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I. Men kan, met al de verschuldigde eerbied, het Europees 
kartelrecht vergelijken met de drie musketiers. Niet alleen doet het, 
zoals oak het befaamde driemanschap het deed, veel over zich spre
ken, maar het bestaat eveneens uit drie leden, die ik U even wil 
voorstellen. 

Het eerste lid is artikel 85 van het verdrag van Rome. Dit voor
schrift verbiedt overeenkomsten tussen ondernemingen, beslutten van 
ondernemersverenigingen, en onderlmg afgestemde feitelijke gedra
gingen, die, ten eerste, ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de 
mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhin
derd, beperkt of vervalst, en, ten tweede, de handel tussen Lid
Staten ongunstig kunnen bei:nvloeden. Onder bepaalde voorwaarden 
kan evenwel, met toepassing van het derde lid van artikel 85, een 
ontheffing van dit kartelverbod worden verleend door de Commissie 
van de E. E. G., en door zij aileen. 

Het tweede lid is artikel 86. Het verbiedt het misbruik maken van 
een machtspositie op de gemeenschappelijke markt, of op een wezen
lijk deel ervan, voor zover de handel tussen Lid-Staten daardoor 
ongunstig kan worden bei:nvloed. Van het verbod dat door art. 86 
wordt uitgesproken, kan geen ontheffing worden verleend. 

Maken, ten slotte, het derde lid uit, de verordeningen die door 
de Raad van Ministers of door de Commissie, in toepassing van 
art. 87 van het verdrag, werden vastgesteld met het oog op de uit
voering van de artikelen 8 5 en 86. De voornaamste dezer verordeningen 
werd vastgesteld door de Raad van Ministers van de E. E. G., en 
draagt het nummer 17-62. Ze trad in werking op 13 maart 1962. 

('•) Tekst van de openbare les gegeven op u juli 1966, in de Aula van de Rijks
universiteit te Gent, met het oog op het bekomen van de graad van geaggregeerde voor 
het hoger onderwijs in de rechten. Het was uiteraard niet mogelijk rekening te houden 
met het arrest van 13 juli 1966 van bet Hof van Justitie der Europese Gemeenschap
pen, inzake Consten en Grundig t. E.E.G.-Commissie. 
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Dit Europees kartelrecht is rechtstreeks toepasselijk (I) op alle 
ondernemingen die in de E. E. G. een economische bedrijvigheid 
uitoefenen, onder voorbehoud van speciale regelingen voor land
bouw (2) en vervoer (3), en van een bijzondere procedure in verband 
met overheidsondernemingen (4). 

2. Wanneer men nu onderzoekt welke privaatrechtelijke gevolgen 
verbonden zijn aan de verbodsbepalingen van het Europees kartel
recht, dan client men een onderscheid te maken tussen, enerzijds, de 
procedure die werd ingericht voor de toepassing van de betrokken 
voorschriften, en anderzijds de sancties die kunnen worden getroffen 
in verband met een inbreuk op het Europees kartelrecht. 

De procedure, die in hoofdzaak door Verordening nr. I 7 wordt 
ingericht, is uiterst belangrijk, en heeft reeds tot veel controverses 
aanleiding gegeven. Een arrest van 6 april I962 van het Hof van 
Justitie der Europese Gemeenschappen- het vaak geciteerde arrest 
Bosch (5)- heeft enig licht geworpen op enkele bijzonder ingewikkel
de aspecten van deze procedure, en op de verhoudingen tussen deze 
procedure en het materiele · recht, doch het heeft zeker niet alle 
problemen opgelost. Het zou buiten het bestek van deze openbare 
les vallen, op deze procedure nader in te gaan; daartoe zouden ver
schillende afzonderlijke uiteenzettingen vereist zijn. Aileen wil ik de 
aa._nciacht vragen voor het groat belang van deze procedureregeling, 
en de beJangstellenden verwi}zen naar de- bestaande kommentaren 
van het Europees kartelrecht ( 6) en naar de bijdragen en annotaties 
in vaktijdschriften (7). 

(1) Over het self-executing karakter van het Europees kartelrecht in Belgie, zie o.a. 
SuETENS, L. P., The application of Community law in Belgium, Common Market Law Review, 
1964-1965, biz. 433 e.v.;- RmAux, F., Le probliime des dispositions directement applicables 
(self-executing) des traites internationaux et son application aux traites instituant les Com
munautes, Belgisch verslag voor het congres van de Internationale Federatie voor Europees 
recht, te 's Gravenhage in 1963. 

(2) Zie verordening nr. 26 van 4 april 1962, Publ. Eur. Gem., 1962, biz. 993; -
verordening nr. 49 van 29 juni 1962, Publ. Eur. Gem., 1962, biz. 1571. 

(3) Verordening nr. 141 van 26 november 1962, Publ. Eur. Gem., 1962, biz. 2751. 
(4) Art. 90, E. E. G.-verdrag. Zie ook : DERINGER, A., The interpretation of article 

90 (2) of the E. E. C.-treaty, Common Market Law Review, 1964-1965, biz. 129 e. v. 
(5) ]urisprudentie van het Hof van ]ustitie (]urisprudentie), VIII, biz. 91 e. v. 
(6) Zie vooral: DERINGER, A., Das Wettbewerbsrecht der Europiiischen Wirtschafts

gemeinschaft (losblad-uitgave die sinds november I962 als supplement bij het tijdschrift 
Wirtschaft und Wettbewerb verschijnt);- ELLIS, J. J. A. en VAN DEN HEUVEL, H., Europees 
mededingings- en kartelrecht (losbladuitgave). Zie ook het Handboek voor Europees Recht 
dat o. 1. v. Prof. Mr. I. Samkalden werd opgesteld en weldra in de boekhandel verkrijgbaar 
zal zijn. 

(7) Men raadplege in het bijzonder de bijdragen en annotaties in: Sociaal Economische 
Wetgeving, Common Market Law Review, Cahiers de droit europeen, Revue trimestrielle 
de droit europeen, zomede in het Rechtskundig Weekblad en het Journal des Tribunaux. 
Speciaal aanbevelenswaardig is de kroniek van Prof. Dr. W. van Gerven in T. P. R.,I964, 
biz. 589 e. v. Zie ook mijn proefschrift: ScHRANS, G., Octrooien en octrooilicentieovereen
komsten in het Europees mededingingsrecht, Gent, 1966, biz. 406 e. v. 



De burgerlijke sancties worden getroffen door de gewone rechts
machten van de Lid-Staten, nadat zijzelf, een nationale administra
tieve autoriteit of de E. E. G.-Commissie een inbreuk op het Europees 
kartelrecht hebben vastgesteld (1). Het Europees kartelrecht zelf 
schrijft slechts een burgerlijke sanctie voor, met name de nietigheid 
van rechtswege, die door het tweede lid van art. 85 wordt uitgesproken 
voor kartels (2) die door het betrokken voorschrift worden verboden. 
Art. 86, dat het misbruik maken van een machtspositie verbiedt, 
schrijft geen burgerlijke sanctie voor. 

3· Maar, zoals oak de drie musketiers in feite met vier waren, 
zo heeft het Europees kartelrecht ook zijn vierde musketier, met 
name : het nationale recht. Het Europese recht vormt inderdaad geen 
sluitend rechtsstelsel, en voor zijn daadwerkelijke toepassing moet 
vaak een beroep worden gedaan op het nationale recht. Of er naast 
de nietigheid van rechtswege nog andere sancties kunnen worden toe
gepast- zowel in verband met art. 8 5 als in verband met art. 86- hangt 
derhalve uitsluitend af van de toepasselijke nationale wetgeving (3). 

Hierna zal worden onderzocht welke burgerlijke sancties in ons 
eigen rechtsstelsel voorhanden zijn om een inbreuk op het Europees 
kartelrecht te treffen; waar dit nuttig lijkt, zal ook de aandacht 
worden gevraagd voor afwijkende regelingen die men in andere 
E. E. G.-landen ontmoet. 

Dit onderzoek zal vooral betrekking hebben op de volgende 
burgerlijke sancties : nietigheid en schadevergoeding. Volledigheids
halve zal ik daarna enkele beschouwingen wijden aan bijkomende 
sancties, die in de praktijk enig belang kunnen vertonen, met name: 
het nemen van voorlopige maatregelen en het bevel tot ophouden door 
de voorzitter van de rechtbank van koophandel, de mogelijkheid 
om dwangsommen op te leggen, en om het vonnis of arrest dat de sanctie 
uitspreekt aan te plakken of te publiceren. 

I. Nietigheid (4) 

4· Het tweede lid van art. 85 luidt als volgt : ,de krachtens dit 
artikel verboden overeenkomsten of besluiten zijn van rechtswege 

(1) WAELBROECK, M., noot onder: Amiens, 9 mei 1963, ]. T., 1963, 64o;- CATA
LANO, N., Rapports entre les nlgles de concurrence etablies par le Traite C. E. E. et les legisla
tions des Etats-membres, Rev. ini. dr. camp., 1963, biz. 269. 

(2) De sanctie der nietigheid is uiteraard slechts toepasselijk op de verboden over
eenkomsten en besluiten, en niet op de onderling afgestemde feitelijke gedragingen die immers, 
als zodanig, geen rechtshandelingen uitmaken. 

(3) DERINGER, A., o. c., randnummer 5 bij art. 85, tweede lid; - HouiN, R., Les 
consequences civiles d'une infraction aux n!gles de concurrence, Ann. fac. dr. Liege, 1963, 
biz. 29. 

(4) Over het leerstuk van de nietigheid der kartelovereenkomsten zie oak het onlangs 
verschenen proefschrift van: GEELKERKEN, J. G., Nietigheid van concurrentiebeperkingen, 
Deventer, 1966. 



nietig" (1). Meer aanwijzingen verstrekt het verdrag in dit verband 
niet, zodat de nationale rechters het op zich moeten nemen uit deze 
regel de nodige consequenties te halen (2). De toepassing van deze 
nietigheid van rechtswege is derhalve een vraagstuk van natwnaal 
recht. Derhalve moeten wij een beroep doen op onze vierde muske
tier, om te weten hoe de receptie van deze Europeesrechtelijke bur
gerlijke sanctie in het nationaal rechtsstelsel zal dienen te geschieden. 

5· Een eerste probleem dat de aandacht client te weerhouden 
bestaat hierin dat de techmsch-jundische uitdrukking nietigheid van 
rechtswege in het Belgisch positief recht niet bestaat (3). Jaren terug 
werd deze uitdrukking soms gebruikt om een objectieve eigenschap 
van een rechtshandeling aan te duiden, een eigenschap waarvan de 
rechter in voorkomend geval alleen het bestaan vaststelt (4). Deze 
zienswijze wordt thans niet meer aanvaard, en rechtspraak zowel 
als rechtsleer beschouwen de nietigheid niet als een objectieve eigen
schap, maar als een sanctie (s), waarvan het bestaan afhangt van een 
rechterlijke beslissing (6). In ons land - en dit is niet steeds het 
geval in andere Lid-Staten van de E. E. G. (7) - blijft een overeen
komst volledig geldig tot aan de tussenkomst van de rechter. Aan 
de uitdrukking nietigheid van rechtswege die in art. 85, tweede lid, 

(r) Zie reeds art. 65, 4de lid van het E. G. K. S.-verdrag, en de bespreking bij 
Geelkerken, o. c., biz. 238-239. 

(2) Conclusies van advocaat-generaal M. Lagrange bij het arrest Bosch van het Hof 
van Justitie der Europese Gemeenschappen, Jurisprudentie, VIII, biz. 130-I3I. 

(3) R. P. D. B., Tw. Nullite, nr. 29;- DE PAGE, H., Traite, II, biz. 701. In ons B. W. 
wordt de uitdrukking nietigheid van rechtswege slechts eenrnaal gebruikt, met name in 
art. 1117, en dan nog om te bepalen dat een overeenkomst die door dwaling, geweld of 
bedrog is aangegaan niet van rechtswege nietig is, en slechts grond oplevert voor een vor
dering tot nietigverklaring of tot vemietiging. 

Ons recht kent wei de nietigheid rechtens (nullite de droit), die voortspruit uit een 
overtreding van een uitdrukkelijk wetsvoorschrift, en die de rechter onmiddellijk, op grond 
van deze wetsbepaling, uitspreken meet, zonder de feitelijke gevolgen van de rechtshande
ling verder te onderzoeken. Bv. art. 502 B. W.; -art. 444 H. W.; - KLUYSKENS, A., 
De Verbintenissen, biz. 378, gebruikt de uitdrukking nietigheid van rechtswege waar de 
wet nietigheid rechtens bedoelt. 

(4) Zie bv. P. B., Tw. Nullite, nr. 1;-zie verder de uiteenzetting van deze opvatting 
bij: RENARD, C. et VrEUJEAN, E., Nullite, inexistence et annulabilite en droit civil beige, 
Ann. fac. dr. Lieg~, 1962, biz. 250. 

(5) Zie reeds : LAURENT, F., Principes de droit civil, I, nr. 69; - R. P. D. B., Tw. 
Nullite, nr. 6; - DE PAGE, H., Traite, 3de uitg., I, nr. 95 bis;- RENARD et VIEUJEAN, 
o. c., biz. 243 en 260. Zie vooral het standaardwerk van: }APIOT, Des nullites en matiere 
d'actes juridiques, Paris 1909, biz. 39 en 933· 

(6) DE PAGE, H., o. c., II, biz. 705;- RENARD et VrEUJEAN, o. c., biz. 246 en 262-263; 
- R. P. D. B., Tw. Nullite, nr. 29; - Vgl.: RIGAUX, F., Annulation, nullite et inexistence 
des actes juridiques en droit judiciaire prive beige,]. T., 1962, 397. 

