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1 Mok 2004, p. 53-55.
2 Mortelmans 1998. Van den Bergh & Camesasca 2000. Bloemarts 2000.

1

1 INLEIDING

1.1 Het belang van het onderzoek

Toen in 1998 de nieuwe Mededingingswet (Mw) in Nederland ingevoerd werd
in plaats van de Wet Economische Mededinging (WEM), en het Nederlandse
mededingingsrecht overging van een misbruikstelsel naar een verbodsstelsel
op Europese leest, rees de vraag of door deze veranderingen het systeem van
collectieve arbeidsvoorwaardenvorming gevaar zou gaan lopen. Omdat het
Nederlandse stelsel van mededingingsrecht slecht aansloot op het Europese
mededingingsrecht, had men besloten het mededingingsrecht opnieuw in te
richten naar Europees model. Voor die tijd was er immers sprake van sterke
discrepantie wanneer het Europese recht van toepassing was. Toen het mede-
dingingsrecht naar Europees model ingericht werd, moesten ondernemingen
rekening gaan houden met het feit dat concurrentiebeperkende activiteiten bij
voorbaat verboden zouden zijn. De mogelijkheid dat ingegrepen zou worden
in het resultaat van collectieve onderhandelingen van sociale partners, de
collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), kwam ineens veel dichterbij. Een
CAO is immers niets anders dan een afspraak tussen werkgevers(organisaties)
en werknemersorganisaties die concurrentie op de arbeidsmarkt beperkt. Zou
dit onder het nieuwe regime verboden worden, met alle gevolgen van dien?

Voordat de Mw in werking trad, hoefde men zich onder het misbruikstelsel
van de WEM weinig zorgen te maken. Mok noemt die periode de periode van
de uitwassenbestrijding: de overheid greep alleen in indien er sprake was van
een te grote beperking van toetreding en deelname aan het economische
verkeer en de nadelen te groot geacht werden.1 Na de overgang naar het ver-
bodsstelsel leek het mededingingsrecht zich plotsklaps uit te strekken naar het
terrein van de niet-economische belangen, dat voorheen uit de wind werd
gehouden. Zo waarschuwde onder andere Mortelmans dat CAO’s door het
mededingingsrecht geraakt zouden kunnen worden.2

Meer specifiek ging het in eerste instantie vooral om de vraag: kan een CAO
aangemerkt worden als een kartelovereenkomst in de zin van art. 6 Mw en/of
art. 81 EG? Omdat de (bedrijfstak-)CAO een overeenkomst is tussen onderne-
mers die gelding heeft in een bepaalde bedrijfstak ligt deze associatie voor de
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2

hand. De vraag of een CAO ook het verbod op misbruik van machtspositie
van art. 24 Mw en/of art. 82 EG zou kunnen schenden werd wel gesteld, maar
kreeg minder aandacht. Men had het met het kartelverbod al druk genoeg.

De CAO is het middelpunt van het Nederlandse systeem van collectieve
arbeidsvoorwaardenvorming. In de CAO worden door vertegenwoordigers van
werkgevers en werknemers afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden, die
op grond van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten (WCAO)
gelding krijgen voor leden over de hele bedrijfstak, indien zij gemaakt worden
op bedrijfstakniveau. Op grond van de Wet op het algemeen verbindend en
onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkom-
sten (WAVV) kan de werking van de CAO nog verder uitgebreid worden tot
alle werkgevers en werknemers werkzaam in de bedrijfstak. De CAO moet
hiermee beschouwd worden als de voornaamste bron van arbeidsvoorwaarden
voor de werkgever en de werknemer.

In feite worden in de CAO afspraken gemaakt over de arbeidskosten van
een onderneming of een bedrijfstak, waardoor concurrentie op dit gebied
beperkt wordt. Dit is ook de bedoeling: de CAO heeft onder andere als functie
om de race to the bottom tegen te gaan. De vraag is of deze beperking van de
concurrentie op de arbeidsmarkt aangemerkt moet worden als een ongeoor-
loofde beperking van de mededinging in de zin van het mededingingsrecht.
Dit zou dan tot gevolg hebben dat afspraken die neergelegd worden in een
CAO niet geldig zijn. Het mededingingsrecht verbiedt immers het maken van
mededingingsbeperkende afspraken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om prijsaf-
spraken tussen ondernemingen. Deze afspraken zijn nietig, indien zij in strijd
zijn met dit kartelverbod uit art. 6 Mw en/of art. 81 EG. Daarnaast verbiedt het
mededingingsrecht gedrag van ondernemingen dat aangemerkt moet worden
als misbruik, indien de desbetreffende onderneming een machtspositie heeft
op de relevante markt, op grond van art. 24 Mw en art. 82 EG. Juist omdat de
onderneming een machtspositie heeft op een bepaalde markt heeft zij een
extra verantwoordelijkheid met haar gedrag de concurrentie niet te beperken.

Met de vraag naar de beperking van de concurrentie op de arbeidsmarkt wordt
een vraagstuk aangeroerd dat van essentieel belang is met betrekking tot de
afweging in het kader van mogelijke collisie tussen CAO en mededinging. Het
is namelijk de vraag of het mededingingsrecht naast de goederen- en diensten-
markt ook geldt op de arbeidsmarkt. Indien dit het geval is, kan van collisie
heel gemakkelijk sprake zijn. Indien dit niet het geval is, lijken CAO’s en
mededinging niets met elkaar te maken te hebben, omdat de CAO immers
enkel de concurrentie op het gebied van arbeidsvoorwaarden op de arbeids-
markt beperkt. Deze redenering gaat echter voorbij aan het feit dat regelingen
uit CAO’s ook effect hebben op de prijzen op de goederen- en dienstenmarkt.
In deze dissertatie wordt hierop nader ingegaan.
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HET BELANG VAN HET ONDERZOEK  1.1

3 Denk hierbij aan de Wouters-zaak en Meca en Medina. HvJ EG 19 februari 2002, C-
309/99, Jur. 2002, p. I-1577 (Wouters). GvEA 30 september 2004, T-313/02 , Jur.
2004, p. 0 (Meca-Medina/Commissie).

4 Let wel, de Bosman-zaak ging over vrij verkeer van werknemers en niet over
mededinging. AG EG 20 september 1995, C-415/93, Jur. 1995, p. I-4921 (Bosman),
nr. 275.

3

Op het gebied van arbeidsvoorwaardenvorming zal collisie tussen het mede-
dingingsrecht en CAO’s grote gevolgen (kunnen) hebben. Indien het mede-
dingingsrecht aan het sluiten van CAO’s en aan de werking van de CAO
beperkingen oplegt, zou dat het probleem kunnen oproepen dat de CAO aan
waarde en betekenis inboet, misschien wel zo sterk dat de CAO als instrument
van arbeidsvoorwaardenvorming nutteloos wordt. Daarmee wordt het vastleg-
gen van arbeidsvoorwaarden in CAO’s ernstig belemmerd, zoniet onmogelijk
gemaakt. De voornaamste bron van arbeidsvoorwaarden is hiermee onbe-
trouwbaar geworden. Dit heeft op zijn beurt weer tot gevolg dat het Neder-
landse stelsel van arbeidsvoorwaardenvorming gevaar loopt. Omdat geen
collectieve afspraken meer gemaakt kunnen worden zullen niet alleen de
arbeidskosten voor de werkgever hoog oplopen door arbeidsconflicten (of de
dreiging daarvan), hogere transactiekosten en minder schaalvoordelen, maar
ook valt de bescherming van de werknemer grotendeels weg. Zijn grondrecht
op vergadering en collectieve onderhandelingen wordt hierdoor mogelijk
aangetast.

Voor de beantwoording van de vragen met betrekking tot CAO’s en mede-
dinging werd en wordt in de eerste plaats naar het Europese mededingings-
recht gekeken. Niet alleen vanwege de suprematie van het Gemeenschapsrecht
maar ook omdat het Nederlandse mededingingsrecht het systeem van het
Europese mededingingsrecht zoveel mogelijk heeft overgenomen. Het volgt
wat betreft de invulling van de verschillende begrippen de Europese jurispru-
dentie.

In het mededingingsrecht zijn er maar beperkte mogelijkheden om rekening
te houden met andere dan economische belangen. Toch is langzamerhand in
het Europese recht hiervoor meer ruimte gekomen, doordat in de jurispruden-
tie van het Hof steeds meer ruimte kwam voor niet-economische belangen en
door een minder strikte benadering in het mededingingsrecht. Ook bijvoor-
beeld op het gebied van milieu of sport heeft men hier in het Europese recht
al enige ervaring mee. Dit resulteert soms in oplossingen die niet altijd even
logisch of eenduidig zijn.3

In het kader van de sport werd ook voor het eerst de CAO in verband
gebracht met het mededingingsrecht. In zijn conclusie bij het Bosman-arrest
wijst AG Lenz in 1995 op de labor-exemption die in het Amerikaanse anti-
trustrecht gehanteerd wordt voor CAO’s.4 Hij meent dat ook in het Europese
mededingingsrecht de CAO op een dergelijke manier uitgezonderd zou moe-
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6 HvJ EG 21 september 1999, zaak C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International
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ten worden van het kartelverbod. Het Hof was niet gevraagd om hierover te
oordelen en liet het voorstel verder rusten in de zaak Bosman.

Een paar maanden nadat Lenz de kwestie opgeworpen had, kon het Hof in
het Van Schijndel-arrest5 het onderwerp nog ontwijken, maar inmiddels was
de vraag naar mogelijke collisie tussen CAO’s en mededinging gesteld en was
het een kwestie van tijd tot het Hof zich hieraan zou moeten wagen.

