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Laten we geen boete opleggen… 
Het arrest Schenker: de mogelijkheden voor een beroep op dwaling en 
afzien van boeteoplegging in het Europese mededingingsrecht. 
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Op 18 juni 2013 wees het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) arrest in de 
zaak Schenker. Deze zaak draaide om de mogelijkheid voor nationale mededingingsautoriteiten 
af te zien van boeteoplegging voor een schending van de Europese mededingingsregels. 
Enerzijds omdat de betrokken ondernemingen zich beriepen op dwaling, anderzijds omdat er 
medewerking was verleend in het kader van een nationale clementieprocedure. De uitspraak van 
het Hof heeft gevolgen voor de positie van ondernemingen en advocaten, en voor de 
beschikkingsautonomie van nationale mededingingsautoriteiten. 
 
HvJ EU 18 juni 2013, zaak C-681/11, Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt/Schenker & Co. 
AG, e.a., n.n.g. 
 
 
Achtergrond van de zaak 

 

In deze zaak staat de Oostenrijke conferentie van groupagevervoerders (Sammelladungs-
Konferenz, hierna: SSK) centraal. SSK was een belangengemeenschap van Oostenrijkse 
transportbedrijven, opgericht als maatschap in mei 1994. De leden van SSK hadden op dat 
moment een klein marktaandeel op de betrokken markt van slechts 2%. Om die reden stelde het 
Oostenrijkse Kartellgericht in februari 1996 per beschikking vast dat SSK een bagatelkartel in de 
zin van de Oostenrijke mededingingswet was.1 In die beschikking, noch in het advies van het 
door SSK in de arm genomen advocatenkantoor, werd ingegaan op de vraag of SSK verenigbaar 
was met het kartelrecht van de Europese Unie. Ook in aanvullend advies van het 
advocatenkantoor, dat in 2006 werd uitgebracht naar aanleiding van een herziening van de 
Oostenrijkse mededingingswet, werd aan deze kwestie geen aandacht besteed.  
 
Naar aanleiding van inspecties door de Europese Commissie (hierna: de Commissie) bij een 
aantal grote vervoersbedrijven in 2007 overlegde het bestuur van SSK voor het eerst met het 
advocatenkantoor over eventuele ongunstige beïnvloeding van de handel tussen lidstaten. Om 
eventuele risico’s met betrekking tot de toepassing van Unierecht te vermijden besloot het 
bestuur unaniem tot ontbinding van SSK. 
 
Ongeacht de ontbinding, verzochten de Oostenrijkse mededingingsautoriteiten in 2010 het 
Kartellgericht alsnog om de bij SSK betrokken ondernemingen een boete op te leggen wegens 
inbreuk op artikel 101 VWEU.2 Ten aanzien van Schenker & Co. AG (hierna: Schenker), 

                                                
* Eva Lachnit is promovenda economisch publiekrecht aan de Universiteit Utrecht en verbonden aan het Europa 
Instituut aldaar. Haar onderzoek ziet op alternatieve vormen van publieke handhaving binnen het 
mededingingsrecht.  
1 Bij een aandeel van minder dan 5% in de voorziening van de totale binnenlandse markt en een aandeel van minder 
dan 25% in de voorziening van een eventuele binnenlandse lokale deelmarkt. Kartellgesetz 1988, §16. BGBl. nr. 
600/1988.  
2 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Pb. EU 2008, C 115/47-199. 



eveneens een bij SSK betrokken onderneming, werd er vaststelling van inbreuk zonder 
boeteoplegging verzocht, omdat zij deel had genomen aan de nationale clementieregeling.  
 
Het Kartellgericht wees de vordering af en overwoog dat de betrokken ondernemingen hadden 
mogen vertrouwen op de bagatelbeschikking, waaruit zou volgen dat de handel tussen de 
lidstaten niet ongunstig werd beïnvloed. Daarnaast hadden de ondernemingen deskundig 
juridisch advies ingewonnen. Hen kon dienaangaande geen foutief handelen worden verweten. 
Ook werd de vordering met betrekking tot Schenker afgewezen; het zou slechts aan de Europese 
Commissie zijn om inbreuken vast te stellen zonder een boete op te leggen. 
 
Tegen deze uitspraak stelden de mededingingsautoriteiten beroep bij het Oberste Gerichtshof, 
dat vervolgens twee prejudiciële vragen aan het Hof voorlegde. De eerste vraag betreft 
boeteoplegging in geval van dwaling ten aanzien van de rechtmatigheid van het gedrag, indien die 
dwaling veroorzaakt is door een juridisch advies van een advocaat of door een besluit van een 
nationale mededingingsautoriteit. In de tweede plaats wil het Oberste Gerichtshof weten of een 
nationale mededingingsautoriteit een inbreuk op artikel 101 of 102 VWEU mag vaststellen 
indien er geen boete kan worden opgelegd in verband met de toepassing van een nationale 
clementieregeling. 
 