(7) Zie bv. voor Duitsland: STAUDINGER, Kommentar zum BGB, I, elfde uitg., Berlin 
1957, Einleitung nr. 30 bij art. 104 BGB; - voor Italie: SANTORO PASSARELLI, Dottrine 
generali del diritto civile, 8e uitg., Napoli, 1964, biz. 246; - voor Nederland: AssER
RUTTEN, Verbintenissenrecht, II, biz. 378 e. v.; - PITLO, Verbintenissenrecht, 5de uitg., 
Haarlem 1957, biz. 310 e. v. Zie ook de rechtsvergelijkende aantekeningen bij: WAEL
BROECK, M., Le probleme de Ia validite des ententes economiques dans le droit prive du marche 
commun, Rev. crit. dr. int. priv., 1962, biz. 422 e. v.; - ZwEIGERT, K., Verbotene Geschiifte 
- Ein rechtsvergleichende skizze, Festschrift Otto Riese, Karlsruhe, 1964, biz. 213 e. v. 



wordt gebruikt, komt derhalve in ons land de technisch-juridische 
betekenis toe, dat het verboden kartel nietig is, zonder meer, - en 
dit is ten andere ruimschoots voldoende. Het gebruik van de woorden 
van rechtswege mag voor de rechter evenwel een aanleiding worden 
om in voorkomend geval de nietigheid ambtshalve uit te spreken, 
ook al werd ze door geen der gedingvoerende partijen ingeroepen. 

6. Een nietige rechtshandeling kan aanleiding geven, nu eens 
aan een hoofdeis of eis tot vernietiging, dan weer aan een verweer
middel of nietigheidsexceptie. De nietigheid van een verboden kartel 
zal vooral als verweermiddel worden ingeroepen. Men denke bv. 
aan een contractspartij die tot nakoming der kartelovereenkomst 
wordt aangesproken en als verweer de nietigheid der overeenkomst 
inroept, of aan de derde die aangesproken wordt als zgn. medeplich
tige aan contractbreuk en de nietigheid der beweerdelijk geschonden 
overeenkomst aanvoert (r) (2). Het gebruik van de nietigheidsexceptie 
kan in bepaalde gevallen vergaande gevolgen hebben, zoals blijkt 
uit een recent vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel (3). 
Een Belgisch verdeler beriep zich op de wet van 27 juli 1961 betref
fende de eenzijdige beeindiging van voor onbepaalde duur verleende 
concessies van alleenverkoop, om van een buitenlands fabrikant, 
die een concessie eenzijdig had opgezegd, een aanzienlijke opzeg
vergoeding te vorderen. Als verweer riep de buitenlandse fabrikant 
de nietigheid van de betrokken concessie in, op grond van art. 8 5 
van het verdrag van Rome; dit verweer werd door de rechtbank 
gegrond geacht, met het gevolg dat de Belgische verdeler niet meer 
de bijzonder gunstige voorschriften van de wet van 27 juli 1961 
mocht inroepen. Daargelaten de vraag of de betrokken concessie 
wei degelijk door art. 85 verboden was (4), toont dit voorbeeld aan 
dat de burgerlijke sanctie, voorgeschreven door het tweede lid van 
art. 85, geroepen is om een niet onaanzienlijke rol te spelen in de 
privaatrechtelijke betrekkingen op binnenlands vlak. 

(1) VAN GERVEN, W., Overzicht van de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer -
Europees recht, T. P.R., 1964, blz. 674. Vgl.: ELLIS en VAN DEN HEUVEL, o. c., blz. 102. 

(2) De vraag of de nietigheid het voorwerp moet worden van een hoofdeis of van een 
verweermiddel vertoont een aanzienlijk praktisch belang vermits de verjaringstermijnen 
om beide eisen in te stellen verschillend zijn : in het eerste geval (hoofdeis), 10 jaar (art. 
1304 B. W.), in het tweede geval (verweermiddel), 30 jaar (art. 2262 B. W.); - Vgl.: 
DEKKERS, R., Handboek, II, nr. 2or. 

(3) Hrb. Brussel, 9 december 1965, Cahiers de droit europeen, 1966, blz. 317 e. v. 
(4) Hetgeen mag worden betwijfeld op grond van het arrest dat het Hof van Justitie 

der Europese Gemeenschappen op 30 juni 1966 heeft uitgesproken in de zaak Societe 
Technique Miniere t. Firma Maschinenbau Ulm GmbH (prejudiciele vraag). De tekst van 
het arrest was op 12 juli 1966 nog niet beschikbaar; een samenvatting verscheen evenwel 
in: Europe-Bulletin Quotidien, nr. 2456 van 5 juli 1966. In dit arrest beslist het Hof dat 
rekening moet worden gehouden met de marktgevolgen van een exclusiviteitsovereenkomst, 
en dat zodanige overeenkomsten niet per se verboden zijn door art. 85. In het vonnis van 
9 december 1965 heeft de Rechtbank van Koophandel evenwel verwaarloosd de markt
gevolgen van de overeenkomst aan de tand te voelen. 



7· Thans dienen we, in verband met de sanctie der nietigheid 
van een verboden kartel, een ander belangrijk vraagstuk te onder
zoeken. In het eerste lid van art. 85 is een kartelverbod neergelegd, 
terwijl het derde lid van ditzelfde artikel de mogelijkheid verschaft 
om een onthe.ffing van dit verbod te bekomen. Zoals door het Hof 
van Justitie in het arrest Bosch werd beslist (r), in navolging, ten 
andere, van de gelijkluidende conclusies van de heer advocaat
generaal Lagrange (2), staan het eerste en het derde lid van art. 85 
in nauwe samenhang, en vormen zij een onsplitsbaar geheel. Dit be
tekent dat de sanctie der nietigheid pas intreedt wanneer, I 0 ) een 
kartel verboden is door art. 85, rste lid, en 2°) geen verbodsontheffing 
kan worden verleend krachtens lid drie van hetzelfde voorschrift (3). 
Dit zou uiteraard tot geen moeilijkheden aanleiding geven, indien 
de nationale rechter, die ten valle bevoegd is om het verbod van 
art. 85, rste lid, toe te passen (4), en de nietigheid van het verboden 
kartel uit te spreken, ook de bevoegdheid had ontvangen om, krachtens 
lid drie van art. 85, een verbodsontheffing te. verlenen. Hij zou dan 
immers in een eerste stap de inbreuk op het Europees kartelrecht 
kunnen vaststellen, in een tweede stap kunnen beslissen dat geen 
verbodsontheffing kan worden verleend, om zodoende tot het logisch 
besluit te komen dat op het betrokken kartel de sanctie der nietigheid 
client te worden toegepast. 

De werkelijkheid is evenwel geheel anders. Artikel 9, rste lid, 
van Verordening nr. I7 bepaalt indeidaaa aaf, onverminderd het 
toezicht van het Hof van Justitie, alleen de Commissie bevoegd is om 
een verbodsontheffing krachtens art. 85, 3de lid te verlenen. Dit 
betekent, met andere woorden, dat de sanctie der nietigheid pas kan 
intreden, wanneer vaststaat dat voor het verboden kartel geen ver
bodsontheffing kan worden bekomen, - of nog : dat de nationale 
rechter de nietigheid niet mag uitspreken zolang de Commissie niet 
geweigerd heeft de verbodsontheffing, die haar werd aangevraagd, 
te verlenen. 

Hoewel alhier niet verder kan worden ingegaan op de kiese 
vraagstukken die uit deze bevoegdheidsverdeling voortvloeien, meen 
ik tach enkele elementaire aanwijzingen te moeten verstrekken, 
aangezien de oplossing van deze vraagstukken een overwegend belang 
vertoont voor de toepassing van de sanctie der nietigheid door de 
nationale rechters. 

(r) furisprudentie, VIII, blz. 107. 
(2) furisprudentie, VIII, blz. 131. 
(3) Vgl.: DERINGER, o. c., randnummers 42 en 43 bij art. 85, tweede lid. Blijkbaar 

anders : HourN, o. c., blz. 36. 
(4) Over de vraag of de nationale rechters bevoegd zijn om art. 85, rste lid toe te 

passen, wanneer een procedure (bv. inzake een aanmelding) door de Commissie werd 
ingeleid, zie o. a.: VAN GERVEN, T. P.R., 1964, blz. 710 e. v. ~- ScHRANS, o. c., blz. 419 e.v.; 
- GEELKERKEN, o. c., blz. 29 e. V. 



Men client in dit verband een onderscheid te maken tussen 
verboden kartels die bij de Commissie werden aangemeld, ten einde 
daarvoor een verbodsontheffing krachtens art. 85, 3de lid, te bekomen, 
en de verboden kartels die niet, of niet tijdig, werden aangemeld (1). 

8. A. Kartels die tijdig werden aangemeld. Naar blijkt uit het 
arrest Bosch van het Hof van Justitie (2), zijn deze kartels voorlopig 
geldig (3) (4). Voor ons traditioneel rechtsdenken is dit een nieuw 
begrip, waaraan we evenwel gewoon zullen moeten worden. Hiermede 
wordt bedoeld dat, wanneer een kartel verboden is krachtens het 
eerste lid van art. 85, de sanctie der nietigheid niet intreedt zolang 
de Commissie niet geweigerd heeft een verbodsontheffing te verlenen, 
maar dat het kartel met terugwerkende kracht nietig is wanneer een 
zodanige verbodsontheffing wordt geweigerd, tenzij de Commissie, 
onder welbepaalde voorwaarden, gebruik maakt van de mogelijkheid, 
die haar door art. 7 van Verordening nr. 17 wordt geboden (5), om 
gedeeltelijk het slechte verleden van het verboden kartel goed te 
maken. 

Welke client, in een zodanig geval, de houding van de nationale 
rechter te zijn? Op dit stuk !open de meningen uiteen. M. i. heeft 
het hof van beroep te Brussel in een arrest van 25 juni 1964 (6), 
op dit punt althans, een a;mbevelenswaardige houding aangenomen. 
Ze komt hierop neer. Ten eerste, de uitdrukking voorlopige geldigheid 
betekent dat de partijen die de litigieuze overeenkomst sloten, deze 
overeenkomst verder vrijwillig mogen uitvoeren, zonder zich aan 
sancties bloot te stellen, maar dat, bij gebrek aan vrijwillige uitvoering, 
de rechtbanken de partijen niet tot de uitvoering mogen verplichten. 

(r) Ten einde de tekst niet te overladen wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen 
de zgn. oude kartels (die bestonden op 13 maart 1962, d. w. z. de datum waarop verordening 
nr. 17 in werking trad) en de zgn. nieuwe kartels die pas na die datum werden gesloten. 
Het Bosch-arrest, en de daar verkondigde leer van de voorlopige geldigheid betreffen uit
sluitend de oude kartels. Wegens analogie van motieven, mag de Bosch-beslissing evenwel 
oak op nieuwe kartels worden toegepast. Vgl.: ALEXANDER, W., Artikel 85 lid 3 E. E. G.
verdrag: individuele ontheffing tegenover generieke vrijstelling, S. E. W., 1964, biz. 587; -
BAARDMAN, B., De buitentoepassingsverklaring; de groepsontheffing Europees Kartelrecht, 
Deventer, 1965, biz. IIO-IIZ ;-DERINGER, o.c., randnummers 65-67 bij art. 85, tweede lid. 

(z) ]urisprudentie, VIII, biz. 108. 
(3) Over de voorlopige geldigheid, zie o. a.: SuETENs, L. P., Uitspraken van Belgische 

gerechten, S. E. W., 1965, biz. IZ6-rz8; - STEINDORFF, E.: noot onder Bundesgerichtshof, 
14 juni 1963, ]. Z., 1964, biz. 219 e. v.;- Zie oak de kritiek van VAN GERVEN, o. c., biz. 
696 e. v., en van SAMKALDEN, I., Het arrest van het Hofvan ]ustitie der Europese Gemeen
schappen van 6 april 1962 in de zaak 13-61 (Bosch), S. E. W., 1962, biz. zr6 e. v.;- Vgl.: 
GEELKERKEN, o. c., biz. 34· 

(4) De kartels waarvan sprake in art 4, tweede lid, van verordening nr. 17 (o. a. 
prijshandhavingskartels en kartels i. v. m. de toepassing van rechten van industriele eigen
dom) noemt het Bosch-arrest geldig (zonder meer), hoewel de Commissie steeds kan 
weigeren voor deze kartels een verbodsontheffing te verlenen. Zie oak : ScHRANS, o. c., 
biz. 425-427, biz. 559-574· 

(5) Over dit voorschrift, zie o.a.: ScHRANs, o. c., biz. 430-431. 
(6) ]. T., 1964, 567, met noot Fr. Rigaux; - zie oak: S. E. W., 1965, biz. IZ e. v., 

met noot L. P. Suetens. 



Ten tweede, het hof schorst de procedure (1) in afwachting dat de 
Commissie een beslissing neemt over de eventuele toepassing van 
art. 85, 3de lid. 

