 van 31.12.1972, biz. 24.
Gisa, 22.12.1972, Publ., nr. L 303 van 31.12.1972, biz. 45.
WEA- Filipacchi Music, 22.12.1972, Publ., nr. L 303 van 31.12.1972, biz. 52.
Europese Suikerindustrie, 2.1.1973,Publ., nr. L 140 van 26.5.1973, biz. 17.
SCPA- Kali und Salz, 11.5.1973, Publ., nr. L 217 van 6.8.1973, biz. 3.
Heetwatertoestellen, 3.7.1973, Publ., nr. L 217 van 6.8.1973, biz. 34.
Deutsche Philips GmbH, 5.10.1973, Publ., nr. L 293 va, 20.10.1973, biz. 40.
Kali und Salz, 21.12.1973, Publ., nr. L 19 van 23. 1. 1974, biz. 22.
Overeenkomsten tussenfabrikanten van verpakkingsg/as, 15.5.1974, Publ., nr. L
160 van 17 .6.1974, biz. 1.
Papier Peints, 23.7.1974, Publ., nr. L 237 van 29.8.1974, biz. 3.
Advocaat Zwarte Kip, 24.7.1974, Publ., nr. L 237 van 29.8.1974, blz. 12.
Frubo, 25.7.1974, Publ., nr. L 237 van 29.8.1974, biz. 16.
Fra,s-Japans kartel inzake kogellagers, 29.11.1974, Publ., nr. L 343 van
21.12.1974, biz. 19.
Champignons Conserven, 8.1.1975, Publ., nr. L 29 van 3.2.1975, biz. 26.
Haarden- en Kachelhandel, 3.6.1975, Publ., nr. L 159 van 21.6.1975, biz. 22.
l.F.T.R.A. -aluminium producenten, 15.7.1975, Publ., nr. L 228 van 29.8.1975,
biz. 3.
Bomee-Stichting, 21.11.1975, Publ., nr. L 329 van 23.12.1975, biz. 30.
A.O.I.P.- Beyrard, 2.12.1975, Publ., nr. L 6 van 13.1.1976, biz. 8.
Pabst- Richarz, 26.7.1976, Publ., nr. L 231 van 21.8.1976, biz. 24.
Reuter- BASF, 26.7.1976, Publ., nr. L 254 van 17.9.1976, biz. 40 e.v.
Miller International Schallplatter, 1.12.1976, Publ., nr. L 357 van 29.12.1976, biz.
40.
Gerofabriek, 22.12.1976,Publ., nr. L 16 van 19:1.1977, biz. 3.
Teal-Watts, 21.12.1976, Publ., nr. L 39 van 10.2.1977, biz. 19.
Cobelpal VNO, 8.9.1977, Publ., nr. L 242 van 21.9.1977, biz. 10.
Choux-Fleurs, 2.12.1977, Publ., nr. L 21 van 26.1.1978, biz. 23.
Centraal Bureau voor de Rijwielhandel, 2.12.1977, Publ., nr. L 20 van 25.1.1978,
biz. 15.
Video-Cassettercorder, 20.12.1977, Publ., nr. L 47 van 18.2.1978, blz. 42.
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

The Distillers Company Limited, 20.12.1977 ,Pub!., nr. L50 van 22.2.1978, blz. 16.
Epices, 21.12.1977, Pub!., nr. L 53 van 24.2.1978, blz. 20.
BMW-Belgium, 23.12.1977, Pub!., nr. L 46 van 17.2.1978, blz. 33.
Parchemin vegetal, 23.12.1977, Pub!., nr. L 70 van 13.3.1978, blz. 54.
GB-Inno-BM/Fedetab, 20.7.1978, Publ., nr. L 224 van 15.8.1978, blz. 29.
CSV, 20.7.1978, Pub!., nr. L 242 van 4.9.1978, blz. 15.
Reacher ans Sons, 28.7.1978, Pub!., nr. L 235 van 26.8.1978, blz. 20.
Bell and Sons, 28.7.1978, Publ., nr. L 235 van 26.8.1978, blz. 15.
Maiszaad, 21.9.1978, Pub!., nr. L 286 van 12.10.1978, blz. 23.