Oordeel van het Hof 
 

Eerste vraag: dwaling 
Het afzien van een boete vanwege dwaling bij de betrokken onderneming is volgens het Hof een 
subjectieve voorwaarde voor boeteoplegging. Artikel 5 van verordening nr. 1/2003, dat de 
bevoegdheden van nationale mededingingsautoriteiten omschrijft, verbindt in beginsel geen 
subjectieve voorwaarden aan boeteoplegging.3 Voeren lidstaten wel dergelijke voorwaarden in, 
dan mogen deze niet afdoen aan doeltreffendheid van het Unierecht. Volgens het Hof moeten 
nationale subjectieve voorwaarden daarom minstens net zo streng zijn als de in artikel 23 lid 2 
sub a opgenomen voorwaarde, namelijk dat een inbreuk ‘opzettelijk’ of ‘uit onachtzaamheid’ 
moet zijn begaan.4  
 
Om te bezien of er in dit geval sprake is van dwaling, gaat het Hof na of de ondernemingen de 
inbreuk op artikel 101 VWEU opzettelijk of uit onachtzaamheid hebben begaan. Daartoe 
verwijst het naar eerdere uitspraken, waaruit blijkt dat aan deze voorwaarde is voldaan wanneer 
de onderneming ‘niet onkundig kan zijn van het mededingingsverstorende karakter van haar 
gedrag, ongeacht of zij zich ervan bewust is de mededingingsregels van het Verdrag te 
schenden.’5 Het Hof meent dat, aangezien de ondernemingen van SSK rechtstreeks afspraken 
maakten over hun verkoopprijzen, zij niet onkundig kunnen zijn geweest van het 
mededingingsverstorende karakter van hun gedrag, ondanks dat zij het juridisch onjuist hebben 
gekwalificeerd.6  
 

                                                
3 De integrale tekst van dit artikel in hierbeneden opgenomen bij het commentaar op de beschikkingsautonomie. 
Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 
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In uitzonderingsgevallen kan een nationale mededingingsautoriteit echter beslissen om geen 
boete op te leggen, aldus het Hof. Dit is met name het geval wanneer een algemeen beginsel van 
Unierecht zich tegen oplegging verzet, zoals bescherming van gewettigd vertrouwen. Echter, dit 
beginsel kan niet aangevoerd worden ‘wanneer er geen sprake is van concrete toezeggingen die 
door de bevoegde overheidsinstantie […] zijn gedaan’.7 Een juridisch advies van een advocaat 
kan volgens het Hof derhalve geen gewettigd vertrouwen wekken. 
 
Ook herinnert het Hof aan zijn uitspraak in de zaak Tele2 Polska, waarin werd bepaald dat 
nationale mededingingsautoriteiten niet bevoegd zijn tot het nemen van besluit waarin wordt 
geoordeeld dat artikel 101 VWEU niet geschonden is, een zogenoemd negatief besluit.8 Om die 
reden kunnen ook nationale mededingingsautoriteiten niet het gewettigd vertrouwen wekken dat 
een bepaalde gedraging geen inbreuk maakt op de Europese mededingingsregels.  
 
Tweede vraag: afzien van boeteoplegging 
Voor de beantwoording van de tweede vraag verwijst het Hof eveneens naar artikel 5 van 
verordening nr. 1/2003. Dit artikel geeft nationale mededingingsautoriteiten niet expliciet de 
bevoegdheid om een inbreuk vast te stellen zonder oplegging van een boete, maar sluit deze 
mogelijkheid ook niet uit.9 Een doeltreffende toepassing van artikel 101 VWEU vereist echter 
dat er slechts in uitzonderingsgevallen geen boete wordt opgelegd indien er opzettelijk of uit 
onachtzaamheid inbreuk is gemaakt op deze bepaling.  
 
Voordat het Hof ingaat op de vraag of het niet opleggen van een boete vanwege een nationaal 
clementieprogramma een dergelijk uitzonderingsgeval zou kunnen vormen, merkt het op dat het 
clementieprogramma zo dient te worden uitgevoerd ‘dat geen afbreuk wordt gedaan aan de eis 
van de doeltreffende en eenvormige toepassing van artikel 101 VWEU’.10 Het Hof zoekt 
vervolgens aansluiting bij de bevoegdheid van de Commissie, die geldboeten alleen verlaagt 
indien de ‘werkelijke geest van medewerking’ van de onderneming de taak van de Commissie 
daadwerkelijk verlicht.11 Om die reden oordeelt het Hof dat immuniteit of niet-oplegging van een 
geldboete beperkt dient te blijven tot ‘hoogst uitzonderlijke situaties, zoals wanneer de 
medewerking van een onderneming doorslaggevend was voor de opsporing van en het 
doeltreffend handhavend optreden tegen het kartel’.12 Of dat in casu het geval was, is voor de 
nationale rechter om te beoordelen. 
 