9· B. Kartels die niet, of niet tijdig werden aangemeld. Aangezien, 
in een zodanig geval, de datum met ingang waarvan een eventuele 
verbodsontheffing in werking treedt, in de regel niet vroeger kan zijn 
dan die van de aanmelding (z), is er geen reden waarom de rechter 
de sanctie van de nietigheid niet zou toepassen (3). Op deze regel 
bestaat er een uitzondering, waarmede men in de praktijk zal moeten 
rekening houden, met name, de kartels bedoeld in art. 4, zde lid, 
van Verordening nr. 17 (o. a. prijshandhavingskartels en kartels 
betreffende de toepassing van rechten van industriele eigendom). 
In verband met deze kartels zijn geen perken gesteld aan de terug
werkende kracht van een eventuele verbodsontheffing (4), zodat de 
rechter er zou moeten van afzien op deze kartels de sanctie der 
nietigheid toe te pass en, ook indien ze niet bij ·de Commissie werden 
aangemeld. 

10. Verlaten we thans de nieuwe geluiden die we in het Europese 
recht te horen krijgen, en keren we terug tot meer vertrouwde rechts
begrippen. Gesteld dat een gegeven kartel nietig is, welk is dan het 
karakter van deze nietigheid ? Is deze nietigheid volstrekt ? Of is ze 
slechts betrekkelijk ? Naar mijn opvatting is deze nietigheid een 
volstrekte, omdat mag worden geacht dat een inbreuk op het Europees 
kartelrecht de openbare orde raakt (s). Men kent de definitie van de 
openbare orde - de regels die de essentiele belangen van de Staat 
of de gemeenschap raken, of die in het recht de fundamentele juri
dische grondslagen vastleggen · op dewelke de ganse economische en 
morele orde van een bepaalde maatschappij steunt (6) - en men 
weet ook dat er steeds meer sprake is van een economische openbare 
orde (7). Welnu, wanneer men enerzijds vaststelt dat het Hof van 
Cassatie aan dit begrip openbare orde een ruime betekenis geeft, 
en dat het o. a. de maatregelen, die in 1944 op initiatief van de heer 
Minister Gutt werden genomen met het oog op de muntsanering, 
tot de openbare orde rekent (8), en wanneer men anderzijds rekening 

(1) Het motief waarom het hof de procedure schorst (prejudiciele vraag) is evenwel 
niet bevredigend. Zie terecht: SuETENS, o. c., S. E. W., biz. 127-128. Het hofhad de proce
dure moeten schorsen met het oog op de vereisten van een goede rechtsbedeling. 

(2) Art. 6, eerste lid van verordening nr. 17. 
(3) In deze zin: Hrb. Brussel, 9 december 1965, reeds geciteerd. 
(4) Art. 6, tweede lid van verordening nr. 17. 
(5) Aldus ook: GEELKERKEN, o. c., biz. 37. 
(6) DE PAGE, Traite, 3de uitg., I, nr. 91. 
(7) Zie o. a.: SAVATIER, R., L'ordre public economique, D. Chr., 1965, biz. 37 e. v.; -

BAETEMAN, G., Het ekonomisch recht en de ekonomische openbare orde, Studies en Voordrachten 
(Vrije Universiteit te Brussel - Faculteit der Rechtsgeleerdheid), 1964, I, blz. 77 e. v. 

(8) Cass., 19 mei 1961, Pas., 1961, I, roo8. 



houdt met het eigen grondwettelijk karakter van het Europese recht ( 1), 
dan mag men besluiten dat de nietigheid, die door art. 85, 2de lid, 
wordt voorgeschreven, een volstrekte nietigheid is (2). De omstandig
heid dat de verboden kartels volstrekt nietig zijn heeft belangrijke 
gevolgen (3) : ze zijn niet vatbaar voor bevestiging; iedere belang
hebbende (dus niet alleen de contractspartijen) mag de nietigheid 
inroepen; de rechter mag ze ambtshalve uitspreken; ze mag in elke 
staat van het geding worden ingeroepen, zelfs voor de eerste maal 
in cassatie. De eis verjaart evenwel na dertig jaar (4). 

II. Zoals U weet, heeft de nietigheid van een rechtshandeling 
ten gevolge dat deze rechtshandeling helemaal uitgewist wordt, 
ook voor het verleden. Ze is nietig ex tunc. In verband met de toe
passing van het Europees kartelrecht stelt zich evenwel een belang
rijke vraag, althans ten aanzien van de kartels die werden gesloten 
vooraleer de betrokken voorschriften in werking traden. 

Wanneer een rechter de nietigheid uitspreekt van een kartel dat 
bv. in I950 werd gesloten, zal deze nietigheid dan terugwerken tot op 
de datum van het sluiten van het kartel, d. w. z. een ogenblik waarop 
het Europees kartelrecht nog niet bestond ? Dit zou een onredelijke 
oplossing zijn. 

Men client veeleer rekening te houden met de procedureregeling 
van Verordening nr. I7 en met het arrest Bosch van het Hof van 
Justitie. Zander hier de verschillende vraagstukken die in dit verband 
rijzen nader te willen onderzoeken, mag men evenwel uit het arrest 
Bosch besluiten dat de nietigheid ten vroegste op I januari I958 
(datum van inwerkingtreding van het verdrag van Rome) een aanvang 
kan nemen, en dat ze zelfs in de meeste gevallen slechts op I 3 maart 
I962 (datum van de inwerkingtreding van Verordening nr. I7) een 
aanvang zal mogen nemen (s). 

I2. Ten slotte wil ik nog even, in verband met het leerstuk van 
de nietigheid, uw aandacht vragen voor twee mogelijkheden, die bij 
het oplossen van sommige problemen belang kunnen vertonen, met 
name: de gedeeltelijke nietigheid van een verboden overeenkomst, 
en de conversie van nietige overeenkomsten. 

I. Of de rechter bevoegd is om een verboden overeenkomst 
slechts gedeeltelijk nietig te verklaren is een vraagstuk van nationaal 

(1) Zie reeds de conclusies van advocaat-generaal Lagrange bij het arrest van 21 de
cember 1954 van het Hof van Justitie: ]urisprudentie, I, blz. 64 e. v. 

(2) Zie, ten andere: DE PAGE, Traite, I, blz. 129, die er de aandacht op vestigt 
dat er aanleiding bestaat om tot de volstrekte nietigheid te besluiten wanneer de wetgever 
de uitdrukking nietigheid van rechtswege gebruikt. 

(3) Vgl.: DEKKERS, Handboek, II, nr. 193. 
(4) DEKKERS, ibid.; -RENARD et VIEuJEAN, o. c., blz. 292. 
(5) Ziebv.:Hrb. Brussel, 9decemben965, Cahiersdedroiteuropeen, 1966, blz. 317 e. v. 



recht (1). In sommige nationale wetgevingen, zo bv. in Duitsland (2) 
en in Italie (3), bestaan er daartoe uitdrukkelijke bepalingen in het 
wetboek. Dit is evenwel niet het geval in ons land (4). In Belgie 
zal de oplossing afhangen van de wil der partijen, zoals zij uit de 
overeenkomst blijkt: is het verboden beding de voorwaarde waarvan 
het bestaan van de ganse overeenkomst afhangt, of zijn de in de 
overeenkomst bedongen verbintenissen ondeelbaar (5), dan is de 
gehele overeenkomst door de nietigheid aangetast; in het tegen
gestelde geval, d. w. z. wanneer het verboden beding slechts een 
bijkomende en niet ondeelbare voorwaarde is t. a. v. de hoofdver
bintenissen · der overeenkomst, dan lijkt het verkieslijk de overeen
komst slechts gedeeltelijk nietig te verklaren (6). 

2. Een andere mogelijkheid wordt geboden door de gerechtelijke 
conversie van de nietige overeenkomst. Hiermede wordt bedoeld 
het omzetten, door de rechter, van een door de partijen gewilde, 
maar nietige overeenkomst, in een andere geldige overeenkomst, 
die het doel, dat de partijen bij het aangaan van de nietige overeen
komst beoogden, zij het gedeeltelijk, toch zo goed mogelijk verwezen
lijkt (7). Het leerstuk van de conversie, dat in sommige andere 
E. E. G.-landen hetzij uitdrukkelijk door het wetboek wordt inge
richt (8), hetzij regelmatig door de rechtbanken wordt toegepast (9), 
is in ons land niet ingeburgerd, hoewel de voordelen die de conversie
techniek hi edt thans door _gezaghebbende _stemmen worden uit
eengezet (10). 

Ik meen evenwel dat het in de praktijk moeilijk zal zijn de leer
stukken van de gedeeltelijke nietigheid en van de gerechtelijke con
versie in verband met het Europees kartelrecht te gebruiken: immers, 
in verboden kartelovereenkomsten zi:n de rechten en verplichtingen 
van de partijen in de regd afgestemd op het economisch resultaat, 

(I) VAN GERVEN, o. c., biz. 674. 
(2) BGB, art. IJ9· 
(3) Codice civile, art. 14I9. 
(4) In Nederland vaarziet het antwerp Meijers vaar een wettelijke regeling van het 

leerstuk der gedeeltelijke nietigheid. Zie art. 3.2.9. van het antwerp. 
(5) Zie: Cass., 27 februari I959· Pas., I959• I, 653, en art. 12I8 en I222 B.W. De 

feitenrechter aordeelt soeverein of de partijen de bedingen ondeelbaar hebben willen 
verenigen : Cass., 29 oktober I886, Pas., 1886, I, 361; - Cass., 20 februari I89o, Pas., 
I89o, I, 99· 

(6) VAN GERVEN, o. c., blz. 675; - HouiN, o. c., blz. 48; - VAN DEN HEUVEL, H., 
Civil-Law consequences of Violation of the Antitrust Provisions of the Rome Treaty, American 
Journal of Comparative Law, I963, biz. I75; - DE PAGE, Traite, 3de uitg., I, nr. I 56; 
II, nr. 7I3; - ELLIS en VAN DEN HEUVEL, o. c., blz. I03; - DERINGER, o. c., randnum
mers 82 e. v., bij artikel 85, tweede lid; - RoNSE, J., Gerechtelijke conversie van nietige 
rechtshandelingen, T. P.R., I965, blz. 206. 

(7) Zie: RoNSE, o. c., biz. 202-203, en de verdere referenties aldaar. 
(8) Duitsland: BGB, art. I4o;- Italiii: Codice Civile, art. 1424; zie voor Nederland 

ook art. 3.2.8. van het Ontwerp Meijers. 
(9) Aldus bv. in Nederland. Zie o.a.: H. R., 18 april 1941, N.J., 1941, nr. 940: -

H. R., 21 januari 1944, N.J., 1944, nr. 120. 
(1o) Zie bv. RoNSE, o. c. 



dat precies door het Europees kartelrecht wordt verboden, zodat de 
overeenkomst niet veel meer om het lijf zou hebben en haar betekenis 
zou verliezen, indien dat economisch resultaat niet meer mag worden 
bereikt (1). 

II. Schadevergoeding (z) 

13. Het Europees kartelrecht voorziet voor geen andere burger
lijke sanctie dan de nietigheid van de verboden kartels. 

Kartels die door artikel 85 verboden zi=n kunnen evenwel aan 
derden een aanzienlijke schade toebrengen ; men denke slechts aan 
een collectieve discriminatie of aan sommige exclusiefregelingen. Oak 
in verband met artikel 86 - het misbruik maken van een machts
positie - is het best denkbaar dat derden schade ondergaan; dit 
bli:kt reeds duideli:k uit de voorbeelden die in dit voorschrift werden 
opgenomen, zoals o. a. het opleggen van onbillijke contractuele voor
waarden, het toepassen van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige 
prestaties, enz. 

In tegenstelling met sommige andere kartelwetgevingen (3), bevat 
het Europees kartelrecht geen voorschriften betreffende het toekennen 
van een schadevergoeding. 

We zuPen dan oak terug een beroep moeten doen op onze vierde 
musketier, net nationale recht, en onderzoeken onder welke voor
waarden een inbreuk op het Europees kartelrecht in de nationale 
wetgevingen kan worden gesanctioneerd met een veroordeling tot 
het betalen van een schadevergoeding. 

In ons land veronderstelt de burgerlijke aansprakelijkheid voor 
eigen daad (art. 1382 en 1383 B. W.), dat aan drie voorwaarden 
wordt voldaan: (i) er moetfout zijn in hoofde van de dader, (ii) schade 
in hoofde van het slachtoffer, en (iii) een oorzakelijk verband tussen 
de fout en de schade. 

Het komt er dus op aan thans te onderzoeken wanneer, inver
band met het Europees kartelrecht, aan deze drie voorwaarden wordt 
voldaan, en meer bepaaldelijk wanneer het begrip fout voorhanden 
is ; daarna zal men enkele beschouwingen wijden aan de bepaling 
van de kring der tot schadevergoeding gerechtigde personen. 

(I) Aldus oak: ELLIS en VAN DEN HEUVEL, o. c., biz. I04. 
(z) Zie oak: La reparation des consequences dommageables d'une violation des articles 

85 et 86 du traite instituant Ia C. E. E., werk uitgegeven door de E. E. G. als nummer I 

van de reeks Etudes- Serie Concurrence (I966). Het betreft een rechtsvergelijkend overzicht 
waaraan, voor Belgie, de professoren Dabin, del Marmo!, Limpens en Rolin medewerkten. 
Dit verslag wordt hierna geciteerd als E. E. G.-verslag. 