Beschikkingen - Toepassingen van art. 85 § 3 (Buiten toepassingverklaringen)

1. DRU Blonde!, 8.7.1965, Pub!., nr. 131 van 17.7.1965, blz. 2194.
2. Hummel-lsbecque, 17.9.1965, Publ., nr. 156 van 23.9.1965, blz. 2581.
3. MaisonJallate-HarsVossetMaisonJalatteEts. Vandeputte, 11.12.1965,Publ., nr.
3 van 6.1.1966, blz. 37.
4. Transocean Marine PaintAssociaten, 27.6.1967 ,Pub!., nr. 163 van 20.7.1967, blz.
10.
5. ACEC-Berliet, 17.7.1968, Publ., nr. L 201 van 12.8.1968, blz. 7.
6. CECIMO, 13.3.1969, Pub!., nr. L 69 van 20.3.1969, blz. 13.
7. Clima- Chappee t!Buderus, 22.7.1969, Pub!., nr. L 195 van 7.8.1969, blz. 1.
8. Jaz-Peter, 22.7.1969, Publ., nr. L 195 van 7.8.1969, blz. 5.
9. Omega, 28.10.1970, Pub!., nr. L 242 van 5.11.1970, blz. 22.
10. F.N.-C.F., 28.5.1971, Pub!., nr. L 134 van 20.6.1971, blz. 6.
11. Cematex, 24.9.1971, Pub!., nr. L 227 van 18.10.1971, blz. 26.
12. Sopelem, 20.12.1971, Publ., nr. L 14 van 18.1.1972, blz. 47.
13. Henkel-Colgate, 23.122.1971, Publ., nr. L 14 van 18.1.1972, blz. 14.
14. Man-Saviem, 17.1.1972, Publ., nr. L 31 van 4.2.1972, blz. 29.
15. Davidson Rubber, 9.6.1972, Publ., nr. L 143 van 23.6.1972, blz. 31.
16. Dun Papier, 26.7 .1972, Publ., nr. L 182 van 10.8.1972, blz. 24.
17. Prym-Beka, 8.10.1973, Publ., nr. L 196 van 24.10.1973, blz. 24.
18. Transocean Marine Paint Association, 21.12.1973, Publ., nr. L 19 van 23.1.1974,
blz. 18.
19. Bayerische Motoren Werke, 13.122.1974, Publ., nr. L 29 van 3.2.1975, blz. 1.
20. Good-Year ltaliana, 19.12.1974, Pub!., nr. L 38 van 12.2.1975, blz. 10.
21. Duro-Dyne Europair, 19.12.1974, Publ., nr. L 29 van 3.2.1975, blz. 11.
22. Rank-Sopelem, 20.12.1974, Pub!., nr. L 29 van 3.2.1975, blz. 20.
23. Kabelmetal, 18.7.1975, Pub/., nr. L 222 van 22.8.1975, blz. 34.
24. Unidi, 17.7.1975, Pub/., nr. L 228 van 29.8.1975, blz. 17.
25. Transocean Marine Paint Association, 23.10.1915,Publ., nr. L 286 van 5.11.1975,
blz. 24.
26. SABA, 15.12.1975, Publ., nr. L 28 van 3.2.1976, blz. 19.
27. Bayer Gist Brocades, 15.12.1975, Pub/., nr. L 30 van 5.2.1976, blz. 13.
28. KEWA, 23.12.1975, Publ., nr. L 51 van 26.2.1976, blz. 15.
29. United Reprocessors GmbH, 23.12.1975, Pub!., nr. L 51 van 26.2.1976, blz. 7.
30. Junghans, 21.12.1976, Publ., nr. L 30 van 22.2.1977, blz. 10.
31. Vacuum Interrupters, 20.1.1977, Publ., nr. L 48 van 19.2.1977, blz. 32.
32. De Laval-Stock, 25.7.1977, Publ., nr. L 215 van 23.8.1977, blz. 11.
33. BPJCA, 7.11.1977, Publ., nr. L 299 van 23.11.1977, blz. 18.
34. G.E.C.-WeirSodium Circulators, 23.11.1977 ,Publ., nr. L327 van20.12.1977, blz.
26.
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35. Jaz-Peter, 23.12.1977, Publ., nr. L 61 van 3.3.1978, biz. 17.
36. Sopelem-Vickers-Nachet, 21.12.1977, Publ., nr. L 70 van 13.3.1978, biz. 47.
37. Campari, 23.12.1977, J.O., nr. L 70 van 13.3.1978, biz. 69.