Commentaar 
 

Met deze uitspraak verbindt het Hof enkele voorwaarden aan boeteoplegging door nationale 
mededingingsautoriteiten wanneer zij de Europese mededingingsregels toepassen. In de eerste 
plaats beperkt het Hof de mogelijkheid om geen boete op te leggen in geval van dwaling. 
Daarnaast geeft het Hof meer duidelijkheid over de status van de bevoegdhedenlijst van 
nationale mededingingsautoriteiten uit artikel 5 van verordening 1/2003. Deze punten worden 
hieronder afzonderlijk besproken, waarbij er wordt ingegaan op het beginsel van bescherming 
van gerechtvaardigd vertrouwen, het strafrechtelijke karakter van de rechtsdwaling en de 
beperking van de beschikkingsautonomie van nationale mededingingsautoriteiten. Er wordt 
daarbij ook aandacht besteed aan de conclusie van Advocaat Generaal Kokott (hierna: de AG), 
die op sommige punten een andere opvatting heeft dan het Hof. Vervolgens wordt de uitspraak 
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bezien in het licht van effectieve handhaving van Europese mededingingsregels door nationale 
mededingingsautoriteiten. Ter afsluiting wordt er kort ingegaan op de gevolgen van deze 
uitspraak voor de advocatuur en wordt er een aantal vervolgvragen aangestipt. 
 
Disculperende rechtsdwaling: gerechtvaardigd vertrouwen 
Wanneer een natuurlijk persoon of rechtspersoon heeft gedwaald ten opzichte van de 
rechtmatigheid van zijn of haar gedrag, kan de bevoegde instantie onder omstandigheden 
beslissen om geen boete op te leggen.13 Dit figuur, de disculperende rechtsdwaling, is ontleend 
aan het algemene strafrecht en komt in deze zaak op twee verschillende manieren voor: dwaling 
wegens de strekking van een juridisch advies van een advocaat, en dwaling wegens een besluit 
van een nationale mededingingsautoriteit. Het Hof geeft met deze uitspraak niet met zoveel 
woorden aan of het figuur van disculperende rechtsdwaling van toepassing kan zijn in het 
Europese mededingingsrecht. Hoewel het Hof stelt dat het bij de vaststelling van een opzettelijke 
of uit onachtzaamheid begane inbreuk niet van belang is of de onderneming zich bewust was van 
het overtreden van de Europese mededingingsregels,14 wordt het begrip niet als zodanig gebruikt 
in de overwegingen en zoekt het Hof bij de kwestie van boeteoplegging eerder aansluiting bij het 
beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen.  
 
Bescherming van gewettigd vertrouwen is een algemeen beginsel van Unierecht, dat samenhangt 
met het bredere beginsel van rechtszekerheid. Nationale instanties moeten deze beginselen in 
acht nemen wanneer zij uitvoering geven aan het recht van de Unie.15 Al eerder oordeelde het 
Hof  dat er slechts sprake kan zijn van gewettigd vertrouwen in het kader van Unierecht indien 
er concrete toezeggingen zijn gedaan door een bevoegde overheidsinstantie.16 Het Hof hecht in 
deze context daarom geen waarde aan een juridisch advies van een advocaat. Dit is 
overeenkomstig het eerdere arrest Miller, hoewel het Hof hier niet naar verwijst.17 Wat betreft 
nationale mededingingsautoriteiten herinnert het Hof aan het feit dat zij geen negatief besluit 
mogen nemen ten aanzien van Europese mededingingsregels,18 waardoor aan dergelijke besluiten 
de mogelijkheid tot het wekken van gerechtvaardigd vertrouwen ontvalt.  
 
Deze uitleg van het beginsel van bescherming van gerechtvaardigd vertrouwen kan gevolgen 
hebben voor de toepassing van nationale vertrouwensbeginselen. Zo wordt bijvoorbeeld het 
Nederlandse vertrouwensbeginsel doorgaans minder strikt geïnterpreteerd, en is er eerder sprake 
van gewekt vertrouwen door een overheidsinstantie.19 De vraag is of een dergelijke interpretatie 
nog wel binnen de randvoorwaarden valt voor toepassing in Europese context.20 Er zal in ieder 

                                                
13 In het Nederlandse strafrecht is dwaling een ongeschreven schulduitsluitingsgrond, welke onder omstandigheden 
kan leiden tot afwezigheid van alle schuld (Melk-en-water arrest, HR 14-02-1916, NJ 1916, 681).  
14 De AG ziet dit als een impliciete verwijzing naar de figuur van disculperende dwaling in het Europese 
mededingingrecht. HvJ 18 juni 2013, zaak C-681/11, Bundeswettbewersbehörde, Bundeskartellanwalt/Schenker & Co. AG, 
e.a., n.n.g, conclusie AG Kokott van 28 februari 2013 (hierna: Conclusie AG Kokott), punt 38, maar met name 
voetnoot 17 en de jurisprudentie aangehaald aldaar. 
15 T. Tridimas, The General Principles of EU Law 2nd edition, Oxford University Press, Oxford: 2006. Zie meer specifiek 
§1.8 over het toepassingsbereik van algemene beginselen en §§6.1 en 6.2 voor de beginselen van rechtszekerheid en 
bescherming van gewettigd vertrouwen. De inhoud van de algemene beginselen van Unierecht kan verschillen van 
de inhoud van vergelijkbare nationaalrechtelijke beginselen. Deze mogen in dat geval alleen toepassing vinden indien 
zij geen afbreuk doen aan een doeltreffende werking van het Unierecht. 
16 HvJ EU 17 maart 2011, zaak C-221/09, AJD Tuna, Jurispr. blz. I-1655, punt 7. HvJ EU 14 maart 2013, zaak C-
545/11, Agrargenossenschaft Neuzelle, n.n.g., punt 25. 
17 HvJ EU 1 februari 1978, zaak 19/77, Miller International Schallplatten/Commissie, Jurispr. blz. 131, punt 18. 
18 HvJ EU  3 mei 2011, zaak C-375/09 Tele2 Polska, Jurispr. blz. I-3055, punten 19-30. 
19 Groene Vlieg, CBB 27 juni 2008, AB 2008, 282, m.n. Ortlep, waarin het CBB concludeert dat er van een 
onderneming niet kan worden verwacht dat zij beter op de hoogte is van de Europese regelgeving dan een minister. 
20 Zie voor deze randvoorwaarden N.A. de Vos, Europeanisering van het Vertrouwensbeginsel, Boom Juridische Uitgevers, 
Den Haag: 2011, pp. 247-273. 