In 1999 wees het Hof dan de beroemde arresten van Albany, Brentjens en
Drijvende Bokken.6 Overeenkomsten die naar hun aard en doelstelling aan-
gemerkt moeten worden als collectieve arbeidsovereenkomsten worden
sindsdien door het Hof uitgezonderd van de werking van het kartelverbod,
zodat sociale partners zich rustig kunnen wijden aan het nastreven van sociale
doelstellingen. De kersverse NMa haalde opgelucht adem. De toenmalige DG-
NMa had een beslissing in de zaak van Eck Havenservice7 aangehouden in
afwachting van het oordeel van het Hof, en kon nu met een gerust hart de
litigieuze CAO met rust laten en uitzonderen van het kartelverbod. Met deze
zaak waren meteen de zorgen van sociale partners en het Ministerie van
Sociale Zaken grotendeels weggenomen. De NMa ging zich niet bemoeien
met de inhoud van (AVV-)CAO’s.8 Sinds dit besluit haast de NMa zich
bovendien telkens weer om dit te bevestigen en ter nadere geruststelling doet
de Nederlandse wetgever een poging om de immuniteit voor CAO’s vast te
leggen in de Mw in een nieuw wetsvoorstel.

Dat met deze jurisprudentie en de daarop volgende arresten van het Hof niet
alle problemen opgelost zijn, ligt voor de hand. Met betrekking tot de collisie
tussen CAO’s en mededinging rijzen nog enkele vragen die tot op heden nog
niet zijn beantwoord in de jurisprudentie of de literatuur. Sommige vragen
worden zelfs nauwelijks gesteld.

Met betrekking tot de CAO en het kartelverbod is het de vraag hoe de
jurisprudentie van het Hof precies toegepast moet worden, met andere woor-
den: hoe moeten het aardvereiste en vooral het doelvereiste ingevuld worden?
Met betrekking tot de bepalingen die geen immuniteit verkrijgen, blijft er
bovendien nog een vraag overeind die eenieder meteen al stelde: zijn sociale
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partners, en met name de vakbond, eigenlijk wel aan te merken als onderne-
mingen in de zin van het mededingingsrecht? Dat dit een gevoelig onderwerp
is, gaf Mortelmans al aan toen hij de afweging of vakbonden als onderneming
aangemerkt moeten worden vergeleek met vloeken in de kerk.9

Daarnaast is het de vraag of ondanks de immuniteit van CAO-bepalingen
voor het kartelverbod, het verbod op misbruik van machtspositie van toepas-
sing is op CAO’s. Indien het verbod van toepassing is, rijst daarbij natuurlijk
de vraag of voor deze mededingingsrechtelijke bepaling niet ook immuniteit
moet gelden of dat CAO-bepalingen anderszins uitgezonderd moeten of
kunnen worden van het verbod op misbruik van machtspositie.10

Kortom, alle gevaar van mededingingsrechtelijke zijde voor het Nederlandse
CAO-gebouw en daarmee voor arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland is
nog niet geweken. Dit is niet alleen het geval omdat de jurisprudentie van het
Hof nog nader uitgekristaliseerd dient te worden of omdat het Nederlandse
wetsvoorstel omtrent de immuniteit niet voldoet. Enkele vraagstukken die bij
uitstek van belang zijn, zijn blijven liggen en moeten nog beantwoord worden
voordat alle dreiging van collisie van CAO’s met het mededingingsrecht als
afgewend te beschouwen is. Daarnaast zal de Nederlandse wetgever zich nog
eens moeten buigen over het wetsvoorstel en na moeten gaan of hiermee
daadwerkelijk de zekerheid wordt verkregen die nagestreefd wordt.

1.2 Doelstelling van het onderzoek en probleemstelling

In de vorige paragraaf heb ik laten zien dat de doordringing van het mededin-
gingsrecht in het CAO-gebied een aantal vragen oproept die ik in dit onder-
zoek wil analyseren en vervolgens beantwoorden teneinde te kunnen aangeven
óf en waar er collisie optreedt tussen de CAO en het mededingingsrecht. De
juridische vragen die in dit verband rijzen, zullen in kaart gebracht en geanaly-
seerd worden. Daarnaast zullen oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde
problemen worden voorgesteld. De economische achtergrond van het vraag-
stuk waartegen de mogelijke oplossingen moeten worden afgezet, zal en kan
ik slechts in algemene zin aanroeren.

In deze dissertatie zal de volgende vraagstelling centraal staan: Is er sprake
van collisie tussen Nederlandse (AVV-)CAO’s en het kartelverbod van art. 6
Mw en/of art. 81 EG enerzijds en het verbod op misbruik van machtspositie
van art. 24 Mw en/of art. 82 EG anderzijds. Indien dit het geval is, wat zijn
hiervan de gevolgen en, indien noodzakelijk, hoe kunnen of moeten deze
gevolgen voorkomen en/of verholpen worden?
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1.3 Methode en opzet van het onderzoek

Om de collisie tussen CAO’s en mededinging te onderzoeken dient inzicht
verkregen te worden in het Nederlandse CAO-recht en het Nederlandse en
Europese mededingingsrecht en hun achtergronden. Omdat het in hoofdzaak
een juridisch onderzoek betreft, is uiteraard gebruik gemaakt van de klassieke
juridische onderzoeksmethode, te weten een analyse van de relevante juridi-
sche bronnen: zowel Nederlandse als buitenlandse, met name Europese regel-
geving, jurisprudentie en literatuur. Daarnaast zijn in het onderzoek ook de
structuren van de CAO en het daarmee direct samenhangende systeem van
arbeidsvoorwaardenvorming in collectieve onderhandelingen betrokken, het
terrein waarop de sociale partners hun eigen bevoegdheden en doelstellingen
hebben. Uiteraard is het mededingingsrecht in zijn brede context onderzocht
en zijn daarvan de hoofdlijnen beschreven teneinde het kader aan te geven
waarin de hierboven geformuleerde vraagstelling moet worden beantwoord.
De verwevenheid van de hier aan de orde zijnde problematiek: de mogelijke
botsing tussen het mededingingsrecht en de CAO, met de economische om-
geving waarin die botsing plaatsvindt, maakt het nodig om ook enige aandacht
te schenken aan de theoretische inzichten van de arbeidseconomie en de
algemene economie. De arbeidseconomie verschaft een achtergrond bij de
discussie of afspraken tussen werkgevers(organisaties) en werknemersorga-
nisaties als (per definitie) marktverstorend beschouwd moeten worden. De
economische theorie op het gebied van de mededinging verschaft inzicht in
de doelstellingen en beweegredenen van het mededingingsrecht.

Omdat vanuit het mededingingsrecht beoordeeld moet worden of er sprake
kan zijn van collisie, zal de CAO aan een mededingingsrechtelijke analyse
onderworpen worden. Dat wil zeggen dat aan de hand van de elementen van
het kartelverbod en het verbod op misbruik van machtspositie uit het Verdrag
en de Mw beoordeeld wordt of de CAO het mededingingsrecht kan schenden.
Zodra de CAO voldoet aan alle elementen van het kartelverbod of aan alle
elementen van het verbod op misbruik van machtspositie treden de gevolgen
in werking en wordt de werking van de CAO geblokkeerd. Voor deze toetsing
is de zogenaamde zeefmethode ontwikkeld. De zeven bestaan uit de elemen-
ten van het kartelverbod of van het verbod op misbruik van machtspositie.
Indien een CAO of een CAO-bepaling aan een element voldoet, valt deze door
de desbetreffende zeef heen, om vervolgens weer aan het volgende element
getoetst te worden. Indien niet aan een element wordt voldaan, blijft de CAO
(-bepaling) liggen op de zeef, en wordt deze als het ware gered van nadere
toepassing en de gevolgen van het mededingingsrecht.

Om na te kunnen gaan of er sprake kan zijn van collisie tussen CAO’s en
mededingingsrecht is het proefschrift als volgt opgezet. De eerstvolgende twee
hoofdstukken (hoofdstuk 2 en 3) beschrijven het Nederlandse CAO-recht en
het Nederlandse en Europese mededingingsrecht. Daarna zal in hoofdstuk 4
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de CAO geanalyseerd worden in het licht van het mededingingsrecht.11 Deze
analyse geeft aanleiding tot een synthese op grond waarvan in hoofdstuk 5
conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan worden.

In hoofdstuk 2 wordt eerst aandacht besteed aan de functies van de CAO in
een sociaal-politieke context en vanuit een economische invalshoek. Dit is van
belang om inzicht te krijgen in het belang van het bestaan van de CAO. In het
hoofdstuk wordt verder aandacht besteed aan het positieve CAO-recht, in
zoverre dat beschreven wordt wat verstaan moet worden onder een CAO en
welke werking een dergelijke overeenkomst dan heeft. Ook komt de algemeen
verbindend verklaring (AVV) van CAO’s aan bod. Hiermee wordt immers de
werking van de CAO uitgebreid tot een gehele bedrijfstak en worden de con-
currentievoorwaarden op de arbeidsmarkt voor de bedrijfstak gelijkgetrokken.
Dit impliceert concurrentievervalsing. Ook het beleid van het Ministerie van
Sociale Zaken omtrent de algemeen verbindend verklaring wordt aangestipt,
om duidelijk te maken onder welke voorwaarden AVV verleend wordt. De
trend van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming komt bovendien
aan bod omdat dit leidt tot een individualisering van arbeidsvoorwaardenvor-
ming. Dit heeft tot gevolg dat arbeidsvoorwaarden veelal op een lager niveau
nader ingevuld kunnen worden, of dat op een lager niveau afgeweken kan
worden van afspraken op bedrijfstakniveau. Zo blijkt de individuele werkge-
ver of ondernemer toch af te kunnen wijken van de concurrentievoorwaarden
op de arbeidsmarkt. Omdat de probleemstelling zich enkel op Nederlandse
CAO’s in de zin van art. 1 WCAO richt, zal aan de ondernemersovereenkomst
of overeenkomsten met de OR geen aandacht besteed worden. Hetzelfde geldt
voor andere ‘zelfreguleringsinstrumenten’ waarmee arbeidsvoorwaardenrege-
lingen worden vastgesteld zoals besluiten van brancheverenigingen, zij
kunnen immers ook niet aangemerkt worden als CAO’s.12

In hoofdstuk 3 komen zowel Nederlands als Europees recht en beleid aan bod.
Het Nederlandse mededingingsrecht is, zoals gezegd, volledig gebaseerd op
het Europese recht en leunt voor wat betreft de invulling van de mededin-
gingsrechtelijke begrippen op de jurisprudentie van het EG Hof. In de eerste
paragrafen wordt aandacht besteed aan de achtergronden en doelstellingen van
het mededingingsrecht en aan het Nederlandse en Europese mededingingsbe-
leid. Indien het mededingingsrecht het afsluiten van CAO’s zou belemmeren,
moet namelijk duidelijk zijn met welke reden dit gebeurt. Zo kunnen doelstel-
lingen van verschillende rechtsgebieden tegen elkaar afgewogen worden.
Daarnaast wordt het positieve mededingingsrecht beschreven, bestaande uit
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het kartelverbod en het verbod op misbruik van machtspositie en al hun
elementen en uitzonderingen. Concentratiecontrole komt niet aan de orde,
omdat dit niet in botsing komt met het afsluiten van CAO’s. Omdat het over
zowel Nederlands als Europees mededingingsrecht gaat, wordt ten slotte nog
aangegeven wanneer het Europese of het Nederlandse recht van toepassing is.