(3) Zie bv. in de Verenigde Staten: art. 7, Sherman Act, en art. 4 van het Clayton 
Act (waarbij is bepaald dat een persoon die schade leed ten gevolge van een inbreuk op 
het antitrust-recht aanspraak heeft op een driedubbele schadeloosstelling, treble damages). 
Voor een nader onderzoek van het Amerikaans antitrustrecht op dit gebied, zie: MAILANDER, 
K. P., Privatrechtliche Folgen unerlaubter Kartellpraxis, Karlsruhe, 1965. 



A. De fout 

q. In verband met de definitie van de fout bestaan er uiteen
lopende opvattingen, die tijdens deze openbare les echter niet nader 
kunnen worden onderzocht (1). Dit moeilijk begrip kan men hier 
te lande wellicht als volgt omschrijven : een handeling is foutief, 
in de zin van art. 1382 B. W., wanneer zein specie verboden is door 
wet of reglement, of wanneer een normaal bezonnen en zorgzame 
persoon ze onder dezelfde omstandigheden niet zou hebben begaan ; 
De Page heeft het, in dit verband, over een erreur de conduite (2). 

De vraag is dus of een inbreuk op het Europees kartelrecht een 
zodanige fout kan uitmaken. 

Vooraleer deze vraag te beantwoorden, mag het nuttig zijn even 
de aandacht te vragen voor de traditionele houding van de Belgische 
rechtspraak t. o. v. kartels en misbruiken van een economische machts
positie (3). 

In ons land wordt vrij algemeen aanvaard dat beperkingen van 
de mededinging a priori wettig zijn. Het recht op vrije mededinging
aldus luidt een recente beslissing van het hof van cassatie (4) - is 
niet absoluut, en wordt beperkt door gelijkwaardige rechten in hoofde 
van derden. Dit betekent dat beperkingen van de mededinging, ver 
van a priori onwettig te zijn, in ons land a priori wettig zijn. Dit 
wordt ten andere aangetoond door de omstandigheid dat sommige 
kartels, op grand van het K. B. nr. 62 van 13 januari 1935, door de 
Koning kunnen worden verbindend gemaakt voor de overige voort
brengers en verbruikers van dezelfde tak van nijverheid of handel (5). 

Het valt licht te begrijpen dat de rechtbanken, onder deze om
standigheden, niet vlug aanvaarden dat het deelnemen aan een kartel 
of het misbruik maken van een machtspositie foutieve gedragingen 
zijn, die de persoonlijke aansprakelijkheid in het gedrang brengen. 
Wanneer zij vaststellen dat met een kartel of met het misbruik maken 
van een machtspositie een rechtmatig belang wordt gediend, zullen 
zij geen schadevergoeding toekennen aan de derde die daaruit schade 
zou hebben geleden. 

(I) Zie o. a.: LIMPENs, J., Lafaute et l'acte illicite en droit compare, Melanges Dabin, 
Brussei-Paris, I963, II, biz. 723 e. v. 

(2) Traite, II, 2de uitg., biz. 882; - Zie ook : DEKKERS, Handboek, II, nr. 2I9; -
DABIN, J., Examen de jurisprudence I939-I948, R. C.]. B., I949, biz. 57; - LIMPENS, 
o. c., biz. 741; - DALCQ., R. 0., Traite de la Responsabilite civile, I, Brussel, 1959, nr. 257 
(deel Droit civil V-I van Les Novelles). 

(3) Voor een nader onderzoek, zie ook E. E. G.-verslag, biz. 44 voig.; - DALCQ., 
o. c., nr. 421-422; -FoNTAINE, M., e. a., Consequences civiles de !'application des regles 
de concurrence, Ann.fac. dr. Liege, 1962, biz. 57 e. v.;- VANRYN, J., Principes, I, nr. 237 v. 

(4) Cass., 2 juni 1960, Pas., 1960, I, 1133;- R. C.]. B., 1961, 206, met noot van 
J, Dassesse; Ing. Cons., 1961, biz. 274- Zie ook: Cass., 18 februari 1965, Pas., 1965, I, 
621. 

(5) Zie ook: E. E. G.-verslag, biz. 45· 
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I 5. In dit opzicht is het stand punt van de rechtspraak betreffende 
bv. boycott uiterst tekenend (r). 
- De fabrikanten van geneesmiddelen spannen samen om voortaan 
geen produkten meer te leveren aan een apotheker die zich aan prijs
bederf schuldig maakt, d. w. z. de geneesmiddelen beneden de door 
de fabrikanten vastgestelde prijs verkoopt. Deze boycott brengt uiter
aard een aanzienlijke schade toe aan de apotheker. Ret hof van beroep 
te Brussel (2) en het hof van cassatie (3) beslissen evenwel dat deze 
boycott niet onrechtmatig is, omdat de fabrikanten van geneesmid
delen daarmede een rechtmatig belang dienen, - met name : het 
belang dat zij eraan hebben dat de door hen vastgestelde prijzen 
worden geeerbiedigd. 
- De Agence et Messageries de la Presse, die voor de verdeling van 
bepaalde tijdschriften zorgt, verbiedt dat de boekhandelaars deze 
tijdschriften in een leesportefeuille in verhuring geven. Een Brus
selse boekhandelaar houdt met dit verbod geen rekening. Hierop 
weigert Agence et Messageries de la Presse nog verder te leveren aan 
de betrokken boekhandelaar, en ook nog die boekwinkels te bevoor
raden die aan de schuldige boekhandelaar tijdschriften verkopen. 
Ten gevolge van deze boycott ondervinden de betrokken boekhan
delaars een aanzienlijke schade. Het hof van beroep te Brussel (4) 
oordeelt dat deze boycott geoorloofd is, vermits het uitgeoefend wordt 
uit zelfverweer. 

Het deelnemen aan een kartel, of het misbruik maken van een 
machtspositie, zullen slechts dan foutief zijn wanneer daarmee een 
belang wordt gediend dat economisch, sociaal of zedelijk verwerpelijk 
is (bv. het uitschakelen van alle concurrentie), of wanneer zij ertoe 
strekken een abnormale prijsstijging of -verlaging te veroorzaken (s). 
Dit zal evenwel zelden gebeuren. 

Het hoeft geen betoog dat het Europees kartelrecht op een mer
kelijke wijze van deze gangbare opvattingen afwijkt. Immers, het 
verbod dat door de betrokken voorschriften wordt uigesproken, 
veronderstelt geenszins dat de overeenkomst of gedraging economisch, 
sociaal of zedelijk verwerpelijk zou zijn, of dat zij een abnormale 
invloed zou hebben op het prijzenniveau, en het nastreven van een 
rechtmatig belang vormt geen rechtvaardigingsgrond om aan het 

(r) Zie ook: DEL MARMoL, Ch., Le boycottage commercial en droit prive, Ann. fac, 
dr. Liege, 1956, biz. 79 e. v.;- LIMPENs, J. et SCHRANs, G., Chroniques de legislation et de 
jurisprudence etrangeres - Belgique (1957-1964), Rev. trim. dr. comm., 1965, biz. 996-997. 

(2) Brussei, 28 mei 1958, Pas., 1959, II, 55; Ing. Cons., 1958, biz. 99· 
(3) Cass., 2 juni 1960, reeds geciteerd. 
(4) Brussei, I juni 1962, R. G. A. R., 1962, nr. 6968; fur. comm. Brux., 1963, 

biz. 103. Vgl.: SuETENS, L. P., De toepassing van het Europese Gemeenschapsrecht in de 
Belgische rechtspraak, R. W., 1964-1965, 681 e. v. 

(5) Zie de wet van 18 juii 1924, aismede: E. E. G.-verslag, biz. 45;- VANRYN, 
o. c., nr. 237 en 242, en de uitlegging van deze wettekst door Cass., 2 juni 1960, reeds 
geciteerd. 
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verbod te ontsnappen. Opdat, krachtens het Europees kartelrecht, 
een verbod zou intreden, volstaat het dat de mededinging wordt 
verhinderd, beperkt of vervalst, of dat misbruik wordt gemaakt 
van een machtspositie, en dat de tussenstaatse handel daardoor 
ongunstig kan worden beinvloed. 

I6. In dit verband client men de vraag te stellen of, rekening gehou
den met de aangehaalde rechtspraak, de Belgische rechtbanken ge
willig zullen aanvaarden dat een inbreuk op het Europees kartelrecht 
een fout uitmaakt, welke tot het betalen van een schadevergoeding 
kan nopen. 

Op dit gebied worden twee opvattingen voorgehouden. 

I. Volgens een eerste stelling maakt een inbreuk op het Europees 
kartelrecht op zichzelf reeds een fout uit, zodat de schuldige tot het 
betalen van een schadevergoeding kan worden veroordeeld wanneer 
daarenboven een schade en een oorzakelijk verband tussen de fout 
en de schade worden bewezen (I). 

_ Deze stelling wordt evenwel derwijze geschakeerd dat, althans 
in verband met een inbreuk op art. 85, rekening wordt gehouden 
met de bevoegdheidsverdeling, die reeds hager ter sprake kwam 
toen de nietigheid van de verboden kartels werd onderzocht. Dit 
wil zeggen dat men de voorlopige geldigheid zal moeten in ?.cht _n~_m.en 
van verboden kartels die tijdig werden aangemeld, zodat men niet zal 
mogen besluiten tot de aanwezigheid van een fout in hoofde van 
ondernemingen wier overeenkomsten voorlopig geldig zijn. In voor
komend geval zal de fout slechts vaststaan, nadat de Commissie 
geweigerd heeft een verbodsontheffing te verlenen. Ondertussen 
zou een rechtbank er wel aan doen de procedure te schorsen. Werd 
een verboden kartel niet, of niet ti,jdig aangemeld, dan kan een even
tude verbodsontheffing slechts terugwerken tot de datum van de 
aanmelding, zodat de rechter wel degelijk tot het bestaan van een 
fout zou mogen besluiten in verband met handelingen die werden 
gesteld vooraleer een aanmelding is geschied (2). 

2. Volgens een tweede stelling is het helemaal niet zeker dat 
een inbreuk op het Europees kartelrecht als zodanig een foutieve 
gedraging uitmaakt. Ten gunste van deze stelling wordt aangebracht 
dat men immers rekening moet houden met het enigszins wazig 

(1) Zie o.a.: E. E. G.-verslag, blz. 48-5o;- L1MPENS, J., La theorie de la relativite 
aquilienne en droit compare, Melanges Savatier, Parijs, 1965, blz. 576; - Hou1N, o. c., 
biz. 49, en 51. Zie ook DALCQ, o. c., nr. 301 : <• Le manquement ala loi ou aux reglements 
constitue le cas ou la faute aquilienne est la moins discutable. La faute existe des que la 
loi a ete violee ». 

(2) Zie in dit verband de uitzondering voorgeschreven door art. 4, tweede lid, van 
verordening nr. 17, betreffende o.a.: prijshandhavingskartels en kartelovereenkomsten 
op het gebied van de toepassing van rechten van industriele eigendom. Vgl. hoven, blz. 366. 
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althans zwevend karakter van het voor buiten toepassingverklaring 
vatbaar verbod van art. 85, eerste lid, en met het door middel van 
een !outer kwalitatief concept (misbruik van machtspositie) omlijnd 
verbod van art. 86, zodat het allesbehalve zeker is dat een inbreuk 
op de genoemde voorschriften als een schuldige gedraging in de zin 
van art. 1382 B. W. kan worden aangemerkt (1). Terug wordt een 
onderscheid gemaakt tussen aangemelde en niet aangemelde kartels. 
Werd een verboden kartel tijdig aangemeld, dan zou, volgens deze 
leer, tot het bestaan van een schuldige gedraging slechts mogen 
worden besloten, wanneer geloofwaardig is gemaakt dat iedere 
normaal bezonnen en zorgzame persoon onmiddellijk zou hebben 
ingezien dat voor het betrokken kartel redelijkerwijze geen verbods
ontheffing krachtens art. 85, derde lid, kon worden bekomen (2). In 
verband met de niet, of niet tijdig aangemelde kartels, luidt de rede
nering als volgt. Indien de ondernemingen deze kartels hadden aan
gemeld, dan had de Commissie, in voorkomend geval, een verbods
ontheffing kunnen verlenen; indien deze kartels aan het verbod van 
art. 85, eerste lid, niet ontsnappen, dan is dit derhalve omdat ze 
niet werden aangemeld. Welnu - aldus luidt het alleszins origineel 
besluit van deze redenering (3) - men kan bezwaarlijk begrijpen 
dat het verzuim om een kartel aan te melden zou kunnen worden 
beschouwd als een schuldige gedraging in de zin van art. 1382 B. W. 

Het verschil tussen de twee opvattingen is opvallend. 
Volgens de eerste stelling maakt een inbreuk op het Europees 

kartelrecht op zichzelf een fout uit, terwijl dit voor de tweede stelling 
helemaal niet zo klaarblijkelijk is, en telkens moet worden nagegaan 
indien, in een gegeven concrete toestand, iedere normaal bezonnen 
en zorgzame persoon zich op dezelfde wijze zou hebben gedragen. 