geval een discrepantie ontstaan tussen zaken van nationaal mededingingsrecht, waarin de 
nationale beginselen volledige toepassing vinden, en zaken van Europees mededingingsrecht, 
waarin dit wellicht niet het geval is.  
 
Disculperende rechtsdwaling: strafrechtelijk karakter? 
Door zich te concentreren op het vertrouwensbeginsel in plaats van expliciet uit te gaan van de 
figuur van disculperende rechtsdwaling kiest Hof een andere benadering dan de AG, die hier 
uitdrukkelijk wel plaats voor ziet in het Europese mededingingsrecht. De AG meent namelijk dat 
uit het beginsel van nulla poena sine culpa volgt dat een objectieve schending van de 
mededingingsregels pas kan worden toegerekend aan een onderneming indien deze schending 
haar ook subjectief te verwijten valt.21 Dit is volgens de AG in ieder geval niet zo wanneer een 
onderneming te goeder trouw advies heeft ingewonnen van een onafhankelijke, externe en 
deskundige advocaat, op basis van een volledige en correcte uiteenzetting van de feiten. Dit 
advies moet een grondige uiteenzetting bevatten van de beslissings- en administratieve praktijk 
van de Commissie en de rechtspraak van de Unierechters en mag niet kennelijk onjuist zijn.22 
Voor een beroep op dwaling wegens een beslissing van een nationale mededingingsautoriteit of 
een bevoegde rechter formuleert de AG soortgelijke minimumeisen. Deze moet gebaseerd zijn 
op alle relevante feiten en een uiteenzetting bevatten van de feitelijke en juridische kwesties die 
voor het beroep op dwaling van belang zijn. Ook mag de beslissing niet kennelijk onjuist zijn en 
moet de onderneming te goeder trouw zijn.23 
 
De AG geeft hiermee een invulling aan het begrip disculperende rechtsdwaling die door het Hof 
niet gevolgd wordt. Sterker nog, het Hof besteedt geen aandacht aan het strafrechtelijke beginsel 
van nulla poena sine culpa, waarvan de AG de disculperende rechtsdwaling afleidt. Met betrekking 
tot eventuele strafrechtelijke trekken van het mededingingsrecht verwijst het Hof in het juridisch 
kader verwijst naar artikel 23 lid 5 van verordening 1/2003,  dat stelt dat boetebeschikkingen van 
de Commissie geen strafrechtelijk karakter hebben. Dit is een andere benadering dan het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat meent dat het Europese mededingingsrecht 
niet tot de ‘harde kern’ van het strafrecht behoort, maar dat een administratieve boete in een 
kartelprocedure wel degelijk een strafrechtelijk karakter kan hebben.24 Met het oog op de op 
handen zijnde toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is 
het opmerkelijk dat het Hof geen aandacht besteedt aan dit verschil.25 
 
Beschikkingsautonomie 
Een ander punt ten aanzien van deze uitspraak betreft de inperking van de 
beschikkingsautonomie. Nationale mededingingsautoriteiten mogen gebruik maken van nationale 
procedurele regels ter uitvoering van Europees recht, mits er geen regels voorgeschreven zijn op 
Europees niveau en zij de algemene beginselen van Unierecht bij de uitvoering in acht nemen. 
Deze ruimte, nationale procedurele autonomie, is ten aanzien van de handhaving van de 
Europese mededingingsregels nader uitgewerkt in verordening 1/2003. Een specifiek onderdeel 
van die uitwerking ziet op het type beschikkingen dat nationale mededingingsautoriteiten mogen 

                                                
21 Conclusie AG Kokott, punten 41-44. 
22 Conclusie AG Kokott, punten 64-68. 
23 Conclusie AG Kokott, punten 87-93. 
24 EHRM 23 november 2006, verzoekschrift nr. 73053/01, Jussila/Finland, Recueil des arrêts et décisions 2006-XIV, 
§43 en EHRM 27 september 2011, Menarini Diagnostics/Italië, verzoekschrift nr. 43509/09, §§38-45.  
25 Ook zet het Hof hiermee geen nieuwe koers uit op het gebied van semi-strafrechtelijke problemen in 
mededingingsrechtelijke context, hetgeen de AG blijkens haar inleiding wel had gehoopt (Conclusie AG Kokott, 
punt 3). 



nemen; de beschikkingsautonomie.26  Deze zijn terug te vinden in artikel 5 van verordening 
1/2003: 
 

‘De mededingingsautoriteiten van de lidstaten […] kunnen […] ambtshalve of naar 
aanleiding van een klacht, de volgende besluiten nemen: 

— de beëindiging van een inbreuk bevelen;  
— voorlopige maatregelen opleggen; 
— toezeggingen aanvaarden; 
— geldboeten, dwangsommen of overeenkomstig hun nationaal recht andere 

sancties opleggen.  
 