In hoofdstuk 4 wordt uitgezocht in hoeverre CAO’s kunnen botsen met het
mededingingsrecht. Eerst wordt nagegaan of er sprake is van botsing met het
kartelverbod, vervolgens of er sprake is van botsing met het verbod op mis-
bruik van machtspositie.

Om na te gaan of een CAO aangemerkt zou kunnen worden als een kar-
telovereenkomst wordt de CAO getoetst aan elk van de in hoofdstuk 3 be-
schreven elementen van het kartelverbod via de hierboven beschreven zeef-
methode. CAO-bepalingen die door alle zeven heen vallen, kunnen dan geacht
worden het kartelverbod te schenden.

De eerste zeef en de laatste zeef wijken hier enigszins van af. Zij vertegen-
woordigen beide geen element van het kartelverbod. De eerste zeef betreft de
immuniteitstoets die aan de toetsing aan het kartelverbod vooraf gaat. De
laatste zeef betreft de uitzondering uit art. 81 lid 3 EG of art. 6 lid 3 Mw, die
van toepassing zou kunnen zijn nadat vastgesteld is dat het kartelverbod
geschonden is, en de CAO alsnog zou kunnen uitzonderen van de toepassing
van het kartelverbod.

Extra aandacht wordt besteed aan de eerste zeef, die van de immuniteit van
de CAO-bepalingen voor het kartelverbod op grond van het Albany-arrest van
het Europese Hof. Het is namelijk belangrijk te weten wanneer een CAO-
bepaling immuun is voor het kartelverbod, zodat hiermee rekening gehouden
kan worden.

In de volgende paragraaf wordt de zeefmethode ook toegepast met betrek-
king tot de elementen van het verbod op misbruik van machtspositie die in
hoofdstuk 3 beschreven worden. De immuniteit komt niet aan bod, nu het Hof
deze enkel expliciet voor het kartelverbod verleent.

Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 nagegaan of de CAO een Europese dimen-
sie heeft. Hierbij gaat het met name om de vraag of de algemeen verbindend
verklaring van CAO’s aangemerkt zou kunnen worden als een schending van
de zgn. nieuwe norm.

In hoofdstuk 5 worden ten slotte enkele conclusies getrokken uit het onder-
zoek dat in de voorgaande hoofdstukken – met name de confrontatie van de
CAO met het mededingingsrecht in hoofdstuk 4 – is verricht. Hierin wordt
aangegeven in hoeverre er sprake zou kunnen zijn van collisie tussen CAO’s
en mededinging en waar wat dat betreft de pijnpunten zitten. Daarnaast wordt
stilgestaan bij de keuze van het Hof voor immuniteit van CAO-bepalingen
voor het kartelverbod. In het licht van de gebeurtenissen die hieraan vooraf
gingen op mededingingsrechtelijk en arbeidseconomisch gebied, was dit
misschien toch niet zo’n verrassende stap als misschien gedacht. Met betrek-
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king tot de overgebleven knelpunten worden in hoofdstuk 5 bovendien enkele
aanbevelingen gedaan.

In dit onderzoek komt het vraagstuk van sociale grondrechten en mededinging
slechts zijdelings aan de orde. Nu duidelijk wordt dat en waar er mogelijk
collisie optreedt tussen het mededingingsrecht en de CAO, bestaat er een mo-
gelijkheid dat het (internationale) grondrecht van vakbondsvrijheid wordt
geschonden. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre dit internatio-
nale sociale grondrecht doorwerkt in het Europese en het nationale mededin-
gingsrecht.

Het onderzoek is afgesloten op 31 december 2005.
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2 COLLECTIEVE
ARBEIDSVOORWAARDENVORMING

2.1 Inleiding

De eerste Nederlandse landelijke CAO werd gesloten in 1914 in de grafische
sector. Om de toen bestaande prijsafspraken op de afzetmarkt te kunnen
handhaven kregen werkgevers in deze sector behoefte aan regeling van de
lonen. Verder is de CAO ten tijde van de geleide loonpolitiek na 1945 ook nog
een belangrijk instrument van de overheid geweest om in te grijpen in de
loonvorming.1 In Nederland bestaat nu, sinds het Akkoord van Wassenaar in
1982, een op consensus gebaseerde loonvorming, waarin de vakbonden zich
oriënteren op de lange termijn en de algemene maatschappelijke situatie,
waardoor bovenmatige loonstijging tegengegaan zou worden. De CAO is
tegenwoordig niet meer weg te denken uit het economische en maatschappelij-
ke leven. Voor vele werkgevers en werknemers geldt dat de arbeidsvoorwaar-
den die op hen van toepassing zijn door middel van een CAO worden gere-
geld. Ook is de CAO een instrument dat gebruikt wordt om bepaalde zaken
collectief te regelen die op individueel niveau nauwelijks te realiseren zijn,
zoals scholing of pensioenen.

In dit hoofdstuk zullen de CAO en haar verschillende deelaspecten nader
beschouwd worden voor zover deze relevant zijn voor de onderzoeksvraag
van deze dissertatie. Wanneer men de CAO en het kartelverbod en het verbod
op misbruik van machtspositie immers tegen elkaar gaat afzetten is een aantal
aspecten van de CAO en het CAO-recht hierbij van belang.

In eerste instantie zal in paragraaf 2.2 worden beschreven waarom CAO’s
van belang worden geacht, of met andere woorden: waarom CAO’s bestaan.
Dit zal gebeuren vanuit twee verschillende invalshoeken. Na de inleiding in
paragraaf 2.2.1 komt in paragraaf 2.2.2 de sociaal-politieke invalshoek naar
voren. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan de functies en de
meerwaarde die men CAO’s toedicht in de maatschappij, bijvoorbeeld de
beschermende of de regelgevende functie van de CAO. Indien men de vraag
wil beantwoorden of een CAO mogelijk in botsing komt met het mededin-
gingsrecht, moet immers nagegaan worden waarom een CAO bestaansrecht
zou hebben naast het mededingingsrecht.2 Want als de CAO een mededin-
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gingsbeperkend effect heeft, blijft het nog maar de vraag of de bestaansmotie-
ven van de mededinging voorrang moeten hebben op de bestaansmotieven van
de CAO. Deze motieven worden duidelijk na analyse van de functies van de
CAO.

In paragraaf 2.2.3 zal de CAO beschouwd worden vanuit een economische
benadering. Op grond van verschillende economische invalshoeken zal
aandacht besteed worden aan de functies van de CAO en haar effecten op de
arbeidsmarkt volgens de arbeidseconomie. Hierbij wordt aandacht besteed aan
theorieën die achter de arbeidsvoorwaardenvorming door middel van collec-
tieve onderhandelingen schuil gaan. Omdat het mededingingsrecht grotendeels
op grond van verschillende economische theorieën is vormgegeven en ook
bepaalde economische doelstellingen nastreeft, is het van belang de CAO ook
op grond van economische theorie te beschouwen. Al te vaak wordt een CAO
door economen aangemerkt als een inefficiënt instrument van loonvorming,
dat de markten verstoort en daarom in strijd is met het mededingingsrecht. In
deze paragraaf zal deze veronderstelling nader tegen het licht gehouden
worden.

In paragraaf 2.3 zullen het CAO-recht en de CAO zelf aan bod komen. Hierbij
zal de nadruk worden gelegd op het positieve CAO-recht in de zin van de
WCAO en de WAVV. In deze paragraaf zal aandacht besteed worden aan de
juridische regeling van de CAO voor zover dit van belang is in verband met
de combinatie met het mededingingsrecht.

Ten eerste is hierbij van belang in hoeverre sociale partners toegang
hebben tot de collectieve onderhandelingen. Immers, indien men afspraken
over arbeidskosten gaat maken die mogelijk voor alle werkgevers en werkne-
mers in een bepaalde branche algemeen verbindend verklaard worden, is het
van belang na te gaan in hoeverre werkgevers en werknemers hierover kunnen
meepraten. Na de inleiding in paragraaf 2.3.1 zal paragraaf 2.3.2 daarom gaan
over de toegang tot de CAO-onderhandelingen.

Ten tweede zal in paragraaf 2.3.3 aandacht besteed worden aan de uit-
komst van de collectieve onderhandelingen, de CAO zelf. In deze paragraaf
zal aan de orde komen wat een CAO in juridische zin nu eigenlijk is. Dit is
van belang om te weten of bepaalde rechtsgevolgen intreden die de Wet op de
Collectieve Arbeidsovereenkomst (WCAO) aan de CAO toekent. In het kader
van dit onderzoek moet bovendien vastgesteld worden welk juridisch feno-
meen er tegen het kartelverbod en het verbod op misbruik van machtspositie
afgezet wordt en wat men moet verstaan onder de term CAO.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan wat er gebeurt indien men tot de
conclusie komt dat er sprake is van een CAO. Hierbij gaat het over de werking
van de CAO in de individuele arbeidsovereenkomst die door de WCAO wordt
toegekend. Zo kan inzicht gekregen worden in wie er door een CAO gebonden
worden en wanneer dit precies plaats kan vinden. Er zal bovendien in deze
paragraaf aandacht besteed worden aan de inhoud van de CAO, dus aan de
mogelijke onderwerpen die in een CAO geregeld worden, en op welke manier
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deze bepalingen kunnen worden ingedeeld. Zo kan later in concreto bekeken
worden of de CAO-bepalingen ook strijd met het mededingingsrecht kunnen
opleveren omdat zij een mededingingsbeperkende inhoud hebben of iets
dergelijks.