De afstand tussen de twee opvattingen is evenwel niet zo groot 
als op het eerste gezicht voorkomt. Immers, naarmate het Europees 
kartelrecht tot verdere ontwikkeling komt, en zich een duidelijke 
rechtspraak aftekent in verband met de toepassing van art. 85, eerste q 
en derde lid, en van art. 86, zal het steeds minder waarschi.jnlijk 1 I 
worden dat een normaal bezonnen en zorgzame persoon een inbreuk ' 1 

op het kartelrecht zou plegen. M.a. w., de formele benadering van 
de fout (die tot uiting komt in de eerste stelling) zal geleidelijk de 
virtuele opvatting (die men in de tweede stelling terugvindt) op
slorpen. 

(1) VAN GERVEN, o. c., biz. 677-678; - DALCQ, o. c., nr. 422, meent dat de wetgever 
moet tussenkomen ten einde de schadeloosstelling, bij inbreuk op het Europees kartelrecht, 
in te richten. 

(2) Zie: RENAULD, J. et DALCQ, R. 0., L'acte constituant une meconnaissance par une 
entreprise de nlgles communautaires qui lui sont directement applicables ouvre-t-il une action 
en cessation ou en reparation en droit national?, Belgisch verslag voor het congres van de 
Internationale Federatie voor Europees Recht ('s Gravenhage, 1963), biz. 7· 

(3) RENAULD et DALCQ, o. c., biz. 8. 
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B. Schade en oprzakelijk verband 

17. Met betrekking tot het vereiste van de schade en van het 
oorzakelijk verband zullen rnijn opmerkingen neel bondig zijn. In 
dit verband rijzen geen Europeesrechtelijke vragen, en is het nationaal 
gemeenrecht van toepassing. 

Aileen wil ik even uw aandacht vragen voor een constante recht
spraak van ons hof van cassatie (1), waaruit blijkt dat het verliezen 
van een ruilkans in de mededinging een schade berokkent, welke moet 
worden vergoed, wanneer oak het bestaan van een fout en van een 
oorzakelijk verband vaststaat. Deze rechtspraak heeft in hoofdzaak 
betrekking op gevallen waar de Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen (N. M. B.S.) als burgerlijke partij optreedt in gedingen 
waar een derde strafrechtelijk wordt vervolgd, omdat hij, zonder 
daartoe de noodzakelijke administratieve machtiging te hebben ont
vangen, personen vervoert tegen bezoldiging. In talrijke arresten 
heeft het hof van cassatie geoordeeld dat dit onrechtmatig vervoer 
aan de N. M. B.S. een schade berokkent, vermits de onrechtmatig 
vervoerde personen anders wellicht per trein zouden hebben gereisd. 

Het komt mij voor dat Cfeze rechtspraak evengoed kan ingeroepen 
worden wanneer, ten gevolge van een inbreuk op het Europees 
kartelrecht, een of meer mededingers ruilkansen verliezen, waarop 
ze anders hadden mogen rekenen. 

C. De kring van de tot schadevergoeding gerechtigde personen 

18. In sommige landen van de E. E. G. volstaat het niet dat aan 
deze drie grondvoorwaarden (fout, schade, oorzakelijk verband) wordt 
voldaan, en wordt daarenboven een bijkomende voorwaarde gesteld, 
die tot uiting komt in de Duitse Schutznormtheorie en in de Neder
landse normbestemmingsleer (2). Hierbij wordt een onderscheid ge
maakt tussen rechtsregels die de bescherming van het algemeen 
belang beogen, en die welke de bescherming van particuliere belangen 
beogen. · 

Volgens de Duitse Schutznormtheorie (3) doet een foutieve ge
draging, die bestaat in de overtreding van een rechtsregel, slechts 
dan een recht tot schadevergoeding ontstaan, wanneer de overtreden 

(x) Zie o. a.: 19 oktober 1937, Pas., 1937, I, 298;- 26 september 1949, Pas., 1950, I, 
19; - 6 februari 1961, Pas., 1961, I, 6o8; - 17 april 1961, Pas., 1961, I, 882; - 8 mei 
1961, Pas., 1961, I, 965; - 26 juni 1961, Pas., 1961, I, 1174; - 9 oktober 1961, Pas., 
1962, I, 162; - 16 oktober 1961, Pas., 1962, I, 185. 

(2) Voor een rechtsvergelijkend onderzoek, zie: RoNsE, J., Aanspraak op schadeloos
stelling uit onrechtmatige daad, Brussel, 1954, blz. 70 e. v.;- LIMPENS, J., Rechtsvergelijkende 
aantekeningen bij de relativiteitsleer ter zake van onrechtmatige daden, R. W., 1961-1962, 
2437 e. v.; - LIMPENS, J., La theorie de la relativite aquilienne en droit compare, Melanges 
Savatier, Paris, 1965, blz. 559 e. v. 

(3) BGB, art. 823, 2de lid. 
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rechtsregel juist de bescherming van het gekrenkt belang beoogde, 
wanneer ze m. a. w. een Schutznorm of beschermingsregel is. Aileen 
de schade die voortvloeit uit de krenking van een belang dat door de 
overtreden rechtsregel wordt beschermd, kan derhalve voor vergoe
ding in aanmerking komen. Dit betekent dat een inbreuk op rechts
regels die uitsluitend de bescherming van het algemeen belang, en 
niet de bescherming van individuele belangen, beogen, geen aanlei
ding kan geven tot de vergoeding van de schade die daardoor zou 
worden berokkend aan een particulier. 

Deze Schutznormtheorie vindt men tot op een zekere hoogte terug 
in de Nederlandse normbestemmingsleer (1), die evenwel aan de 
Duitse theorie een belangrijke correctie heeft aangebracht, vermits 
de Nederlandse rechtspraak aanvaardt dat een inbreuk op een rechts
regel, die op zichzelf aileen de bescherming van het algemeen belang 
beoogt, toch ook onrechtmatig kan zijn t. a. v. particuliere belangen 
die door de inbreuk worden gekrenkt, wanneer deze belangen wel
iswaar niet door het overtreden voorschrift zelf, maar door een 
ongeschreven norm (2) van goede trouw, eerlijkheid en zorgvuldigheid 
worden beschermd (3). 

Deze leer van de relatieve onrechtmatigheid - die berust op 
het beginsel dat alle rechtsregels een eigen finaliteit hebben, waar
mede bij hun toepassing rekening moet worden gehouden (4) -
kan aanzienlijke gevolgen hebben in verband met het eventueel 
toekennen van een schadevergoeding als sanctie van een inbreuk 
op het Europees kartelrecht. Indien men immers beschouwt dat de 
art. 85 en 86 van het verdrag van Rome uitsluitend de bescherming 
van het algemeen belang beogen, dan zou ~en inbreuk op deze voor
schriften in Duitsland geen aanleiding kunnen geven tot schade
loosstelling van particulieren die ten gevolge van deze inbreuk schade 
zouden hebben geleden, en zou in Nederland een schadevergoeding 
slechts dan kunnen worden toegekend, wanneer vaststaat dat een 
inbreuk op het Europees kartelrecht ook belangen krenkt die 
door een ongeschreven norm van goede trouwJ eerlijkheid en zorg
vuldigheid worden beschermd. 

(1) Anders dan in Duitsland, is de normbestemmingsleer in Nederland een bewuste 
constructie van de rechtspraak. Zie reeds: H. R., 25 mei 1928, N. ]., 1928, blz. r688, met 
noot Meijers. In het Ontwerp Meijers wordt voor een wettelijke regeling van de norm
bestemmingsleer voorzien, art. 6.3.2. Zie ook de interessante nationaalrechtelijke en rechts
vergelijkende opmerkingen in : Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek van Prof. 
Mr. E. M. Meijers - Toelichting Boek 6, 's Gravenhage 1961, blz. 650 e. v. 

(2) Zie het belangrijk arrest van de Hoge Raad, 31 januari 1919, W., 1919, nr. 10365, 
noot Molengraaff; - W. P. N. R., 1919, nr. 2564, noot Meijers. 

(3) Zie o. a.: H. R., 17 januari 1958, N. ]., 1961, nr. 568. 
(4) L1MPENS, Melanges Savatier, blz. 561. 
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19. De vraag of de voorschriften van het Europees kartelrecht 
een Schutznorm uitmaken blijft alsnog open (1). 

In verband met art. 6o van het E. G. K. S.-verdrag, dat prijs
discriminatie verbiedt, heeft het Duitse Bundesgerichtshof in een 
arrest van 14 april 1959 evenwel beslist dat met dit verbod niet de 
bescherming van particuliere belangen wordt beoogd, doch uit
sluitend de eenmaking van de kolen- en staalmarkt en de verwezen
lijking van een concurrentieel regime op deze markt. De vordering 
tot vergoeding van de schade welke een derde geleden had ten gevolge 
van een inbreuk op dit voorschrift werd dan oak door het Bundes
gerichtshof afgewezen (2). Wat betreft een inbreuk op het Europees 
kartelrecht, vindt men in de Duitse rechtsliteratuur talrijke argumen
ten die ertoe strekken het voorschrift van de art. 85 en 86 van het 
E. E. G.-verdrag wel degelijk als een Schutznorm te beschouwen (3). 

Mij is niet bekend dat de Nederlandse rechters reeds de gelegen
heid zouden hebben gehad de vraag te beantwoorden of met het 
Europees kartelrecht oak de bescherming van particuliere belangen 
wordt beoogd, zodat een inbreuk daarop aanleiding zou kunnen geven 
tot het toekennen van een schadeloosstelling. Sommige auteurs menen 
dat deze vraag zonder enig voorbehoud op een bevestigende wijze 
moet worden beantwoord (4), terwijl anderen er de voorkeur aan 
geven bij elke afzonderlijke inbreuk te onderzoeken welk belang de 
overtreden regel beoogde tebeschermen (s) (6). 

Deze leer van de relatieve onrechtmatigheid, die ertoe strekt, ·de 
burgerlijke aansprakelijkheid binnen redelijke perken te houden (7), 
heeft in ons land geen ingang gevonden, en wordt blijkbaar oak in 
Frankrijk niet toepasselijk geacht (8). Men heeft in dit verband 

(1) Zie ook, in het E. E. G.-verslag, het onderzoek van deze vraag in de nationale 
verslagen voor Duitsiand en Nederland. 

(2) W. u. W., 1959, biz. 740; B. G. H. Z., 30, 74; N.J. W., 1959, biz. rr76; 
B. B., 1959, biz. 577· 

(3) Zie :E. E. G.-verslag, biz. 24, biz. 27;- MucH, W., Anspriiche auf Schadenersatz 
und Unterlassung im Deutschen Recht bei Verstossen von Unternehmen gegen unmittelbar 
anwendbares Gemeinschaftsrecht, Duits verslag voor het reeds meer genoemd congres 
van 's Gravenhage, biz. 15-16. 

(4) ELLIS en VAN DEN HEUVEL, o. c., b!z. II4a; - VAN DEN HEUVEL, o. c., blz. 
187-188. 

(5) Zie: E. E. G.-verslag, biz. 33; - JANSSEN VAN R.AAY, J. L., L'acte constituant 
une meconnaissance par une entreprise de regles communautaires qui lui sont directement 
applicables ouvre-t-il une action en cessation ou en reparation en droit national?, Nederlands 
verslag voor het congres van's Gravenhage; zie ook: S. E. W., 1963, biz. 595· 

(6) In Italii! bestaat er slechts aanspraak op schadeloosstelling wanneer door een 
fout een danno ingiusto, of onrechtmatige schade, wordt berokkend (Codice civile, art. 2043). 
Dit betekent dat de schade moet bestaan uit de krenking van een subjectief recht. Naar 
sommige rechtsgeleerden voorhouden, zou een inbreuk op art. 85 van het verdrag van 
Rome geen subjectief recht krenken, hetgeen wei het geval zou kunnen zijn met een inbreuk 
op art. 86; - Zie: DERINGER, o. c., nr. 133 bij art. 85, tweede lid. 

(7) L1MPENS, Melanges Savatier, biz. 560. 
(8) Voor Belgii!: zie de talrijke referenties in: E. E. G.-verslag, biz. 40-41; - deze 

leer vindt men terug in slechts een alleenstaand arrest van het hof van cassatie, d. d. 
22 augustus 1940, Pas., 1940, I, 205, waarover meer bij : RoNSE, o. c., biz. 83 e. v. 



terecht laten opmerken dat de juiste oplossingen waartoe deze leev 
in voorkomend geval zou kunnen leiden, bij ons op een andere wijze 
en zonder miskenning van tekst en geest van art. 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek kunnen worden gevonden, door middel van een 
correcte toepassing van de regels van oorzakelijk verband (r). 

20. lndien evenwel in Duitsland en Nederland wordt beslist dat 
met het Europees kartelrecht uitsluitend de bescherming van het 
algemeen belang wordt beoogd, dan zou dit binnen de E. E. G. tot 
uiterst gevaarlijke distorsies kunnen leiden (2). Immers, in Duitsland 
en Nederland zou een derde, aan wie ten gevolge van een inbreuk 
op het Europees kartelrecht schade werd berokkend, geen schade
loosstelling kunnen bekomen, terwijl dit wel het geval zou zijn in 
de andere E. E. G.-landen, op voorwaarde dat bewezen is dat fout, 
scbade en oorzakelijk verband voorbanden zijn. 

Om aan zodanige distorsies te ontsnappen zou een Duitse of een 
Nederlandse recbtbank aan het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen, in toepassing van art. 177 van bet verdrag, de 
prejudiciele vraag dienen te stellen of het Europees kartelrecbt ook 
de bescherming van particuliere belangen beoogt. Indien bet Hof 
meent dat bet verdrag niet in deze zin kan worden uitgelegd, dan 
lijkt bet geboden een toenadering, zoniet een eenmaking, van de 
nationale wetgevingen op dit gebied te bewerkstelligen. 