Wanneer op grond van de inlichtingen waarover zij beschikken niet aan de voorwaarden 
voor een verbod is voldaan, kunnen zij ook beslissen dat er voor hen geen reden bestaat 
om op te treden.’ 

 
Naar aanleiding van het arrest Tele2 Polska rees de vraag in hoeverre artikel 5 de 
beschikkingsautonomie van de nationale mededingingsautoriteiten beperkt. In deze zaak, die 
overigens ook in de onderhavige zaak wordt aangehaald, zag het Hof geen ruimte voor nationale 
mededingingsautoriteiten om een negatieve beslissing ten gronde te nemen, omdat deze 
bevoegdheid niet aan de nationale autoriteiten, maar expliciet wel aan de Commissie is 
toebedeeld.27 Het was echter onduidelijk of artikel 5 in die context moest worden opgevat als een 
limitatieve lijst van bevoegdheden. 
 
In deze zaak maakt het Hof een einde aan die onzekerheid, door te stellen dat het feit dat een 
bevoegdheid niet is opgenomen in artikel 5, niet hoeft te betekenen dat deze bepaling die 
bevoegdheid uitsluit.28 De in artikel 5 opgenomen lijst met bevoegdheden dient dus niet als 
limitatief te worden opgevat. Het Hof merkt echter wel op dat bevoegdheden dienen te worden 
uitgeoefend met het oog op de waarborging van een uniforme en doeltreffende toepassing van 
het Unierecht. Het clementieprogramma van de Oostenrijkse mededingingsautoriteit, dat deze de 
mogelijkheid geeft geen boete op te leggen, mag daar dus geen afbreuk aan doen.  
 
Het Hof zoekt vervolgens aansluiting bij zijn jurisprudentie ten aanzien van het 
clementieprogramma van de Commissie om vast te stellen onder welke voorwaarden een 
nationale mededingingsautoriteit mag afzien van boeteoplegging. De Commissie is hiertoe alleen 
bevoegd in hoogst uitzonderlijke situaties, wanneer de onderneming blijk heeft gegeven van een 
werkelijke geest van medewerking en deze medewerking doorslaggevend is geweest bij het 
onderzoek of de handhaving.29 Met het oog op het algemene beginsel van effectiviteit van 
Unierecht, waaronder de vereisten van doeltreffende en uniforme toepassing vallen, gelden deze 
voorwaarden ook voor nationale mededingingsautoriteiten bij het niet opleggen van een boete. 
Hiermee stelt het Hof een duidelijke voorwaarde voor het verlenen van immuniteit onder 
nationale clementieprogramma’s. Het Hof gaat niet in op de vraag of het mogelijk is om af te 
zien van boeteoplegging buiten een clementieprogramma om, met andere woorden, of er hoogst 
uitzonderlijke situaties zijn die niet zien op daadwerkelijke medewerking binnen een 
clementieprogramma. 

                                                
26 De beperking van de handhavingsautonomie, en in het bijzonder de beschikkingsautonomie is eerder in NtEr 
besproken. M.J. Frese, ‘Handhavingsautonomie bij de decentrale toepassing van het EU-mededingingsrecht’, 
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, augustus 2011, nr. 6, pp. 200-208. 
27 HvJ EU 3 mei 2011, zaak C-375/09 Tele2 Polska, Jurispr. blz. I-3055, punt 29. 
28 Schenker, punt 45. 
29 HvJ EU 28 juni 2005, gevoegde zaken C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P en C-213/02 P, 
Dansk Rørindustri e.a./Commissie, Jurispr. blz. I-5425, punten 393, 395 en 396. 



 
De conclusie van de AG richt zich wel op de algemene bevoegdheid om een inbreuk vast te 
stellen zonder oplegging van een sanctie. De AG meent dat nationale mededingingsautoriteiten 
die de bevoegdheid hebben om een inbreuk vast te stellen en een sanctie op te leggen 
noodzakelijkerwijs ook de bevoegdheid hebben om enkel een inbreuk vast te stellen. Zij stelt dat, 
gelet op de eis van een doeltreffende toepassing van Unierecht, een dergelijk besluit zelfs 
wenselijk kan zijn; het heeft een afschrikwekkende signaalwerking en maakt het gemakkelijker 
voor derden om civielrechtelijke aanspraken te maken.30 De AG lijkt hiermee het enkele 
vaststellen van een inbreuk toe te juichen op basis van het doeltreffendheidsvereiste terwijl het 
Hof het al te lichtzinnig verlenen van immuniteit aan karteldeelnemers ontmoedigt op grond van 
het uniformiteitsvereiste. Dit verschil is wellicht te verklaren door te kijken naar de verschillende 
uitgangspunten. De AG ziet namelijk het afzien van verdere actie als alternatief voor niet-
oplegging, terwijl het Hof uitgaat van een lagere boetereductie binnen een clementieprogramma. 
Ongeacht welk alternatief er in toekomstige zaken beschikbaar is, nationale 
mededingingsautoriteiten zijn in beginsel bevoegd een beslissing tot niet-oplegging van een boete 
te nemen, zij het beperkt tot de hoogst uitzonderlijke situaties. 
 