Ten derde wordt in paragraaf 2.3.4 behandeld welke soorten en typen
CAO-bepalingen er bestaan. Dit is van belang om te kunnen vaststellen welke
werking een bepaling kan hebben en om na te kunnen gaan in hoeverre de
bepalingen gelding kunnen hebben.

Ten vierde zal in paragraaf 2.3.5 nagegaan worden wie aan de CAO
gebonden kunnen worden en wanneer. Hierbij gaat het om de werkingssfeer
van de CAO en de algemeen verbindend verklaring van de CAO. Om vast te
kunnen stellen of een CAO het kartelverbod zou kunnen schenden, moet
namelijk bepaald kunnen worden of de mededinging daadwerkelijk beperkt
kan worden door de werking van de CAO. Daarom moet bekeken worden wie
door de CAO gebonden wordt.

In paragraaf 2.4 zal sociaal-politiek beleid rondom de CAO aan de orde
komen. Hierbij ga ik in paragraaf 2.4.1 in op de nieuwe trend van decentralisa-
tie en individualisering van de CAO als gevolg van de maatschappelijke
ontwikkelingen die in de literatuur gesignaleerd worden. Decentralisatie wil
immers zeggen dat ondernemingen van het bedrijfstakniveau meer ruimte
krijgen om beslissingen te nemen omtrent arbeidsvoorwaarden, en kan be-
schouwd worden als een vorm van dispensatie. CAO-partijen geven derhalve
werkgevers en werknemers meer ruimte om een eigen invulling aan CAO-
afspraken te geven en beperken daarmee de kans van het opleggen van unifor-
me arbeidsvoorwaarden aan een hele sector. Dit is met name relevant bij de
beoordeling of een CAO in staat is een markt af te sluiten.

In paragraaf 2.4.2 ga ik in op het beleid achter de algemeen verbindend
verklaring van de CAO van sociale partners en de overheid, aangezien AVV
en CAO sterk met elkaar verbonden zijn in het recht en in de praktijk. In
eerste instantie gaat het hierbij om de bestaanredenen van de AVV. Hierbij
komen onder andere aan bod de praktijk van het verzoek tot algemeen verbin-
dend verklaring, het dispensatiebeleid van sociale partners, het Toetsingskader
AVV dat de overheid heeft ingesteld als reactie op de discussie over het nut
van het instrument, en als laatste de algemeen verbindend verklaring van
decentralisatiebepalingen.

Dit hoofdstuk over collectieve onderhandelingen van arbeidsvoorwaarden zal
niet ingaan op de onderhandelingen in de collectieve sector. Dit legt namelijk
nog een heel andere wereld van collectieve onderhandelingen bloot vanwege
de complexe relatie tussen de overheid en haar ambtenaren.

Daarnaast komt de arbeidsvoorwaardenvaststelling door de ondernemings-
raad (OR) niet aan bod. De OR wordt ook wel beschouwd als de belangrijkste
concurrent van vakbonden. Nu zullen de vakbonden steeds meer met hen
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moeten samenwerken om hun positie binnen de bedrijven te kunnen blijven
behouden.3

2.2 Waarom bestaat een CAO?

2.2.1 Inleiding

Beoogd resultaat van onderhandelingen tussen werkgevers(organisaties) en
werknemersorganisaties is de collectieve arbeidsovereenkomst. Dat de CAO
van belang is voor de arbeidsverhoudingen in Nederland blijkt wel uit het feit
dat maar ongeveer 16% van alle werknemers4 in Nederland niet onder een
CAO valt.5

In de literatuur wordt de CAO op veel manieren beschreven en bekeken. Aan
de CAO worden verschillende functies toegedicht vanuit verschillende disci-
plines. Deze gezichtspunten bevatten vaak waardeoordelen met betrekking tot
het bestaan van de CAO. Vanuit een sociaal-politieke invalshoek is de CAO
een instituut dat arbeidsvoorwaarden regelt, zodat werknemers weten waar zij
aan toe zijn, en wordt de CAO beschouwd als een belangrijk instrument voor
de regulering van de arbeidsverhoudingen. Indien men de CAO vanuit een
economisch standpunt bekijkt, is men op zoek naar het economisch nut dat
een CAO heeft.

In paragraaf 2.2.2 zal aandacht besteed worden aan de CAO vanuit een
invalshoek van sociaal-politiek beleid. Hierbij zal ingegaan worden op de
doelen en de functies die men aan de CAO toeschrijft.

In paragraaf 2.2.3 wordt de CAO vanuit een economische invalshoek be-
keken. De verschillende arbeidseconomische gezichtspunten op de CAO als
instrument van arbeidsvoorwaardenvorming komen hierbij aan de orde.

2.2.2 Sociaal-politieke invalshoek

‘De veruit belangrijkste functie van de CAO is de regeling van de arbeidsvoor-
waarden voor grote groepen werknemers.’
Jaspers 2007, hoofdstuk 3.

Omdat men werknemers als meer beschouwt dan alleen de belichaming van
de productiefactor arbeid, is de belangrijkste rol van de CAO die van instru-
ment van bescherming van werknemers. De CAO is ontstaan omdat het ge-
wone contractenrecht qua bescherming niet voldeed. Oorspronkelijk wordt de
bescherming van werknemers die een zwakke positie hebben op de arbeids-
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6 Bovendien werkt het marktmechanisme op de arbeidsmarkt erg traag en beperkt. De
Galan 1980.
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8 Van den Toren 1998, p. 8. Van den Toren 1996, p. 51-53.
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markt beschouwd als de basis van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming.6
Omdat werknemers een inkomen uit arbeid nodig hebben om te overleven,
kunnen werknemers hun aanbod om arbeid te verrichten niet intrekken indien
de tegenprestatie van de werkgever niet voldoet. De werkgever kan echter wel
zijn vraag naar arbeid veranderen of op een andere werknemer richten, waar-
door hij een machtspositie heeft ten opzichte van de werknemer. Hij kan zich
derhalve veroorloven om werknemers tegen extreem lage kosten (lees: lage
lonen) aan te nemen, want voor elke werknemer zijn er tien anderen die ook
hun brood moeten verdienen. Bovendien hoeft de werkgever zich (in theorie)
niet te bekommeren om de gezondheid van zijn werknemers. Volgens deze
redenering kan bundeling van aanbod van arbeid het evenwicht weer herstel-
len, omdat vakbonden kunnen waken tegen misbruik van de zwakke werkne-
mer door de werkgever.7 Dan worden arbeidsvoorwaarden neergelegd in de
collectieve arbeidsovereenkomst die in elk geval geldt voor alle leden van de
vakbond.

Bescherming is daarnaast niet alleen noodzakelijk voor de georganiseerde
werknemers. Daarom zou het legitiem zijn om werkgevers te verplichten de
arbeidsvoorwaarden op al hun medewerkers toe te passen en zelfs de CAO-
bepalingen algemeen verbindend te verklaren, zodat ze op alle werknemers
van een bepaalde bedrijfstak van toepassing zijn.8

CAO’s hebben daarnaast nog een andere functie. Doordat afspraken op een
bepaalde termijn gemaakt worden, zorgen CAO’s ervoor dat er in die periode
sprake is van arbeidsrust, zeker indien voor de tijd dat de CAO geldt een
stakingsverbod afgesproken wordt.

Hiermee in verband staat het feit dat werkgevers daarnaast dankzij de CAO
en het feit dat haar afspraken vastliggen voor een bepaalde periode, maar ook
voor andere werkgevers in een bepaalde branche, meer zekerheid hebben
omtrent hun te verwachten arbeidskosten. Daarmee is het voor hen mogelijk
om beter aan productieplanning te doen

Daarnaast is de CAO te beschouwen als een aanvullend instrument op arbeids-
rechtelijke wetgeving. Omdat de CAO doorwerkt in de individuele arbeids-
overeenkomst van de werknemer, is de CAO met name van belang als bron
van arbeidsvoorwaarden voor de werknemer en de werkgever. Aan de CAO
wordt bovendien driekwart-dwingende werking toegekend. Dat wil zeggen dat
wanneer de wet dit aangeeft de CAO gebruikt mag worden als instrument om
van de wet af te wijken of deze aan te vullen. Dus bij CAO wordt nader
ingevuld waarvoor in wetgeving enige voorwaarden en aanzetten worden
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gegeven.9 De CAO legt de rechten en plichten tussen werkgever en werkne-
mer vast, zodat onzekerheid met betrekking tot inkomen wat betreft de werk-
nemer en wat betreft loonkosten met betrekking tot de werkgever weggeno-
men wordt. Doordat de CAO de rechten en plichten aan beide kanten vastlegt,
worden voor een groot deel conflicten tussen werkgevers en werknemers op
het gebied van arbeidsvoorwaarden voorkomen.

Zoals boven al aangestipt werd, wordt de CAO bovendien gebruikt als een
instrument om de werking van de arbeidsmarkt nader te reguleren. Door
middel van collectieve onderhandelingen ontstaat een CAO die de prijs van
arbeid bepaalt, die een niet onbelangrijk deel van de totale productiekosten
vormt.10

2.2.3 Economische invalshoek

‘Smooth neo-classical equilibrium models may be useful for analysing some
problems, they do not give an adequate picture of all aspects of real life labour
markets.(...) First, the widespread use of nominal contracts is hard to square with
a competitive auction market model. Second, the model offers no rationale for the
existence of corporatist institutions. Since a Walrasian market yields an efficient
allocation of labour, resources spent on writing contracts are a waste. Abolishing
these institutions would increase efficiency.(...) if nominal contracts have an
efficiency promoting role then corporatist structures can support this role.’
Hartog & Teulings 1998, p. 64.