III. Voorlopige maatregelen en bevel tot ophouden 

21. Wanneer een inbreuk op bet Europees kartelrecbt wordt 
gepleegd, kunnen derden die daardoor schade ondergaan er belang 
bij hebben dat zonder verwijl maatregelen worden genomen met 
bet oog op een beeindiging van deze inbreuk. 

Voor Frankrijk, zie E. E. G.-verslag, blz. 42, blz. 56, hoewel een recente, maar niette
min constante rechtspraak van de strafkamer van het Franse hof van cassatie beslist dat 
een enkeling niet als burgerlijke partij mag optreden in een strafgeding waar een derde 
wordt vervolgd wegens inbreuk op een rechtsregel waarmede de bescherming van het 
algemeen belang wordt beoogd, welke inbreuk aan de betrokken enkeling een scbade zou 
hebben berokkend. Zie de talrijke referenties naar rechtspraak en rechtsleer in het hoofd
stuk betreffende Frankrijk van het E. E. G.-verslag. Deze rechtspraak belet evenwel niet 
dat de enkeling, die een schade leed, zich tot de burgerlijke rechtbanken richt om het 
herstel van deze schade te bekomen. De rechtspraak van de strafkamer van het Franse hof 
van cassatie strekt er biijkbaar uitsluitend toe een opeenhoping van strafvervolgingen, 
die door burgerlijke partijen in beweging worden gebracht, te vermijden, en client geens
zins te worden uitgelegd als een toepassing van de leer der relatieve onrechtmatigheid 
in het Franse recbt. Zie, benevens het E. E. G.-verslag, biz. 54 en 58, oak: LIMPENS, 
o. c., Melanges Savatier, biz. 573· 

(1) RoNsE, o. c., blz. 91; - LIMPENs, Melanges Savatier, biz. 575. 
(z) LIMPENs, Melanges Savatier, biz. 576. 

377 



Daartoe staan de volgende wegen open : 

de voorlopige maatregelen, in kortgeding uitgesproken door de 
voorzitter van de rechtbank van koophandel; 

- het bevel tot ophouden door de voorzitter van de rechtbank van 
koophandel uitgesproken, op grand van het K. B. nr. 55 van 23 de
cember 1934 tot bescherming van de voortbrengers, handelaars en 
verbruikers tegen zekere handelwijzen strekkende tot het vervalsen 
van de normale voorwaarden der mededinging. 

A. De voorlopige maatregelen 

22. Op grand van art. 12bis van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (1) is de voorzitter van de rechtbank van koophandel 
bevoegd om in kortgeding voorlopige maatregelen te nemen, wanneer 
dit door de hoogdringendheid van de zaak geboden is (2). Er zijn 
in ons land reeds gevallen bekend waar, in een zodanige procedure, 
vragen rezen in verband met een inbreuk op het Europees kartel
recht (3). 

Deze procedure kan evenwel uitsluitend worden aangewend 
wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan (4): r0) er moet 
hoogdringendheid voorhanden zijn, en daarover oordeelt de voor
zitter; 2°) de gevraagde maatregelen moeten een voorlopig karakter 
vertonen en geen onderzoek ten grande noodzakelijk maken. Deze 
procedure zal bezwaarlijk kunnen worden gebruikt, zolang er niet 
meer rechtszekerheid is betreffende de uitlegging en de toepassing 
van de voorschriften van het Europees kartelrecht. 

B. Het bevel tot ophouden 

23. De vordering tot ophouden, die door het K. B. nr. 55 van 
23 december 1934 werd ingericht, heeft reeds grate diensten bewe-

(1) Zie thans oak, art. 586 van het Ontwerp van een Gerechtelijk Wetboek (antwerp 
Van Reepinghen), en de Toelichting, biz. 135 e. v. (Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1963-64,60). 

(2) Over deze procedure, zie oak de Toelichting bij het Ontwerp Van Reepinghen, 
biz. 138 e. v. 

(3) Voorz. Rb. Turnhout (kart geding), zeteiende in handeiszaken, 16 september 1965, 
R. W., 1965-1966, 994, met noot W. van Gerven; - Voorz. R. Hasseit (kart geding), 
zeteiende in handeiszaken, 16 september 1965, R. W., 1965-1966, 1001. Beide bevei
schriften werden in hager beroep hervormd (Brussei, 18 januari 1966, R. W., 1965-1966, 
1685; - Luik, 30 maart 1966, R. W., 1965-1966, 1761, met noot L. P. Suetens) wegens 
de voigende motieven : gebrek aan hoogdringendheid, en onbevoegdheid om ten grande 
te oordeien (Brussei), onzekerheid dat de voorlopige maatregei door de feitenrechter zai 
goedgekeurd worden, omdat het geding ten grande ,op zijn minst gezegd op onzekere 
rechtsgronden berust" hetgeen de rechter tot de ,grootste voorzichtigheid" moet nopen 
(Luik). 

(4) Vgl.: R. P. D. B.: Tw. Refere, nr. 23, nr. 262; - zie oak: Cass., 15 november 
1923, Pas., 1924, I, 28. 



zen in de praktijk. T. o. v. de procedure in kart geding biedt ze de 
volgende voordelen : . 

er IS geen hoogdringendheid vereist ( 1) ; 

de voorzitter neemt geen voorlopige maatregelen, maa; beslist 
ten gronde (2), en zijn bevel is uitvoerbaar bij voorraad, mettegen
staande elk verhaal (3); in een latere vordering tot het to~kennen 
van een schadevergoeding, zal het bevelschrift van de voorz1tter ten 
andere verbindend zijn met betrekking tot het onrechtmatig karakter 
van de gedraging (4); 

- zodra de beslissing niet meer vatbaar is voor peroep of verzet, 
is elke tekortkoming aan de aanmaningen van bet verbod straf
baar (s). 

De voorzitter doet uitspraak overeenkomstig de regels van de 
rechtspleging in kart geding (6), en hij is bevoegd om het ophouden 
van de aangevochten gedragingen te bevelen, wannee:r aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan : 

r) De aangevochten gedraging moet strijdig zijn met de eerlijke 
gebruiken inzake handel of nijverheid. Algemeen wo:rdt aanvaard dat 
hiermede wordt bedoeld een schuldige gedraging, io. de zin van ~rt. 
1382 B.'?'!· (7). De schade moet evenwel nog niet mgetreden ZI~n; 
de voorz1tter mag een gedraging verbieden ten einde een toekomstlge 
schade te voorkomen. 

2) De gedingvoerende partijen moeten concttrrenten zijn (8), 
d. w. z.: zij moeten zich tot hetzelfde klienteel rjchten aan wie zij 
onderling vergelijkbare waren of goederen aanbieden (9). Zijn bv. 

(x) Brussel, 10 maart 1943, fur. comm. Brux., 1945, 28; [ng. Cons., I943• biz. 30; -
Vgl.: VAN GERVEN, W., C?ver de vordering tot ophouden ingesteld door J(. B .. ~r. 55 van. 23 de
cember I934, de beteugelmg van economische delicten en de gemeem'·echteltJke vordermg tot 
ophouden, R. W., I960-I96I, 6Io. 

(2) FREDERICQ, L. en S., Handboek van Belgisch Handelsrecht, Brussel, 1962, I, 
biz. I 48; - VAN RYN, I, nr. 234· 

(3) Art. 3, tweede lid, van het K. B. nr. 55· 
(4) VAN GERVEN, o. c., R..W., I960-I96I 6u;- FREDERICQ,. L., Traite! nr. I44• en 

I46; - RoNSE, J., Kanttekemngen betreffende de bevoegdheid van- de Voorzttter van de 
Rechtbank van Koophandel inzake oneerlijke mededinging, R. W.,. 15148-I949• 5I3·5I5; 
-:: E. E. G.-verslag, biz. 70. Zie oak de voorbeelden uit (niet gepvbhceerde) rechtspraak 
b!J : FoNTAINE, e. a., o. c., biz. 58. 

(5) Art. 4, eerste lid, van het K. B. nr. 55. 
(6) Art. 3, eerste lid, van het K. B. nr. 55· . 
(7) VANRYN, I, nr. 2I3, 2I4, 230; -E. E. G.-verslag, biz. 6~ • E~ Zle: Cass., 25 no

vember I943 (eerste arrest), Pas., I944• I, 70: , ... tout acte qui, cara.-4:tense par un manque
menta ces usages, serait constitutif de quasi-delit au de delit civil'' ; - Vgl.: Voorz. Hrb. 
Brussel, I7 maart 1949, fur. comm. Brux., I950, 129. . 

(8) FREDERICQ, L. enS., o. c., biz. 140·I4I;- FREDERICQ, L-, Tratte, I, nr. 135; -
VANRYN, I, nr. 2I4. 

(9) Zie bv.: Voorz. Hrb. Brussel, 10 februari 1966, f. T., 1~66, 447· 
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geen concurrenten: voortbrengers en grossiers (r), voortbrengers en 
kleinhandelaren (2), grossiers en kleinhandelaren. 

Indien een eis tot ophouden krachtens het K. B. nr. 55 best kan 
worden ingesteld wanneer een inbreuk op art. 86 van het E. E. G.
verdrag aan een concurrent schade berokkent, is het evenwel niet zeker 
dat deze procedure steeds toepassing zou kunnen vinden t. a. v. een 
kartelovereenkomst die door art. 85 is verboden (3). Immers, het 
hof van cassatie maakt, in twee arresten van 25 november 1943 (4), 
in verband met de toepassing van het K. B. nr. 55, een onderscheid 
tussen handelingen die op zichzelf, dus afgezien van elke overeen
komst, onrechtmatig zijn, en handelingen die hun onrechtmatig 
karakter uitsluitend ontlenen aan het bestaan van een overeenkomst. 
In het laatste geval is de voorzitter van de rechtbank van koophandel 
niet bevoegd om krachtens het K. B. nr. 55 het ophouden van de 
contractuele wanprestatie te verbieden. De vordering tot ophouden 
mag derhalve, volgens het hof van cassatie, niet worden ingesteld 
om uit overeenkomst ontstane rechten te handhaven. 

Men kan in die richting nog verder gaan, en de rechtspraak doet 
het soms. ·De voorzitter zou evenmin bevoegd zijn wanneer hem 
gevraagd wordt zich, op grond van het K. B. nr. 55, uit te spreken 
over een quasi-delictuele gedraging (bv. derde-medeplichtigheid aan 
een contractbreuk) die haar onrechtmatig karakter uitsluitend ont
leent aan een overeenkomst omtrent de geldigheid waarvan ernstige 
twijfel bestaat (5). - - - - -- . 

Uit deze rechtspraak mag men besluiten dat, zodra vragen rijzen 
die verband houden met de geldigheid op uitlegging van overeen
komsten- en dit is zeker het geval met een inbreuk op art. 85 -
de voorzitter zich onbevoegd zou moeten verklaren (6). 

IV. Dwangsommen 

24. In talrijke gevallen kan het opleggen van een dwangsom een 
aangepast middel zijn om een vonnis, waarbij een inbreuk op het 
Europees kartelrecht wordt vastgesteld en een burgerlijke sanctie 
uitgesproken, meer kracht bij te zetten (7). De dwangsom is een 

(1) Voorz. Hrb. Brussel, 10 februari 1966, geciteerd; - Voorz. Hrb. Brussel• 
19 januari 1950, Pas., 1951, III, 85; - Gent, 9 maart 1963, R. w., 1963-1964 506. 

(2) Voorz. Hrb. Brussel, r7 maart 1955, fur. comm. Brux., 1955, 169. 
(3) VAN GERVEN, W., Over de schorsing van nationale procedures inzake miskenning 

van exclusiviteitscontracten op grond van Europeesrechtelijke bepalingen, R. W., 1962-1963, 
2235-2236 (inz. nr. 13). 

(4) Pas., 1944, I, 70 en 72. 
(5) Voorz. Hrb. Brussel, 9 januari 1947, ]ur. comm. Brux., 1947, 291, en noot J. B. 
(ti) VAN GERVEN, o. c., R. W., 1962-1963, 2236; - SuETENS, L. P., Uitspraken van 

Belgische gerechten, S. E. W., 1964, blz. 670. 
(7) Zie ook art. 16 van Verordening nr. 17, waarin wordt bepaald dat de Commissie 

dwangsommen kan opleggen in verband met bepaalde inbreuken op het Europees kartel
recht. 



bijkomende veroordeling (meestal per dag vertraging berekend), van 
de schuldenaar om aan de schuldeiser een geldsom te betalen zonder 
enig verband met de werkelijke schade die de schuldeiser ondergaat 
of zal ondergaan in gevolge niet- of niet-tijdige uitvoering van de 
hoofdverbintenis. De dwangsom strekt ertoe op de schuldenaar druk 
uit te oefenen opdat hij de tegen hem uitgesproken hoofdveroordeling 
zou nakomen (1). Deze bijkomende veroordeling wordt in ons land, 
op grond van het beginsel nulla poena sine lege (2), door een constante 
rechtspraak onwettig geacht (3) (4). In andere E. E. G.-landen, 
daarentegen, wordt ze, hetzij uitdrukkelijk voorzien door het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering (5), of worden door de rechtbanken, 
zelfs bij afwezigheid van een wettekst, regelmatig dwangsommen 
opgelegd (6). 