Gevolgen voor handhaving door nationale mededingingsautoriteiten 
In de onderhavige uitspraak van het Hof zijn er twee punten aan te wijzen die gevolgen kunnen 
hebben voor de handhaving door nationale mededingingsautoriteiten: het feit dat de 
mogelijkheid om gewettigd vertrouwen te wekken ten aanzien van artikelen 101 en 102 VWEU 
gering lijkt te zijn, en de beperking van de mogelijkheid om een inbreuk vast te stellen zonder 
boeteoplegging, in dit geval met betrekking tot immuniteit bij clementie. Het eerste punt is 
interessant om te bezien in het systeem van decentrale handhaving van Europees 
mededingingsrecht, het tweede punt kan verbonden worden aan handhavingstaken als opsporing 
en het mogelijk maken van civielrechtelijke add-on procedures.   
 

- Decentrale handhaving 
De invoering van verordening 1/2003 maakte een einde aan het gecentraliseerde systeem van 
handhaving van Europees mededingingsrecht. De mogelijkheid voor ondernemingen om een 
ontheffing aan te vragen bij de Commissie verdween, zij moesten het voortaan doen met een 
systeem van zelfevaluatie.31 Dit had tot gevolg dat ondernemingen vandaag de dag zelfstandig 
moeten nagaan of hun gedragingen compatibel zijn met de verbodsbepalingen uit het Verdrag, 
en zo nee, of in dat geval wellicht een uitzondering van toepassing is. Dit blijkt in veel gevallen 
een complexe exercitie, waarvoor ondernemingen doorgaans advies inwinnen van 
gespecialiseerde advocatenkantoren. Ten gevolge van de onderhavige uitspraak is het 
opmerkelijk dat er enerzijds van ondernemingen wordt verlangd dat zij een zorgvuldige 
zelfevaluatie uitvoeren, maar dat er anderzijds geen ruimte is voor verontschuldigbare dwaling 
indien zij een dergelijke evaluatie op zorgvuldige wijze laten uitvoeren door een gespecialiseerd 
juridisch adviseur. Dit zou kunnen leiden tot onduidelijkheid, maar vooral onzekerheid bij 
ondernemingen. 
 
Als gevolg van de uitspraak van het Hof is het evenzeer onduidelijk op welke wijze nationale 
mededingingsautoriteiten kunnen nagaan of de zelfevaluatie van een onderneming ten aanzien 
van artikel 101 en 102 VWEU correct is uitgevoerd. Zij kunnen dit niet doen door middel van 
een negatieve beslissing, omdat dit instrument hen niet ter beschikking staat, maar in hoeverre 
andere instrumenten gewettigd vertrouwen kunnen wekken is onzeker. Behalve het nemen van 
een negatieve beslissing, kan een nationale mededingingsautoriteit bijvoorbeeld ook beslissen dat 

                                                
30 Conclusie AG Kokott, punten 110-114. 
31 Verordening 1/2003, met name overwegingen 2-4. 



er geen reden bestaat om op te treden in een concreet geval, omdat er volgens de beschikbare 
informatie niet aan de voorwaarden voor een verbod is voldaan.32 Het zou opmerkelijk zijn als 
een onderneming te goeder trouw zich niet op basis van een dergelijke beslissing mag 
verschonen, zeker niet indien bij de nationale mededingingsautoriteit ten tijde van die beslissing 
alle relevante feiten bekend zijn. 
 
Daarnaast hebben veel nationale mededingingsautoriteiten ook de bevoegdheid om informeel 
advies (informal guidance) te verstrekken aan ondernemingen die daarom vragen.33 Uit de 
overwegingen van het Hof blijkt niet expliciet dat alleen een formeel besluit gewettigd 
vertrouwen kan wekken. Wel verlangt het Hof dat er ‘concrete toezeggingen’ zijn gedaan door de 
bevoegde overheidsinstantie.34 Nauwkeurige, onvoorwaardelijke, onderling overeenstemmende 
en van bevoegde en betrouwbare bronnen afkomstige inlichtingen zijn aan te merken als 
dergelijke toezeggingen, ongeacht de vorm waarin zij worden meegedeeld.35 Hierdoor is het 
onwaarschijnlijk dat een informeel advies van een nationale mededingingsautoriteit als zodanig 
gekwalificeerd kan worden. Op de eerste plaats is de onvoorwaardelijkheid van informele 
adviezen te betwisten; het gaat om een informele aanbeveling in een concrete situatie en niet om 
een definitief oordeel.  Ten tweede kan er getwijfeld worden aan de bevoegdheid van nationale 
mededingingsautoriteiten om dergelijke adviezen uit te brengen met betrekking tot de Europese 
mededingingsregels, nu het nemen van een negatief besluit expliciet niet aan hen toekomt.36 Dat 
doet echter niet af aan het feit dat het vanuit het oogpunt van duidelijkheid en rechtszekerheid 
wellicht wel wenselijk zou kunnen zijn om informeel advies als een concrete toezegging te 
kwalificeren, zeker nu ondernemingen ook geen gewettigd vertrouwen mogen ontlenen aan 
ander juridisch advies. Des te meer ook, omdat informeel advies ten aanzien van nationaal 
mededingingsrecht wellicht wel gerechtvaardigd vertrouwen zou kunnen wekken.  
 