In deze paragraaf wordt ingegaan op wat men in de economie beschouwt als
de functies van de CAO en de effecten van de CAO op de arbeidsmarkt,
doorwerkend op de goederen- en dienstenmarkt. Daarbij komt aan de orde
welke economische theorieën zich met collectieve arbeidsvoorwaardenvor-
ming bezighouden en wat hun uitgangspunten zijn. Omdat op het eerste
gezicht de CAO vanuit de economie veelal aangemerkt wordt als een ineffi-
ciënt instrument van arbeidsvoorwaardenvorming, is het van belang na trek-
ken in hoeverre dit ook daadwerkelijk het geval is.

In de economie, en de arbeidseconomie in het bijzonder, zijn er verschillende
theorieën ontwikkeld over arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaardenvor-
ming. Sommige van deze theorieën betrekken de CAO in hun modellen. Met
behulp van economische analyse gaat men na wat de effecten zijn van het
bestaan (of ontstaan) van de CAO en collectieve onderhandelingen op de
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11 Hiervoor heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het onderzoek van Van Sas. 
12 Pindyck & Rubinfeld 2001, hfdst. 16. Den Hertog 2002a.
13 Voor mededingingsrechtadepten zullen de principes van deze theorievorming een feest

der herkenning zijn, aangezien het mededingingsrecht deze neoklassieke principes ook
heeft ingelijfd. Zie par. 3.2.

14 Gebaseerd op Van Sas.
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markt. Hierbij gaat het zowel om de effecten van de CAO op de arbeidsmarkt
als de (indirecte) effecten op de goederen- en dienstenmarkt. Omdat men ver-
schillende invalshoeken hanteert en verschillende elementen in de modellen
verwerkt, trekt elk van deze theorieën zijn eigen conclusies met betrekking tot
de CAO. Daarom heeft elke invalshoek zijn eigen onderbouwing over het nut
en de functie van CAO’s en CAO-onderhandelingen. In deze paragraaf noem
ik drie mogelijke invalshoeken, namelijk de traditionele neoklassieke invals-
hoek, de macro-economische invalshoek en de institutionele invalshoek.11

De traditionele neoklassieke theorie baseert zich op het marktmechanisme en
onderzoekt kort gezegd hoe perfecte transacties tot stand komen. Geheel
volgens de oude opvattingen is de welvaart maximaal indien er sprake is van
een algemeen evenwicht op de markten. De productie is immers afgestemd op
de wensen van de consumenten.12 In de invalshoek van de traditionele neo-
klassieke micro-economische theorie streeft men derhalve naar markteffi-
ciëntie en gaat men uit van het nutsmaximaliserende individu, waarbij institu-
ties als CAO’s en CAO-partijen per definitie verstorend werken.13 Vanuit dit
standpunt wordt niet zozeer de CAO zelf onderzocht, maar het proces van
prijsvorming, bijvoorbeeld de collectieve onderhandelingen, waar de CAO als
vanzelfsprekend uit voortvloeit.

De traditionele neoklassieke theorie onderzoekt zowel de arbeidsmarkt als
de goederen- en dienstenmarkt. Op de arbeidsmarkt wordt de CAO beschouwd
als een instrument ter regulering van ‘de prijs van arbeid’; de CAO reguleert
namelijk de arbeidsvoorwaardenvorming. Omdat men uitgaat van een mono-
polie van de vakbond op het arbeidsaanbod dat het marktmechanisme op de
arbeidsmarkt verstoort, wordt een CAO als uitvloeisel van collectieve onder-
handelingen op grond van de traditionele neoklasssieke theorie als per defini-
tie inefficiënt beschouwd. Op de arbeidsmarkt met volledige mededinging en
marktefficiëntie zou er idealiter een bepaald loon tot stand komen bij een
bepaald aanbod van arbeid. Deze perfecte situatie wordt verstoord omdat de
vakbond altijd als monopolist van het aanbod van arbeid optreedt.

Theorieën binnen de neoklassieke theorie die het bestaan van de collectie-
ve arbeidsvoorwaardenvorming behandelen, variëren in die zin van de vak-
bond als loonzetter tot de vakbond en werkgever als onderhandelaars over
werkgelegenheid en de loonhoogte, en zijn onder te verdelen in drie soorten:
de theorie van het vakbondsmonopolie, de theorie van het bilaterale monopo-
lie en de theorie van de efficiënte onderhandelingen.14
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15 Pindyck & Rubinfeld 2001, par. 14.4.
16 Van Sas.
17 Pindyck & Rubinfeld 2001, par. 14.4.
18 Van Sas merkt op dat daarom dit model in de Engelstalige literatuur ook wel het ‘right

to manage model’ genoemd wordt. Van Sas.
19 Zie hierover paragraaf 2.3.6.
20 Rojer 2002, p. 20.
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Een eerste theorie is logischerwijze de theorie van het vakbondsmonopolie.
Deze theorie beschouwt de vakbond op de arbeidsmarkt als een monopolist,
die de prijs van arbeid, het loon, eenzijdig vaststelt.15 Volgens de gewone
theorieën over monopolies houdt dat in dat de prijs door één aanbieder wordt
bepaald en dat zal dan tot een welvaartsverlies kunnen leiden in termen van
werkloosheid en inflatie. Omdat echter de vakbond normaliter niet alleen
hogere lonen nastreeft, maar daarbij bovendien de werkgelegenheidsconse-
quenties van zijn eisen in acht neemt, gaat de vergelijking niet helemaal op.
In theorie streeft een ‘echte monopolist’ immers alleen hoge winsten na door
hoge prijzen en houdt zich niet bezig met de aanbodshoeveelheid. Welke
combinatie van loonhoogte en werkgelegenheid de vakbond na wil streven zal
afhangen van conjuncturele omstandigheden en kan verschillen van land tot
land.16

De macht van de vakbonden om de lonen en de werkgelegenheid te beïn-
vloeden hangt af van een aantal factoren. Zoals gezegd moet de vakbond als
monopolist een groot deel van het arbeidsaanbod in handen hebben, bijvoor-
beeld door middel van een hoge organisatiegraad. Hoe meer vraag naar de
productiefactor arbeid, des te meer eisen de vakbond kan stellen. De werkge-
vers hebben geen andere keus dan hun vraag naar arbeid aan te passen aan de
prijs die de vakbond gezet heeft, indien op korte termijn er geen alternatieve
productiefactoren voor handen zijn.

Een tweede theorie in de neoklassieke traditie is de theorie van het bilaterale
monopolie.17 Deze theorieën hebben als uitgangspunt dat er aan beide kanten
van de arbeidsmarkt sprake is van monopolisering. De prijs van arbeid, het
loon, is de uitkomst van onderhandelingen tussen één (of meerdere samenwer-
kende) vakbond(en) aan de ene kant en één werkgever danwel een werkge-
versorganisatie aan de andere kant. De uiteindelijke loonhoogte is afhankelijk
van de onderhandelingsmacht van de partijen die varieert naargelang de
omstandigheden. De werkgever bepaalt bij de uitkomst van de onderhande-
lingen hoeveel werknemers hij bereid is aan te nemen tegen deze prijs. Werk-
gevers bepalen dus in feite het niveau van de werkgelegenheid.18 In Nederland
wordt volgens Rojer de situatie van een bilateraal monopolie nog het meest
benaderd door de algemeen verbindend verklaring van de CAO,19 hoewel er
volgens hem alleen maar sprake kan zijn van een pseudo bilateraal monopolie
omdat er meestal aan beide zijden door meerdere werkgeversorganisaties en
meerdere werknemersorganisaties wordt onderhandeld.20
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21 Ehrenberg & Smith 2003, p. 481-482.
22 Hierbij gaat het echter niet om Pareto-efficiënte resultaten, maar om resultaten waarbij

zowel de werkgever als de vakbond niet slechter af zijn. 
23 Dit is relevant in verband met het kartelverbod en het verbod op misbruik van

machtspositie in het mededingingsrecht, die vervalsing van de mededinging verbieden
op de goederen- en dienstenmarkt. In de economische theorie zal men het echter
anders bekijken. Dan is de arbeidsmarkt te beschouwen als een afgeleide van de goe-
deren- en dienstenmarkt.
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De derde theorie die voortvloeit uit de neoklassieke traditie is de theorie van
de efficiënte onderhandelingen.21 Deze theorie gaat niet op voorhand uit van
de inefficiëntie van collectieve onderhandelingen, maar veronderstelt dat de
onderhandelingen efficiënte resultaten kunnen hebben wanneer er tegelijker-
tijd over de prijs (loon) én de hoeveelheid arbeid (werkgelegenheid) onderhan-
deld wordt. Indien het onderhandelingsevenwicht een combinatie van loon en
werkgelegenheid oplevert waarbij de werkgever een hogerewinst heeft dan bij
het monopoliemodel en de werknemers een hoger loon verdienen, is er sprake
van efficiënte onderhandelingen.22

De uitkomst van de onderhandelingen (de totstandkoming en de inhoud van
de CAO) hangt af van de machtsverhoudingen op de arbeidsmarkt. Hoewel de
neoklassieke theorie uitgaat van een monopolisering van het aanbod van
arbeid door de vakbond, verschuift in werkelijkheid de machtsbalans tussen
vakbonden en werkgevers voortdurend door bijvoorbeeld een afname in de
organisatiegraad of een bundeling van de vraag aan de kant van de werkge-
vers. De vakbond kan de balans van de onderhandelingsmacht op drie manie-
ren naar zijn kant doen uitslaan. In eerste instantie kan hij de organisatiegraad
in een bepaalde bedrijfstak proberen te verhogen en proberen meer CAO’s
(die niet algemeen verbindend verklaard zijn) in andere ondernemingen af te
sluiten. Ten tweede kan hij met behulp van de AVV de dekkingsgraad van de
CAO vergroten. Immers, alle arbeid van een bepaalde bedrijfstak zal dan
onder de werking van de CAO vallen. En ten derde kan de vakbond proberen
een gesloten markt te creëren op nationaal of op regionaal niveau. Deze
methoden hebben gemeen dat het de werkgever moeilijk wordt gemaakt zijn
werknemers, de productiefactor arbeid, ergens anders vandaan te halen voor
een lagere prijs (loon). De werkgever zal moeten kiezen voor de georganiseer-
de werknemers van de vakbond, indien de werkgever de productiefactor
arbeid niet kan verruilen voor kapitaal.