Ofschoon een Belgisch rechter dit dwangmiddel in de huidige 
omstandigheden niet mag gebruiken, stelt men op dit gebied hier te 
lande een merkwaardige evolutie vast. Niet aileen gaan er thans 
stemmen op om dit dwangmiddel ook in ons rechtsstelsel als volko
men wettig te beschouwen en wettelijk in te rich ten ( 7) - op dit
zelfde spreekgestoelte werden enkele jaren terug overtuigende argu
menten in deze richting aangebracht (8), - maar ook heeft de 
Benelux-studiecomniissie voor de eenmaking van het recht daaraan 
een gemeenschappelijk voorontwerp gewijd (g). Zo dit ontwerp in 
onze wetgeving wordt opgenomen, zal de dwangsom ook door de 
Belgische rechters mogen worden aangewend om druk uit te oefenen 
op weerspannige schuldenaars die, ten gevolge van een inbreuk op 
het Europees kartelrecht, tot het betalen van een schadevergoeding 
werden veroordeeld. 

(1) Vgl.: STORME, M., De dwangsom, R. W., 1962-1963, 1321;- Zie oak: DEKKERS, 
Handboek, II, biz. 220 e. v.; - RoNSE, J., De dwangsom in het Belgische recht, Vereniging 
voor de Vergelijkende Studie van het Recht van Belgie en Nederland, ]aarboek VIII 
(1961-I962), biz. 107 e. v. 

(2) DEKKERS, Handboek, II, biz. 221. 
(3) Zie o. a.: Cass., 24 januari 1924, Pas., 1924, I, 151; - Cass., 10 februari 1956, 

Pas., 1956, I, 6o3; R. W., 1956-1957. 1011. 
(4) De rechter mag wei forfaitair, zelfs per dag vertraging, de schade begroten die 

werkelijk door de schuldeiser zal geleden worden in geval van verder voortdurende niet
uitvoering, en de schuldenaar onmiddellijk tot vergoeding ervan veroordelen, zo hij niet 
tot werkelijke uitvoering zou overgaan. Deze schadeloosstelling ad futurum is wettig, 
zo ze geen dekmantel is om, ondanks de vaste rechtspraak, t6ch een dwangsom uit te 
spreken. Vgl. STORME, M., o. c., R. W., 1962-1963, 1328;- LIMPENS, J. et VANDAMME, J.. 
R. C.]. B., 1961, biz. 72. 

(5) Aldus bv. in Nederland: art. 6ua en 6nb Ned. Rv. 
(6) Aldus bv. in Frankrijk; zie o. a.: Cass. fr., 20 oktober 1959, D., 1959, ]., 537 ;

Vgl.: MAzEAUD, H. et L., Rev. trim. dr. civ., 1959, biz. 778; 1960, biz. I 16; -TuNc, A., 
Le renouveau de I' astreinte en droit frant;:ais, Festschrift Otto Riese, Karlsruhe, 1964, biz. 
397 e. v. 

(7) Zie RoNsE, o. c., I. c. 
(8) Zie SToRME, o. c., I. c. 
(9) Zie BucKINX, H., Wetgeving in Beneluxverband, R. W., I965-1966, 522. 



V. Publicatie en aanplakking van het vonnis 

25. Een handelaar stelt het uiteraard niet op prijs dat vonnissen 
of arresten, waarin tegen hem een burgerlijke sanctie wordt uitge
sproken, worden aangeplakt, of in de pers bekendgemaakt. De mo
gelijkheid, voor de rechter, om tot een zodanige openbaarmaking 
over te gaan, mag dan ook in sommige gevallen worden beschouwd 
als een doeltreffende sanctie van een inbreuk op het Europees kartel
recht. 

Naar het geldende Belgische recht kan de rechter een aanplakking 
of publicatie van zijn vonnis in de volgende twee gevallen gebieden (r). 

r) Wanneer van een inbreukmaker op het Europees kartelrecht 
een schadevergoeding wordt gevorderd, beschikt de rechter over 
een ruim appreciatievermogen om de meest aangepaste schadeloos
stelling te bepalen. In sommige gevallen mag hij dan ook beslissen 
dat een openbaarmaking van het vonnis een beter aangepaste schade
loosstelling uitmaakt dan het betalen van een geldsom (2). 

2) Tekortkomingen aan de aanmaningen of aan het verbod, 
vermeld in het bevelschrift door de voorzitter van de rechtbank van 
koophandel uitgesproken op grand van het K. B. nr. 55 van 23 de
cember 1934, zijn strafbaar. Welnu, art. 4 van hetzelfde K. B. bepaalt 
dat de boetstraffelijke rechtbank het aanplakken van het vonnis mag 
bevelen aan de buitenzijde van de verkoopinrichting ·van de o\Ter
treder, en op dezes kosten, en dat zij ook de bekendmaking van het 
strafvonnis mag bevelen, op kosteh van de overtreder, door middel 
van dagbladen of op elke andere wijze (3). 

Besluit 

26. Tijdens deze uiteenzetting werden de voornaamste burger
lijke sancties onderzocht die in ons land kunnen worden uitgesproken 
in verband met een inbreuk op het Europees kartelrecht. Uiteraard 
is de aandacht vooral gegaan naar de sancties van de nietigheid en 
van de schadeloosstelling, maar dit neemt niet weg dat de bijkomende 
sancties - voorlopige maatregelen in kort geding, bevel tot ophouden, 
dwangsommen, openbaarmaking van het vonnis - eveneens aan
zienlijke diensten kunnen bewijzen in de praktijk. 

(1) Vgl.: E. E. G.-verslag, biz. 74· 
(2) DE PAGE, Traite, II, zde uitg., biz. 986. 
(3) Uiteraard zal een zodanige openbaarmaking, door de boetstraffelijke rechtbank 

bevolen, slechts kunnen plaats grijpen indien de voorzitter van de rechtbank van koophan
del beslist heeft dat hij bevoegd was om aanmaningen of verbiedingen uit te spreken, 
hetgeen - daarop werd reeds de nadruk gelegd - niet steeds zal voorkomen in verband 
met een inbreuk op het Europees kartelrecht. 



Uit dit overzicht kan men thans twee besluiten halen. 

r) Het eerste besluit betreft de enge wisselwerking tussen het 
Europese recht en het nationale recht (r). Enerzijds stellen we vast 
dat het Europese recht- en inzonderheid het Europees kartelrecht
niet alleen geroepen is om een aanzienlijke rol te spelen in onze dage
lijkse rechtspraktijk, maar dat het ook in onze rechtstechniek nieuwe 
begrippen invoert die niet steeds overeenstemmen met onze tra
ditionele opvattingen, zoals bv. de voorlopige geldigheid van verboden, 
doch tijdig aangemelde kartelovereenkomsten. Anderzijds is de toe
stand zo - en dit wordt dan de tweede beweging van de wisselwer
king - dat het Europese recht geen sluitend geheel vormt, en dat de 
drie musketiers van het Europees kartelrecht het niet kunnen stellen 
zonder de vierde musketier, het nationale recht, dat noodzakelijk 
blijft voor een doelmatige toepassing van het Europees kartelrecht. 

2) Een tweede besluit betreft bepaalde verschilpunten tussen de 
nationale wetgevingen op het gebied van de burgerlijke sancties bij 
inbreuk op het Europees kartelrecht. Reeds werd de aandacht geves
tigd op enkele verschilpunten ; ik mage hier volstaan met aan de 
Schutznormtheorie in Duitsland en Nederland te herinneren. Een 
toepassing van deze leer zou, indien wordt beslist dat het Europees 
kartelrecht uitsluitend de bescherming van het algemeen belang 
beoogt, binnen de E. E. G. tot onredelijke distorsies aanleiding kun
nen geven, zodat in voorkomend geval aan een rechtseenmaking 
op dit gebied zou dienen te worden gedacht. Het zou, ten andere, 
aanbeveling verdienen eveneens met betrekking tot de andere bur
gerlijke sancties bij inbreuk op het Europees kartelrecht een toenade
ring van de nationale wetgevingen te verwezenlijken, opdat de hamer 
van het verbod in alle Lid-Staten met de zelfde kracht zou slaan (2). 
Hieruit blijkt dat het Europese recht, ook op dit gebied, een belang
rijke stuwkracht is geworden voor de eenmaking van het recht op 
ons vasteland (3). 

(1) Zie reeds: VERLOREN VAN THEMAAT, P., De wisselwerking tussen Europees recht, 
nationaal recht en economische werkelijkheid, S. E. W., 1960, biz. 185. 

(2) Zie, in verband met een eenmaking op het gebied van de nietigheid van verboden 
kartelovereenkomsten, de besluiten van het rechtsvergelijkend onderzoek van : GEEL
KERKEN, 0. C., biz. 244 e. V. 

(3) Vgl.: VAN GERVEN, W., In welke mate werkt de uitbouw der E. E. G. rechtseenheid 
in de hand?, R. W., 1963-1964, 1793 e. v. 



SOMMAIRE 

LES SANCTIONS CIVILES D
1
UNE INFRACTION 

Aux REGLES DE coNCURRENCE DU TRAITE DE RoME 

Les articles 85 et 86 du Traite de Rome ne pn!voient explicitement qu'une 
seule sanction civile pour les interdictions qu'ils edictent. II s'agit de la nullite 
de plein droit des ententes interdites par l'art. 85. La question de savoir si d'autres 
sanctions civiles peuvent etre appliquees, doit etre resolue en tenant compte 
de la legislation nationale applicable. Dans la presente etude, !'auteur examine 
queUes sanctions civiles peuvent etre appliquees par un tribunal beige, en cas 
d'infraction aux regles de concurrence du Traite. 

La nullite de plein droit. 

L'art. 85, alinea 2, du Traite, dispose que les ententes interdites sont nulles 
de plein droit. Or, la nullite de plein droit n'existe pas en droit positif beige. La 
nullite n'est pas un etat objectif d'un acte juridique (ainsi qu'on l'a parfois 
soutenu), mais uniquement une sanction, qui n'existe et ne produit des effets 
que lorsqu' elle a ete prononcee par le tribunal. 

Pour decider si une entente interdite par !'art. 85, alinea rer, est nulle 
de plein droit, le tribunal national doit tenir compte de l'alinea 3 de l'art. 85, 
en vertu duquel des ententes peuvent etre exonerees de !'interdiction, lorsqu'elles 
remplissent certaines conditions mentionnees dans cette disposition. Une telle 
exoneration ne peut toutefois etre accordee que par la Commission de la C.E.E., 
apres que celle-ci ait ete saisie au moyen d'une notification de l'entente en cause. 
Aussi longtemps que la Commission ne s'est pas prononcee au sujet de !'appli
cation de l'art. 85, alinea 3, a une entente interdite, mais dument notifiee, cette 
entente est provisoirement valable, et le tribunal national ne pourrait en decreter 
la nullite; entre-temps, il devrait, par ailleurs, surseoir a statuer, dans l'interet 
d'une bonne administration de la justice. 
L'auteur examine egalement d'autres aspects de la nullite des ententes interdites, 
notamment le caractere de cette nullite (il conclut qu'il s'agit d'une nullite ab
solue) et sa retroactivite (il estime que dans Ia mojorite des cas, la nullite ne 
pourra prendre effet qu'au 13 mars rg62, date de l'entree en vigueur du Reglement 
nr. 17). II mentionne, enfin, les possibilites offertes par la nullite partielle et par 
Ia conversion judiciaire d'ententes interdites. 

Dommages-et-inten~ts. 

Pour qu'une infraction aux regles de concurrence du Traite de Rome puisse 
mettre en cause Ia responsabilite civile de son auteur, il faut tout d'abord que 
cette infraction constitue une faute, au sens de l'art. 1382 du Code civil. Or la 
jurisprudence traditionnelle des tribunaux belges en matiere d'ententes et 
d'abus de puissance economique a toujours ete fort tolerante; nos tribunaux 
n'admettent pas que la participation a une entente ou !'exploitation abusive 
d'une puissance economique, qui sont inspirees par un interet legitime, con
stituent une faute. On est, des lors, en droit de se demander si les tribunaux 
belges considereront qu'une infraction aux regles de concurrence du Traite 
de Rome puisse donner lieu au paiement de dommages-et-interets. Apres avoir 
examine les deux tendances opposees qui ont deja apparu a ce sujet en doctrine, 



!'auteur conclut qu'une telle infraction pourra constituer une faute, au sens de 
l'art. 1382 du Code civil, lorsque la portee et !'interpretation des articles 85 et 
86 auront ete plus nettement definies par Ia jurisprudence. 

L' auteur consacre egalement quelques considerations aux conditions du 
dommage et du lien de causalite entre la faute et le dommage, et tennine cet aper~u 
par un examen de Ia theorie de la relativite aquilienne, en honneur en Allemagne 
et aux Pays-Bas (Schutznormtheorie). II estime que la Cour de Justice des Com
munautes europeennes devrait etre appelee a se prononcer, au titre d'une ques
tion prejudicielle, sur l'eventuel caractere de Schutznorm des art. 85 et 86 du 
Traite de Rome. 

Autres sanctions. 