- Opsporing en add-on procedures 
Wat betreft het tweede punt, het beperken van de mogelijkheid om af te zien van 
boeteoplegging, zijn er twee gevolgen voor handhaving aan te wijzen, die samenhangen met de 
verschillende uitgangspunten die de AG en het Hof bij de behandeling van deze vraag hanteren.  
 
In geval van het beperken van het verlenen van immuniteit tot de hoogst uitzonderlijke situaties 
(het uitgangspunt van het Hof) kan het zo zijn dat ondernemingen worden ontmoedigd om in de 
toekomst gebruik te maken van de clementieprocedure. De clementieprocedure is een van de 
belangrijkste opsporingsinstrumenten van een mededingingsautoriteit,37 en het inbouwen van 
meer onzekerheid rondom boete-immuniteit zou ertoe kunnen leiden dat de populariteit van het 

                                                
32 Verordening 1/2003,  artikel 5 lid 2. 
33 Zo geven bijvoorbeeld de Nederlandse, Engelse en Franse mededingingsautoriteit informele adviezen aan 
marktpartijen die hierom vragen. Zie voor de Nederlandse adviezen de jaarverslagen van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit 2008, 2010 en 2011. De Engelse adviespraktijk is geëxpliciteerd in Annex A bij de 
Modernization Guideline (OFT 442), met name §1.4 < http://www.oft.gov.uk/shared_oft/SFOs/annexe-a.pdf> 
(laatst geraadpleegd 10 augustus 2013). De Franse mededingingsautoriteit geeft voornamelijk adviezen aan de 
overheid, maar ook aan ondernemingsverenigingen die hierom verzoeken. Zie Autorité de la Concurrence, Synthesis 
Annual Report 2008 (Engelse versie), pp. 44-45. 
34 Schenker, punt 41. 
35 HvJ EU 17 maart 2011, zaak C-221/09, AJD Tuna, Jurispr. blz. I-1655, punt 7. Hierin wordt verwezen naar HvJ 
EU 16 december 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commissie, C-537/08 P, n.n.g., punt 63. Deze overwegingen werden 
herhaald in HvJ EU 14 maart 2013, zaak C-545/11, Agrargenossenschaft Neuzelle, n.n.g., punt 25. 
36 HvJ EU 3 mei 2011, zaak C-375/09 Tele2 Polska, Jurispr. blz. I-3055, punten 19-30. Om die reden zou het mijns 
inziens wel mogelijk moeten zijn om gerechtvaardigd vertrouwen te ontlenen aan informal guidance van de Commissie, 
die wel bevoegd is tot het al-dan-niet van toepassing verklaren van het Europese mededingingsrecht. 
37 Dit werd onderstreept door A. Nikpay, ‘UK Cartel Enforcement: past, present, future’, speech to the Law Society 
Anti-Trust Section, 11 December 2012. < http://www.oft.gov.uk/shared_oft/speeches/2012/1112.pdf> (laatst 
geraadpleegd 10 augustus 2013). 



programma afneemt, waardoor er minder kartelzaken aan het licht komen.38 De vraag is echter 
wel in hoeverre de voorwaarden voor immuniteit in nationale clementieprogramma’s afwijken 
van wat het Hof de ‘hoogst uitzonderlijke situaties’ noemt. In de meeste lidstaten is het namelijk 
zo dat er alleen immuniteit wordt verleend indien een clementieverzoeker als eerste een bepaalde 
zaak onder de aandacht van de mededingingsautoriteit brengt, en deze door aanlevering van 
voldoende bewijs in staat stelt een procedure te starten.39 Dit zou in overeenstemming kunnen 
zijn met wat het Hof noemt ‘medewerking van een onderneming [die] doorslaggevend was voor 
de opsporing van en het doeltreffend handhavend optreden tegen het kartel.’40 
 
Wanneer er echter sprake is van het afzien van verdere actie of beëindiging van de procedure 
(het uitgangspunt van de AG), wordt het niet opleggen van een boete als alternatieve optie 
aantrekkelijker. Door middel van de vaststelling van een overtreding, zonder oplegging van een 
boete, wordt er namelijk een formeel besluit genomen. Een dergelijk besluit zendt een duidelijk 
signaal uit naar andere marktpartijen (‘dit gedrag is niet toelaatbaar’) en faciliteert civielrechtelijke 
add-on procedures, nu de onrechtmatigheid van het gedrag door het formele besluit is 
aangetoond. Van zowel het nemen van duidelijke besluiten als van het bestaan van civiele 
procedures wordt vermoed dat zij het afschrikwekkende effect van handhaving vergroten.41 
Indien een nationale mededingingsautoriteit in een dergelijk geval afziet van verdere actie, gaat 
dit effect verloren. 
 