Omdat de neoklassieken uitgaan van een verstorende werking op de arbeids-
markt door collectieve onderhandelingen (lees: door het bestaan van de CAO),
rijst in het kader van dit proefschrift direct de vraag of dit ook geldt voor de
goederen- en dienstenmarkt. Met andere woorden: hebben het monopolie van
de vakbond en de verstoring van het marktmechanisme op de arbeidsmarkt tot
gevolg23 dat de werking van de goederen- en dienstenmarkt ook verstoord
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24 Dit is afhankelijk van de soort markt en of men met een open of een gesloten econo-
mie of bedrijfstak te maken heeft. Immers, in een dienstenmarkt zijn lonen een groot
deel van de kosten en indien er sprake is van weinig concurrentie van buitenaf kan
men de verhoging van de lonen eenvoudig doorberekenen aan de consument. Daar-
naast zijn de concurrentieverhoudingen in de bedrijfstak van belang. Indien er sprake
is van veel concurrentie wordt het moeilijker loonkosten door te berekenen zonder een
vorm van coördinatie. Op de mate waarin er een verband is te leggen tussen de
arbeidsmarkt en de goederen- en dienstenmarkt, kom ik later nog terug. De NMa is
van mening dat verhoging van het loon d.m.v. een CAO weinig effect zal hebben,
omdat arbeidskosten doorgaans maar een klein deel uitmaken van de totale productie-
kosten. Uitspraak mevr. Van Roon van de NMa tijdens expertmeeting CAO’s, mede-
dinging en pensioenen 27 april 2001 te Utrecht.

25 Van Voorden et al. 1993.
26 Van Sas.
27 In het Akkoord van Wassenaar hebben de vakcentrales met loonmatiging ingestemd

omdat zij de werkgelegenheid vooruit wilden helpen. 
28 Van Sas. 
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wordt? Hierbij kan men denken aan een doorberekening van gestegen ar-
beidskosten door middel van prijsstijgingen en dergelijke.24

Hoewel de neoklassieke theorie op dit moment dominant is in de arbeids-
economie, zijn er op deze theorie met betrekking tot de verklaring van het
bestaan en het ‘nut’ van de CAO in verband met de werkelijkheid wat aanmer-
kingen te maken.25 Men kan bijvoorbeeld door middel van de neoklassieke
theorie onmogelijk het lange bestaan van de per definitie inefficiënte CAO
verklaren. Deze gaat immers uit van verstoring van het marktmechanisme
door collectieve onderhandelingen en een per definitie inefficiënte CAO.26 De
derde theorie die voortvloeit uit de neoklassieke traditie (theorie van de
efficiënte onderhandelingen) kan hier mogelijk wel een verklaring voor geven
omdat zij niet uitgaat van inefficiëntie van CAO’s. Het grootste bezwaar van
deze theorie is echter dat in werkelijkheid in Nederland niet altijd door vak-
bonden en werkgevers tegelijkertijd over lonen en werkgelegenheid wordt
onderhandeld, afgezien van onderhandelingen over collectieve ontslagen e.d.
Hier valt echter tegenin te brengen dat op centraal niveau tussen centrale
vakorganisaties en eventueel met de overheid wel onderhandelingen plaatsvin-
den die over werkgelegenheid en lonen gaan.27 Het is bovendien een mogelijk-
heid dat een vakbond impliciet de vraag naar de hoeveelheid arbeid meeneemt
in zijn onderhandelingen. Andere kritiek op dit model is wel dat er met
mogelijk opportunistisch gedrag van werkgevers geen rekening gehouden
wordt.28

De tweede invalshoek om CAO’s te bekijken is het macro-economische
standpunt. Omdat men deze macro-economische invalshoek gebruikt bij het
maken van beleid en deze daarmee ook een rol speelt bij het maken van
arbeidsrecht, is het van belang enkele overwegingen omtrent de beleidsmatige
wenselijkheid van het bestaan en de ondersteuning van de CAO aan te stippen.
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29 Dit valt op een bepaalde manier nog wel te vergelijken met de theoretisch historische
achtergronden van het mededingingsbeleid en zijn instrument, het mededingingsrecht.
Ook deze macro-economische gezichtspunten houden zich bezig met het ‘waarom’
van het mededingingsrecht uit efficiëntieoverwegingen. Het ‘hoe’ van het mededin-
gingsrecht is echter weer voornamelijk gebaseerd op neoklassieke micro-economie.
Zie paragraaf 3.2.

30 Of uiteraard een mengvorm hiervan.
31 Zie o.a. Hartog & Teulings 1998. Calmfors & Driffil 1988.
32 Alleen indien er sprake is van een reële stakingsdreiging zou dit het geval kunnen zijn.
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Met name over het al dan niet bestaan van marktefficiëntie bij verschillende
stelsels van arbeidsverhoudingen (variërend van corporatistische stelsels tot
gedecentraliseerde stelsels) is veel discussie omdat uit analyses blijkt dat
uitkomsten tijdgebonden zijn en bovendien institutioneel bepaald.29

Vanuit een macro-economisch gezichtspunt wordt veelal naar stelsels van
arbeidsverhoudingen gekeken om vast te stellen welke macro-economische
effecten CAO’s teweeg kunnen brengen. In deze politiek-economische discus-
sie houdt men zich met name bezig met de vraag of het voor een economie
beter is om een stelsel van gecentraliseerde loonvorming, gedecentraliseerde
loonvorming of een corporatistisch stelsel te hebben.30 Hierbij gaat het om het
stelsel van de gecentraliseerde loonvorming en het stelsel van de gedecentrali-
seerde loonvorming en alle tussenvormen hiervan.

Aangenomen kan worden dat in een gedecentraliseerd stelsel, dus een
stelsel met voornamelijk arbeidsvoorwaardenvorming op ondernemingsni-
veau, de loonhoogte sterk afhangt van de situatie op de relevante goederen-
en dienstenmarkt.31 Indien een onderneming opereert in een markt die geken-
merkt wordt door flinke concurrentie zullen de lonen aanzienlijk lager liggen,
dan wanneer dit niet het geval is. Loonstijgingen in één bedrijf kunnen immers
niet zonder meer in de productprijs doorberekend worden zonder het risico te
lopen dat de consument producten bij een ander bedrijf gaat betrekken. Omdat
vakbonden om ondernemings-CAO’s af te sluiten met ondernemingen onder-
handelen en niet met werkgeversorganisaties, zullen zij in de betreffende
markt geen enkele werkgever bereid vinden lonen te verhogen.32 De onderne-
mer kan immers de loonsverhoging niet doorberekenen in de prijzen zonder
dat dit ten koste van de winst gaat. Het omgekeerde is het geval in een gecen-
traliseerd stelsel waar arbeidsvoorwaarden op centraal niveau worden vastge-
steld. Omdat de lonen dan in het hele land gelijk zullen zijn, kunnen de prijzen
op de goederen- en dienstenmarkten bij elke producent navenant stijgen. De
mate van concurrentie op de goederen- en dienstenmarkt zou geen verschil
meer moeten uitmaken. Werkgevers kunnen op de korte termijn hogere
loonkosten doorbelasten in de prijzen zonder gevolgen voor de winst, aan-
gezien de concurrent met dezelfde kosten zit. Op macro-economische niveau
zou dit schadelijke gevolgen kunnen hebben in termen van werkloosheid en
inflatie. Bij een stelsel gebaseerd op bedrijfstak-CAO’s zijn sociale partners
evenmin begrensd door concurrentie op de goederen- en dienstenmarkt omdat
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33 Zie Hartog & Teulings 1998. Ook Teulings 1995. Teulings 1996.
34 Dit is volgens het zogenaamde ‘hold-upmodel’ van MacLeod en Malcomsen (1993),

Van den Toren 1996, p. 30. Zie ook Teulings 1995. Teulings 1996, par. 2.2. 
35 Hazue 2000, par. 4.3. Teulings 1995. Teulings 1996.
36 Hazue 2000, par. 2.3.
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de CAO voor alle bedrijven in de desbetreffende bedrijfstak geldt. Ook de
schadelijke macro-economische effecten zijn op anderen af te wentelen.

Dit alles is overigens alleen maar mogelijk bij gesloten stelsels, omdat bij
een open economie de buitenlandse concurrentie nog een rol kan spelen. Om
dergelijke problematiek te voorkomen adviseren Calmfors en Driffil om in
gesloten stelsels het arbeidsvoorwaardenoverleg te decentraliseren, zodat het
niet meer mogelijk is negatieve effecten af te wentelen.