L'auteur passe ensuite en revue quelques autres sanctions civiles, d'impor
tance secondaire sans doute, mais qui peuvent neanmoins etre fort utiles en 
pratique. 

a) Le president du tribunal de commerce peut, en refere, decreter des 
mesures provisoires. L'auteur estime toutefois que cette procedure ne pourra 
guere etre utilisee avec succes, aussi longtemps que la portee des art. 85 et 86 
n'aura pas ete plus nettement definie par la jurisprudence. 

b) Le president du tribunal de commerce peut egalement ordonner la 
cessation d'actes contraires aux usages honnetes en matiere commerciale (arrete 
royal no 55). L'auteur craint cependant que le president pourrait conclure a 
son incompetence pour ordonner la cessation d'une infraction a I' art. 85 du 
Traite, ce en vertu d'une jurisprudence assez controversee de la cour de cassation. 

c) Encore que, dans l'etat actuel du droit positif beige, un tribunal ne puisse 
prononcer des astreintes, cela deviendra possible lorsque le projet Benelux de 
loi uniforme sur les astreintes aura ete adopte par la Belgique. 

d) Enfin, 1' auteur examine dans quels cas un tribunal peut ordonner I' af
fichage et la publication du jugement par lequel il impose une sanction civile 
a !'auteur d'une infraction aux regles de concurrence du Traite de Rome. 

En guise de conclusion, !'auteur rappelle !'importance du droit national 
pour la mise en ceuvre du droit communautaire europeen, et il souligne les 
avantages que presenterait une unification des dispositions nationales relatives 
aux sanctions civiles des infractions aux regles de concurrence du Traite de 
Rome. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE BURGERRECHTLICHEN SANKTIONEN 

FUR EINE VERLETZUNG DES EWG-KARTELLRECHTS 

In den Artikeln 85 und 86 des Romvertrags ist nur eine einzige burgerrecht
Iiche Sanktion vorgesehen fur die Verbote die sie verkiinden. Es handelt sich 
urn die Nichtigkeit mit vollem Recht der Kartelle, verboten durch Artikel 85. 
Die Frage ob andere burgerrechtliche Sanktionen angewendet werden konnen, 
muB beantwortet werden indem man die anwendbare nationale Gesetzgebung 
beri.icksichtigt. Im vorliegenden Studium untersucht der Autor welche burger-



rechtlichen Sanktionen ein belgischer Gerichtshof anwenden kann wenn das 
Kartellrecht des Vertrags verletzt wird. 

Die Nichtigkeit mit vollem Recht. 

Artikel 85, Abs. 2, des Vertrags bestimmt die verbotenen Kartelle seien 
nichtig de plein droit. Die Nichtigkeit von Rechtswegen besteht aber nicht im 
positiven belgischen Recht. Die Nichtigkeit ist kein objektiver Zustand eines 
Rechtsgeschafts (wie es bisweilen behauptet wurde), sondern blo13 eine Sanktion 
die nur besteht und nur Resultate hat falls der Gerichtshof sie ausgesprochen 
hat. Urn zu urteilen ob ein Kartell verboten durch Artikel85, Abs. 1, von Rechts
wegen nichtig sei, mu13 der nationale Gerichtshof Abs. 3 des Artikels 85 berlick
sichtigen, kraft welches Kartelle von dem Verbot entlastet sein konnen falls sie 
gewissen Bedingungen in dieser Disposition erwahnt, nachkommen. Solche 
Entlastung kann nur die Kommission der Europaischen Wirtschaftsgemein
schaft gewahren, nachdem das erwahnte Kartell durch eine Anmeldung bei ihr 
anhangig gemacht wurde. 

Solange sich die Kommission nicht ausgesprochen hat tiber die Anwend
barkeit des Artikels 85, Abs. 3, auf das verbotene Kartell, das aber geblihrend 
notifizier:t wurde, ist dieses Kartell vorliiufig giiltig und der nationale Gerichtshof 
kann dessen Nichtigkeit nicht verki.inden. Inzwischen wlirde er dabei seine 
Entscheidung aufschieben mi.issen zum Besten einer guten Rechtspflege. Der 
Autor untersucht ebenfalls andere Aspekte der Nichtigkeit der verbotenen 
Kartelle, namentlich den Charakter dieser Nichtigkeit (er beschlie13t da13 es 
sich hier handelt urn eine unbedingte oder absolute Nichtigkeit) und ihre ri.ick
wirkende Kraft (er ist der Meinung daB in den meisten Fallen die Nichtigkeit 
nur vom 13 Marz 1962 an- dem Datum da die Verordnung 17 in Kraft trat
Resultat haben kann). 

Er erwahnt schliei3lich die Moglichkeiten geboten durch die Teilnichtigkeit 
und durch die gerichtliche Umwandlung oder Konversion der verbotenen 
Kartelle. 

Schaden und Schadenersatz. 

Damit eine verletzung des EWG-Kartellrechts die bi.irgerliche Verant
wortlichkeit des Verletzers wlirde mitbringen konnen, soll diese Verletzung 
vor allem einen Fehler ausmachen im Sinne des Artikels 1382 des belgischen 
Bi.irgerlichen Gesetzbuches. Die belgische traditionelle Rechtsprechung in 
Sachen der Kartelle und des MiBbrauchs wirtschaftlichen Macht ist immer 
sehr tolerant gewesen; unsere GerichtshOfe nehmen nicht an da13 die Teilnahme 
an einem Kartell oder eine miBbrauchliche Ausnutzung wirtschaftlichen Machts, 
die eingegeben sind durch ein gesetzmiii3iges Interesse, einen Fehler bilden. 
Daher kann man sich mit Recht die Frage stellen ob die belgischen GerichtshOfe 
eine Verletzung des EWG-Kartellrechts als eine Veranlassung zur Zahlung von 
Schaden und Schadenersatz betrachten werden. 

Nach die zwei entgegengesetzten Tendenzen die darliber schon in der 
Rechtslehre erschienen sind, untersucht zu haben, beschlieBt der Autor, daB 
dies einen Fehler wird bilden konnen im Sinne des Artikels 1382 des Bi.irgerlichen 
Gesetzbuches, wenn die Bedeutung und die Auslegung der Artikel 85 und 86 
viel deutlicher bestimmt sein werden durch die Rechtsprechung. Der Autor 
widmet ebenfalls den Bedingungen des Schadens und des Zusammenhangs zwischen 
Fehler und Schaden verschiedene Betrachtungen und beschlieBt diese Ubersicht 



indem er die Schutznormlehre in Deutschland und in den Niederlanden, unter
sucht. 

Er ist der Meinung daf3 man der Gerichtshof der Europaischen Wirtschafts
gemeinschaft wiirde einladen mussen sich auszusprechen iiber die Vorfrage 
des moglichen Charakters der Schutznorm der Artikel 85 und 86 des Rom
vertrags. 

Andere Sanktionen. 

Der Autor untersucht weiter einige andere biirgerrechtlichen Sanktionen 
die, obwohl von sekundarer Bedeutung, trotzdem sehr niitzlich sein konnen 
in der Praxis. 

a) Der Vorsitzende des Handelsgerichts kann vorlaufige Mafinahmen dekre
tieren (einstweilige Verfi.igung). Der Autor ist aber der Meinung nach dal3 
diese Prozedur nicht niitzlich verwendet werden kann, solange die Tragweite 
der Artikel85 und 86 nicht genauer beschrieben ist durch die Rechtsprechung. 

b) Der Vorsitzende des Handelsgericht kann ebenfalls das Unterlassen 
befehlen von Taten die in Widerspruch mit den ehrlichen Geschiiftsgebrauchen 
sind (Konigliche Verfi.igung Nummer 55). Der Autor fiirchtet aber dail der 
Vorsitzende beschliessen wiirde er sei unbefugt urn das Unterlassen zu befehlen 
einer Verletzung des Artikels 85 des Vertrags auf Grund einer ziemlich umstrit
tenen Rechtsprechung des Revisionsgerichts. 

c) Obwohl im gegenwiirtigen Stand des positiven belgischen Rechtes, ein 
Gerichtshof keine Zwangsmafinahmen (astreintes) aussprechen kann, kann dies 
doch moglich werden wenn das Beneluxprojekt des einformigen Gesetzes auf 
die Zwangmafinahmen in Belgien wird angenommen werden. 

d) Zum Schluf3 untersucht der Autor in welchen Fallen ein Gerichtshof 
das Ankleben und die Bekanntmachung eines Urteils befehlen kann, wodurch 
es demjenigen der das EWG-Kartellrecht verletzt hat, eine biirgerrechtliche 
Sanktion auferlegt. 

Am Ende erinnert der Autor an den Belang des nationalen Rechtes fiir 
das in Kraft setzen des europaischen Rechtes und er unterstreicht die Vorteile 
die eine Einigung der nationalen Verfiigungen in Sachen der biirgerrechtlichen 
Sanktionen der Verletzungen des EWG-Kartellrechts bieten wiirden. 

SUMMARY 

THE CIVIL SANCTIONS ON A VIOLATION 

oF THE RuLES oF CoMPETITION oF THE TREATY oF RoME 

The articles 85 and 86 of the Treaty of Rome explicitly provide for only 
one civil sanction to the prohibitions made in it; it is the nullity ipso iure of the 
cartels prohibited in article 85. One should allow for the applicable national 
legislation to solve the problems whether other civil sanctions can also be applied. 
In the present contribution the author examines what civil sanctions can be 
applied by a Belgian Court in case the rules of competition of the Treaty should 
be violated. 



The Nullity Ipso lure. 

Article 85, section 2, of the Treaty provides that the prohibited cartels are 
nuls de plein droit (void ipso iure). The nullity ipso iure, however, does not exist 
in the Belgian positive legislation. Nullity is not an objective state of a legal 
act (as was asserted at times), but only a sanction which does not exist and has 
no effect until it has been pronounced by a court. 

In order to decide whether a cartel prohibited by article 85, section 1, is 
void ipso iure, the national court has to take into account the provision of article 8 5, 
section 3, saying that cartels can be exempted from the prohibition, if they 
conform to particular conditions which are summed up in the text. Such an 
exemption, however, can only be granted by the Commission of the E.E.C. 
(Common Market) after the cartel in question has been submitted to it by means 
of a notification. Until the Commission has given a decision on the application 
of article 85, section 3, to a prohibited but duly notified cartel, this cartel remains 
provisoirement valable (temporarily effectual), and the national court cannot 
decree its nullity. In the meantime, the court should postpone its decision for 
the purpose of a sound administration of justice. 

The author also examines other aspects of the nullity of prohibited cartels, 
such as the nature of this nullity (he decides in favor of the absolute nullity), 
its retroactivity (he believes that in the majority of cases, the nullity cannot 
produce effects before March 13, 1962, the date on which Regulation No 17 
came into effect). Finally, he deals with the possibilities offered by the partial 
nullity (nullite partielle) and the conversion judiciaire (judicial commutation) 
of prohibited cartels. 

Damages and Indemnity. 

A violation of the rules of competition of the Treaty of Rome must constitute 
a fault in the sense of paragraph 1382 of the Belgian Civil Code in order to give 
rise to the civil liability of its author. Traditionally, however, the precedents 
show that the Belgian Courts have always been rather tolerant with respect 
to cartels and misuse of economic power; our courts do not accept that the 
participation in a cartel or the wrongful exploitation of an economic power 
constitute a fault if they are inspired by an interet legitime (a rightful concern). 

Hence, one is authorized to wonder whether the Belgian Courts will con
sider that a violation of the rules of competition of the Treaty of Rome can form 
a ground for damages and indemnity. Having examined the two opposite trends 
which appeared on this question in the legal literature, the author comes to the 
conclusion that such a violation will constitute a fault in the sense of para
graph 1382 of the Civil Code when the meaning and the interpretation of the 
articles 85 and 86 will have been more accurately defined by judicial precedent. 
The author also gives some consideration to the conditions of the dommage 
(damage) and the lien de causalite entre lafaute et le dommage (causality between 
fault and damage); he ends this survey with an examination of the theory of the 
relativite aquilienne adopted in Germany (Schutznormtheorie) and in the Nether
lands. He believes that the Court of Justice of the E.E.C. should be asked to 
deliver a judgment by way of prejudicial question on the problem whether 
articles 85 and 86 of the Rome Treaty constitute a Schutznorm. 



Other Sanctions. 

The author then takes a rapid view of some other civil sanctions, which 
are of minor importance, but may nevertheless be very useful in practice. 

a) The Chief Judge of the Commercial Court may decree provisional 
measures en refere. The author believes, however, that this procedure cannot 
be used successfully as long as the purport of articles 85 and 86 is not more 
clearly defined in the precedents. 

b) The Chief Judge of the Commercial Court can also order the cessation 
of acts which are contrary to fait practice in matters commercial (Royal Decree 
No 55). The author fears, however, that the Chief Judge may conclude on his 
incompetence to order the cessation of a violation of article 85 of the Treaty, 
on the ground of a rather disputed caselaw of the Court of Cassation. 

c) In the present state of Belgian positive legislation it is impossible for a 
court to pronounce injunctions (astreintes); this will become possible, however, 
when the uniform Benelux-draft bill on injunctions is accepted in Belgium. 

d) Finally, the author examines in what cases a court my order the posting 
and the publication of a judicial decision which imposes a civil sanction on the 
infringer of the rules of competition of the Treaty of Rome. 

By way of conclusion, the author stresses the importance of national law 
for the putting into operation of the law of the E.E.C., and he underlines the 
advantages a unification of the national provisions concerning the civil sanctions 
on the violations of the rules of competition of the Treaty of Rome would 
represent. 