Slotopmerkingen 
De uitspraak van het Hof in het arrest Schenker zal gevolgen hebben voor handhaving van 
Europees mededingingsrecht door nationale mededingingsautoriteiten en voor de rechtspositie 
van ondernemingen. Hierboven is uiteengezet dat ondernemingen geen vertrouwen kunnen 
ontlenen aan juridische adviezen, en wellicht ook niet aan informele adviezen van 
mededingingsautoriteiten. In het systeem van decentrale handhaving, waar zelfevaluatie een 
belangrijke rol speelt, kan dit tot onduidelijkheid en onzekerheid kan leiden. De 
mededingingsautoriteiten zien op hun beurt hun beschikkingsbevoegdheid beperkt in het licht 
van het vereiste van uniforme toepassing van Unierecht, hoewel nu duidelijk is dat de in artikel 5 
van verordening 1/2003 opgenomen lijst met bevoegdheden niet uitputtend is. 
 
Een speler die in de bovenstaande evaluatie van het arrest nog niet aan bod is gekomen, is de 
mededingingsadvocaat. Onderhavig arrest zal ook voor hem gevolgen hebben. Het geven van 
een juridisch advies ten aanzien van artikelen 101 en 102 VWEU is een tijdrovende en complexe 
bezigheid, die ondernemingen vaak laten uitvoeren door specialistische (afdelingen van) 
advocatenkantoren. Het Hof besteedt geen aandacht aan de kwaliteit en inhoud van juridisch 
advies, maar wijdt slechts een overweging aan de conclusie dat dit nooit gewettigd vertrouwen 

                                                
38 Zie in dit verband bijvoorbeeld J.S. Sandhu, ‘The European Commission’s leniency policy: a succes?’ European 
Competition Law Review, volume 28, nr. 3, maart 2007, pp. 148-157 en W.P.J. Wils, ‘Leniency in antitrust enforcement: 
theory and practice’, World Competition, 2007, nr. 30 World Competition, pp. 25-64. 
39 De precieze formulering van de voorwaarden kan verschillen van lidstaat tot lidstaat, maar komt over het 
algemeen neer op i) de onderneming moet de eerste melding maken en ii) een nieuwe zaak onder de aandacht van de 
mededingingsautoriteit brengen en daarvoor iii) voldoende bewijs leveren. Zie European Competition Network 
Model Leniency Program, zoals herzien in november 2012.  
< http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp_revised_2012_en.pdf> (laatst geraadpleegd 10 augustus 2013). 
40 Schenker, punt 49. 
41 W.P.J. Wils, ‘The relationship between public antitrust enforcement and private actions for damages’, World 
Competition, Volume 32, nr. 1, 2009, met name pp. 27-30. Zie voor een recent voorbeeld over het al-dan-niet 
afschrikwekkend en effectief handhaven de discussie tussen Wils en Geradin met betrekking tot compliance 
programma’s. W. P. J. Wils, ‘Antitrust compliance programmes and optimal antitrust enforcement’, Journal of 
Antitrust Enforcement (2013) volume 1, nr. 1, pp. 52-81. D. Geradin, ‘Antitrust Compliance Programmes & Optimal 
Antitrust Enforcement: A Reply to Wouter Wils’, Journal of Antitrust Enforcement, n.n.g. Beschikbaar op < 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2241452> (laatst geraadpleegd 10 augustus 2013). 



kan wekken.42 Dit heeft tot veel verontwaardiging geleid in de juridische wereld.43 Ook is het 
mogelijk dat het aansprakelijkheidsrisico voor advocaten ten gevolge van dit arrest toeneemt.  
 
Het is duidelijk dat deze uitspraak invloed heeft op de positie van ondernemingen, advocaten en 
mededingingsautoriteiten op nationaal niveau. Daarnaast brengt het arrest een aantal vragen met 
zich mee die vooralsnog onbeantwoord blijven. Is er wel plaats voor strafrechtelijke begrippen in 
het Europese mededingingsrecht? In hoeverre kunnen bevoegde instanties op nationaal niveau 
nu nog concrete toezeggingen doen die gewettigd vertrouwen wekken, zoals het geven van een 
informeel advies? Zijn er met betrekking tot afzien van boeteoplegging hoogst uitzonderlijke 
situaties denkbaar die niet samenhangen met medewerking binnen een clementieprogramma? 
Het is afwachten hoe deze vragen beantwoord zullen worden, maar met het arrest Schenker lijkt 
het Hof een koers te vervolgen waarin de procedurele autonomie wordt beperkt op basis van een 
strike interpretatie van de eis van uniforme toepassing van de Europese mededingingsregels.  

                                                
42 Schenker, punt 41. 
43 Kort na het verschijnen van het arrest blogte prof. Albert Sánchez Graells bijvoorbeeld dat ‘very expensive, 
specialised legal advice in EU Competition law matters is not worth the paper it is written on—and, consequently, 
undertakings may not even bother seeking (and paying for) it. A. Sánchez Graells, ‘CJEU gives blow to competition 
lawyers: your legal opinion is worthless (C-681/11)’, How to crack a nut, 18 maart 2013. < 
http://howtocrackanut.blogspot.nl/2013/06/cjeu-gives-blow-to-competition-lawyers.html> (laatst geraadpleegd 10 
augustus 2013). 