Teulings en Hartog menen echter dat arbeidsvoorwaardenvorming op
bedrijfstakniveau efficiënter is dan onderhandelingen op ondernemingsni-
veau.33 Zij stellen dat juist doordat de onderhandelingen op een hoger niveau
worden gevoerd er een einde gemaakt kan worden aan het zogenaamde hold-
upprobleem of het probleem van gebrek aan wederzijdse investeringen.34

Omdat werkgever en werknemer beiden onzeker zijn over het voortbestaan
van hun werkrelatie, zullen zij allebei moeite hebben in elkaar te investeren.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld bij de werkgever om zaken als werkplekken
aanpassen of cursussen aanbieden en bij de werknemer om dichter bij het
werk te gaan wonen of niet bij een ander te gaan werken. Een contract tussen
werkgever en werknemer zou hiervoor uitkomst kunnen bieden, maar alleen
als de werkgever en de werknemer niet iedere keer zelf moeten onderhande-
len. Immers, omdat zij de onderhandelingen zelf voeren kunnen zij de uit-
komsten van die onderhandelingen opschorten door de wederzijdse investe-
ringen uit te stellen. Door arbeidsvoorwaarden voor beide partijen vast te
stellen wordt voorkomen dat zowel werkgever als werknemer investeringen
opschort om gunstiger voorwaarden af te dwingen. Omdat de onderhandelin-
gen niet gevoerd worden door degenen die de investeringen op individueel
niveau kunnen uitstellen, maar door de vakbonden, kan de uitkomst van de
onderhandelingen daardoor niet meer beïnvloed worden. CAO’s zorgen er dus
voor dat efficiënte investeringen gedaan blijven worden. Collectieve loonvor-
ming op bedrijfstakniveau is efficiënter dan loonvorming op ondernemingsni-
veau. In die zin zijn de vakbonden en werkgeversorganisaties ondersteunende
instituties voor het contract dat zorgt voor efficiënte investeringen.35

Een derde invalshoek die kan worden onderscheiden is de zogenoemde in-
stitutionele invalshoek. Deze stroming, die ook op de arbeidsmarkt wordt
toegepast, is een verzameling van verschillende benaderingen binnen de
economie. Deze benaderingen kan men grofweg onderverdelen in de Originele
Institutionele Economie (OIE) en de Nieuwe Institutionele Economie (NIE).36
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37 Hazue 2000, hfdst. 2.
38 Bijvoorbeeld de vakbond kan volgens de NIE zijn steentje bijdragen aan de productivi-

teit binnen een onderneming door het moreel en de betrokkenheid van de werknemers
bij een onderneming hoog te houden. De gedachtegang hierachter is dat individuele
werknemers nu de mogelijkheid hebben zich te laten horen. Bovendien kan de vak-
bond als een soort vraagbaak functioneren, ook voor werkgevers. Door werknemers
te informeren waar werkgevers dit niet kunnen, kan het aantal werknemers dat op
ongunstige tijden ontslag neemt teruggedrongen worden. Dit kan echter averechts
werken, doordat vakbonden en werknemers eisen gaan stellen die ten koste kunnen
gaan van de productiviteit. Dit is het zgn. ‘voicemechanisme’. Van den Toren 1996,
p. 31. Ook Van den Bergh & Camesasca 2000.

39 Dit is de normatieve efficiëntie. Van den Toren 1996, p. 32. Hazue 2000, par. 2.2.
40 Den Hertog 2002b.
41 Ook Van den Bergh & Camesasca 2000.
42 Hazue 2000, par. 4.3 en 4.4.
43 Volgens Van Sas is dit echter een veel te eenvoudige benadering. Vragen als wat de

kritieke grens zou moeten zijn om aan collectieve onderhandelingen te moeten
beginnen en waarom men geen andere alternatieven gebruikt, zoals een onderne-
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De NIE en de OIE bestaan eigenlijk uit een verzameling theorieën en
benaderingen die proberen om de modellen van de traditionele (neo)klassieke
economie beter te laten aansluiten op de werkelijkheid door instituties in de
economische theorievorming te incorporeren.37

De NIE gaat ervan uit dat de werkgever andere beweegredenen kan hebben
dan winstmaximalisatie om zijn werknemers te behouden. In de institutionele
economie draait het in tegenstelling tot de neoklassieke economie niet alleen
om marktfactoren, maar kunnen bovendien andere factoren zoals tradities,
normen en waarden, wetgeving etc. een rol spelen in economische processen.38

Men gaat uit van het feit dat actoren niet alleen uit puur eigenbelang handelen,
maar evenzeer aanspreekbaar kunnen zijn op morele factoren, zoals het belang
van anderen en het maatschappelijk belang.39

De NIE acht over het algemeen CAO’s en arbeidsvoorwaardenoverleg van
belang, omdat zij volgens de NIE de nadelen van bestaande informatietekorten
en schaalaspecten kunnen tegengaan, door bijvoorbeeld een besparing op
transactiekosten. De vakbond is in feite alleen een belangengroepering van
werknemers die zich organiseren om kostenvoordelen te kunnen realiseren.40

Binnen deze discipline is voor dit proefschrift met name de transactiekosten-
theorie41 relevant.42

Volgens de transactiekostentheorie leidt een collectieve regeling van
arbeidsvoorwaarden tot een verlaging van de transactiekosten. Transactiekos-
ten van een werkgever zijn kort gezegd kosten die een werkgever moet maken
om een afspraken te maken. Hierbij kan men denken aan de kosten van de
sollicitatieprocedure of de kosten van het opstellen van een contract door een
jurist. CAO’s beperken de transactiekosten door op brede schaal arbeidsvoor-
waarden af te spreken, zodat de werkgever niet elke keer individueel over
arbeidsvoorwaarden met de werknemer hoeft te onderhandelen.43 Hoe homo-
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mingsovereenkomst met de OR, kunnen niet afdoende worden beantwoord. Zeker het
bestaan van bedrijfstak-CAO’s is niet goed te verklaren. Van Sas.

44 Om aan de behoefte te voldoen om persoonlijke en op maat gesneden arbeids-
voorwaarden af te spreken en toch een voordeel op het gebied van transactiekosten te
behalen, zou de CAO à la carte, volgens Korevaar, een oplossing kunnen zijn. Kore-
vaar 2000, p. 300.

45 Korevaar 2000, p. 286-287.
46 Bruggert et al. 2000.
47 Steward 1990. Lever & Marquering 1995.
48 Steward 1990.
49 Dit schijnt ook voor Nederland het geval te zijn. Lever & Werkhooven 1996.
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gener de sector, des te meer transactiekostenvoordeel er valt te realiseren door
collectieve arbeidsvoorwaardenvorming.44 Dit geldt met name voor kleine
bedrijven. Grote bedrijven die willen concurreren op het gebied van arbeids-
voorwaarden kunnen immers zelf ook schaalvoordelen realiseren door hun
eigen ondernemings-CAO af te spreken.45

Naast de mogelijke effecten die de CAO op de arbeidsmarkt heeft is het
bovendien van belang vast te stellen in hoeverre de CAO indirect (via effecten
op de arbeidsmarkt) danwel direct gevolgen teweegbrengt voor de goederen-
en dienstenmarkt. Regulering op de ene markt kan immers evenzeer op een
andere markt effect hebben. De vraag is dan in hoeverre de goederen- en
dienstenmarkt in verband staat met de arbeidsmarkt en in hoeverre onderhan-
delingsresultaten doorwerken op de goederen- en dienstenmarkt.46

Volgens de theorie van de afgeleide vraag (derived demand) van Hicks-
Marshall is de mogelijkheid voor vakbonden om gunstige onderhandelingsre-
sultaten te behalen afhankelijk van de situatie op de goederen- en diensten-
markt. De rent-sharing theory47 gaat hier verder mee aan de slag. Deze theorie
gaat ervan uit dat de mogelijkheden van een vakbond om de loonhoogte te
beïnvloeden afhankelijk is van de macht die de onderneming op de relevante
markt heeft. Steward kwam in dit verband tot de ontdekking dat indien een
onderneming opereert op een goederen- en dienstenmarkt waarop voldoende
concurrentie heerst, er weinig verschillen te constateren zijn tussen de CAO-
lonen en de gewone lonen binnen de sector, tenzij er sprake is van een hoge
organisatiegraad (groot CAO-bereik) en een closed-shopbepaling in de CAO.48

Aan de andere kant, als de onderneming een zekere marktmacht heeft op de
desbetreffende goederen- en/of dienstenmarkt zijn er wel verschillen te
constateren. De rent-sharingtheorie verklaart dit door ervan uit te gaan dat een
deel van het surplus (rents) van een onderneming met een machtspositie
gedeeld worden met de vakbond in de zin van hogere lonen. Steward komt tot
de conclusie dat ondernemingen met een grotere marktmacht in ieder geval
meer loon betalen, of er nu sprake is van een CAO of niet. De ondernemer kan
de prijzen van de producten ongestraft verhogen en hoge lonen afwentelen op
de consument indien hij beschikt over marktmacht.49 Voorwaarde hiervoor is
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50 Lever & Werkhooven 1996.
51 De algemeen verbindend verklaring van de CAO zou hiervoor kunnen zorgen. De

AVV kan echter ook van nut zijn indien de onderneming geen marktmacht bezit in de
relevante productmarkt. Indien alle ondernemingen in de branche dezelfde loonkosten
moeten betalen, zullen zij allen dit kunnen doorberekenen naar de consument, ervan
uitgaande dat de vraag onveranderd blijft, er sprake is van weinig buitenlandse
concurrentie en de toetredingsbelemmeringen hoog genoeg zijn.

52 Een closed-shopbepaling en een hoge organisatiegraad zijn volgens Steward voor de
vakbond de meest wenselijke omstandigheden om hoger loon af te dwingen wanneer
de onderneming veel concurrentie ondervindt in de productmarkt. Steward 1990. In
Nederland is er sprake van een betrekkelijk lage organisatiegraad. Dit wordt onder-
vangen door art. 14 WCAO, dat werkgevers dwingt de CAO toe te passen op al hun
werknemers. Ook door de mogelijkheid van algemeen verbindend verklaring van de
CAO is de vakbond beter in staat te onderhandelen. De AVV zorgt ervoor dat de
werkgever en al zijn concurrenten gelijke lonen moeten betalen. 