Beschikkingen- Toepassingen van Art. 86
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GEMA, 2.6.1971, Publ., nr. L 134 van 20.6.1976, biz. 15.
Continental Cqn, 9.12.1974, Publ., nri L 7 van 8.1.I972, biz. 25.
.GEMA, 6.7.1972, Publ., nr. L 166 van 24.7.1972, biz. 22.
Zoja, CSC-ICI, 14.I2.1972, Publ., nr. L 299 van 31.12.1972, biz. 51.
Europese Suikerindustrie, 2.1.1973, Publ., nr. L 140 van 26.5.1973, biz. 17.
General Motors, 19.12.1974, Publ., nr. L 29 van 3.2.1975, biz. 14.
Chiquita (UCB), 17.I2.1975, Publ., nr. L 95 van 9.4.1976, biz. 1.
Ho./fmann-LaRoche(Vitaminen), 9.6.1976,Publ., nr. L223 van 16.8.1976, biz. 27.
ABG-Olimaatschappijen in Nederland, 19.4.1977,Publ., nr. L 117 van 9.5.1977.
Hugin-Liptons, 8.12.1977, Publ., nr. L 22 van 27.1.1978, biz. 23.

Beschikkingen inzake procedure
-

Toepassing van art. 15 §6 Vo. nr. 17
1. Bouwmaterialen, Bulletin van de Europese Economische Gemeenschap, 1964, nr. 2,

biz. 16.
2. Wasmiddelenfabrikanten, 20.3.1965, Bulletin van de Europese Economische Gemeenschap, 1965, nr. 6 biz. 18.
3. Sanitaire apparaien,-- 2o3--:l965~ Bulletin van de Turopese Economiii:he -Ge~
meenschap, 1965, nr. 6, biz. 18.
4. Natuurlijk zand, Bulletin van de Europese Economische Gemeenschap, 1965, nr. 11,
biz. 14.
5. Sirdar-Phildar, 5.3.1975, Publ., nr. L 125 van 16.5.1975, biz. 27.
6. Bronbemaling en Heidemaatschappij, 25.7.1975, Publ., nr. L 249 van 25.9.1975,
biz. 27.
7. SNPE-LEL, 12.6.1978, Publ., nr. L 191 van 14.7.1978, biz. 41
-

Verzoek om iniichtingen (art. 11 §5 Vo. nr. 17)
I. Internationaal Centrum voor de Groothandel, 1.2.1978, Publ., nr. L34 van

11.2.1971, biz. 13.
2. Brasserie Esperance, 18.6.1971, Publ., nr. L 161 van 19.7.1971, biz. 2.
3. Union des brasseries, 18.6.1971, Publ., nr. L 161 van 19.7.1971, biz. 6.
4. Brouwerij Maes, 18.6.1971, Publ., nr. L 161 van 19.7.1971, biz. 10.
5. Asphaltoi'd-Keller, 2.7.1971, Publ., nr. I161 van 19.7.1971, biz. 32.
6. S.I.A.E., 9.11.1971, Publ., nr. L 254 van 17.11.1971, blz. 15.
7. Rodenstock, 28.9.1972, Publ., nr~ L 267 van 28.11.1972, biz. 17.
8 .Misal, 28.9.1972, Publ., nr. 267 van 28.11.1972, blz. 20.
9. C.S.V., 25.6.1976, Publ., nr. L 192 van 16.7.1976, blz. 27.
10. Vereniging deutschen Freiformschmieden, 8.12.1977, Publ., nr. L 157 van
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