53 Steward 1990.
54 Ook Lever & Werkhooven 1996.
55 Brown & Medoff 1989.
56 Men zou echter verwachten dat dit bij stukloonwerknemers geen probleem zou moeten

zijn en toch constateren Brown en Medoff vooral hier hogere lonen bij grote werkge-
vers. Brown & Medoff 1989.
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wel dat er sprake is van een gesloten stelsel (weinig internationale concurren-
tie) en er geen substitutiegoederen aanwezig zijn op de markt.50 Consumenten
moeten immers niet uit kunnen wijken naar de concurrent. Daarnaast moet het
niet mogelijk kunnen zijn voor ondernemingen die geen partij zijn bij de CAO
de markt te betreden, of deze nieuwkomers moeten ook onder de CAO komen
te vallen.51

Of de vakbond er uiteindelijk echt in zal slagen de lonen te verhogen,
hangt in grote mate af van de onderhandelingsmacht van de vakbond en is
afhankelijk van het stakingspotentieel van de vakbond.52

Daarenboven kunnen gunstige onderhandelingsresultaten voor de vakbond
afhankelijk zijn van de omvang van de onderneming. Volgens Steward is de
omvang van een onderneming te beschouwen als een soort substituut voor
marktmacht.53 Dit leidt hij af uit het feit dat grotere ondernemingen zoals
concerns (die vaak hun eigen ondernemings-CAO hebben) vaak flink hogere
lonen betalen dan hun kleine concurrenten.54 Hiervoor zijn verschillende
verklaringen denkbaar, afhankelijk van de economische invalshoek die men
hanteert.55 Neoklassieken schrijven het verschil toe aan verschillen in de
kwaliteit van het werk of de werkomstandigheden. Men denkt dat grote
ondernemingen betere werknemers aannemen omdat er sprake is van een
hogere kapitaalintensiteit in de onderneming of om de kosten van de controle56

van werknemers te drukken. Een andere verklaring is dat een grotere werkge-
ver relatief meer (goede) werknemers nodig heeft en dus hogere lonen biedt
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57 Dit is zeer afhankelijk van de beschikbare pool aan arbeidskrachten. Brown & Medoff
1989.

58 Echter Brown en Medoff constateren geen verschil tussen loon van vakbondsleden en
van niet-vakbondsleden. Brown & Medoff 1989.

59 Echter ook nieuwe werknemers wordt hetzelfde hoge loon betaald door grote werkge-
vers. Brown & Medoff 1989.

60 Brown & Medoff 1989.
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om ze te kunnen krijgen.57 Ook suggereert men dat grotere ondernemingen
minder aantrekkelijke werkgevers zijn bijvoorbeeld vanwege het grotere
aantal regels, minder flexibiliteit, onpersoonlijke werksfeer of een grotere
woon-werk afstand. Om dat te compenseren zou de grotere werkgever meer
loon moeten betalen. Institutionele verklaringen wijzen op het CAO-en-
vakbond-ontwijkend gedrag van grote werkgevers, die hogere lonen betalen
om de vakbonden buiten de deur te houden.58 Daarnaast denkt men dat werk-
nemers van een grotere werknemer minder snel naar een andere werkgever
zullen overstappen omdat er over het algemeen meer andere mogelijkheden
binnen het bedrijf op de zogenaamde interne arbeidsmarkt aanwezig zijn.59

Met betrekking tot al deze verklaringen komen Brown en Medoff echter tot
de conclusie dat er geen voldoende verklaring is voor het feit dat grotere
ondernemingen meer loon betalen dan vergelijkbare kleine ondernemingen.60

2.3 Juridische regeling van de CAO: het CAO-recht

2.3.1 Inleiding

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk aangegeven, zullen in deze praragraaf
het positieve CAO-recht en de CAO zelf aan de orde komen. In paragraaf
2.3.2 zal aandacht besteed worden aan het proces van totstandkoming van de
CAO, de collectieve onderhandelingen. Van belang is met name of eenieder
toegang heeft tot collectieve onderhandelingen. Immers, door middel van een
CAO maken ondernemingen en vakbonden afspraken die ook voor andere
ondernemingen kunnen gaan gelden. Ondernemingen kunnen als het ware
voorwaarden opleggen aan hun concurrenten door middel van de CAO. Of
deze concurrenten ook de mogelijkheid hebben om hierover mee te praten is
daarom van belang. Vervolgens zal in paragraaf 2.3.3 ingegaan worden op het
recht rondom het resultaat van de onderhandelingen, de CAO. Eerst zal in
paragraaf 2.3.3.1 aan de orde komen wat onder de CAO juridisch gezien
verstaan moet worden. De werking van de CAO zal in paragraaf 2.3.3.2
besproken worden. Vervolgens komt in paragraaf 2.3.3.3 aan de orde wat een
CAO zoal kan inhouden en hoe dergelijke voorwaarden gerubriceerd worden
in het CAO-recht. Indien men wil vaststellen of er sprake kan zijn van collisie
tussen het mededingingsrecht en CAO’s moet immers duidelijk zijn over
welke fenomenen in juridische zin het gaat, wat voor afspraken er gemaakt
worden en welke werking deze afspraken hebben.
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In paragraaf 2.3.4 wordt hierop nader ingegaan door weer te geven wat
voor soort en type bepalingen de CAO kan bevatten. Dit heeft gevolgen voor
de werking van de bepalingen zelf. Van sommige bepalingen kan namelijk
gemakkelijker afgeweken worden dan van andere.

In paragraaf 2.3.5 komt de werkingssfeer van de CAO aan de orde. Zo
wordt duidelijk wie precies aan de CAO gebonden worden en waarom. De
werking en werkingssfeer van de CAO zijn van belang om na te kunnen gaan
of er mogelijke collisie met het mededingingsrecht kan optreden. In het kader
van het kartelverbod is dit van belang omdat de gelding van de afspraken van
invloed kan zijn op de mededingingsbeperking die zij mogelijk zouden
kunnen veroorzaken. En in het kader van het verbod op misbruik van machts-
positie is dit van belang omdat vastgesteld moet worden in hoeverre de
afspraken derden verplichtingen (lees: kosten) op kunnen leggen of markten
voor derden af kunnen sluiten.

Tot slot zal het recht met betrekking tot de algemeen verbindend verklaring
van CAO-bepalingen aan de orde komen in paragraaf 2.3.6. Na een inleiding
in paragraaf 2.3.6.1 zal in paragraaf 2.3.6.2 aandacht besteed worden aan de
werkingssfeer en duur van de algemeen verbindend verklaring. In paragraaf
2.3.6.3 komen de gevolgen hiervan, namelijk de werking van de algemeen
verbindend verklaring, aan bod.

In paragraaf 2.4 zal dieper ingegaan worden op enkele beleidsmatige aspecten
van arbeidsvoorwaardenvorming door middel van CAO’s. In paragraaf 2.4.1
zal aandacht besteed worden aan het fenomeen van de decentralisatie die op
dit moment plaatsvindt. Omdat er steeds meer behoefte is aan maatwerk bij
zowel werkgever als werknemer voorzien namelijk steeds meer CAO’s in de
mogelijkheid afspraken zelf nader in te vullen. Dit kan men beschouwen als
een ingebouwde mogelijkheid om af te wijken van de afspraken in de CAO,
zij het gereguleerd. Desalniettemin is het van belang hierbij stil te staan omdat
door deze mogelijkheid de mate van binding van ondernemingen aan de CAO
af kan nemen.

In de laatste paragraaf 2.4.2 zal het beleid met betrekking tot de algemeen
verbindend verklaring aan bod komen. Hierbij zullen de discussie met betrek-
king tot de legitimatie van de algemeen verbindend verklaring weergegeven
worden en het toetsingskader dat door de overheid is ingesteld naar aanleiding
van deze discussie. Het is van belang na te gaan waarom het instrument van
de algemeen verbindend verklaring ingezet wordt en wat de meerwaarde
hiervan is. Daarnaast is de discussie omtrent het bestaansrecht van de alge-
meen verbindend verklaring gedeeltelijk gebaseerd op de aanname dat alge-
meen verbindend verklaring van CAO’s de werking van de arbeidsmarkt en
de goederen- en dienstenmarkt kan verstoren. Dit is derhalve relevant indien
men de algemeen verbindend verklaring af wil zetten tegen het mededingings-
recht.

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht'



2  COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENVORMING

61 HR 1 juli 1992, JAR 1992, 52 (ABVA/KABO).
62 I.t.t. andere landen zoals België, Duitsland en Frankrijk. Jaspers 2007, par. 3.7.5.

Jacobs 1986, p. 107-117. Zie hierover voor België uitgebreid Dorssemont 2002.
63 Art. 4 Wet op de bedrijfsorganisatie. SER-besluit Richtlijnen representativiteit or-

ganisaties, 15 december 1995, Stcrt. 1996, p. 10. De richtlijnen die de SER heeft op-
gesteld kunnen volgens Jaspers een rol spelen in de jurisprudentie omtrent de toegang
tot de onderhandelingen. De richtlijnen zijn opgesteld om de kwaliteit in de gaten te
kunnen houden van de vakverenigingen die in het Nederlandse poldermodel de ver-
antwoordelijkheid hebben een breder maatschappelijk belang naast hun eigen belang
te behartigen. Jaspers 2007, par. 2.3.2. Fase & van Drongelen 2004, p. 130-132. Jacobs
2003, p. 29 en 128-130.

64 Zie paragraaf 2.3.6.
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2.3.2 Toegang tot de onderhandelingen

‘Het vraagstuk van representativiteit van vakbonden en meer in het bijzonder de
vraag of representativiteit een voorwaarde is voor toelating tot collectieve onder-
handelingen en in het verlengde daarvan of representativiteit op enigerlei wijze
wettelijk geregeld zou moeten worden, is een vraagstuk zo oud als de vakbonden
zijn’.
Jaspers 2007, par. 2.3.3.6.

Onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties over een
nieuw af te sluiten CAO worden gekenmerkt door het principe van contracts-
vrijheid, zowel met betrekking tot de partijen van de overeenkomst, als met
betrekking tot de inhoud van de overeenkomst. Dit houdt in dat men dus mag
kiezen met wie men wil onderhandelen en waarover men wil onderhandelen.
Partijen mogen bovendien kiezen op welk niveau zij willen onderhandelen:
op sectorniveau of op ondernemingsniveau.

De Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst (WCAO) eist in art. 1
alleen dat voor de totstandkoming van een geldige CAO de vakbonden en
werkgeversorganisaties die de CAO afsluiten verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid zijn en statutair bevoegd zijn CAO’s af te sluiten. Boven-
dien moeten zij in de statuten nauwkeurig omschrijven welke belangengroep
zij vertegenwoordigen.61

Er bestaat in ons land geen wettelijk systeem van erkenning van vakorganisa-
ties die vervolgens bevoegd worden verklaard CAO’s af te sluiten.62 Represen-
tativiteit speelt dus formeel wettelijk geen rol bij de totstandkoming van de
CAO, maar is indirect wel van belang. Deelname aan maatschappelijke
organisaties in de sociaal-economische sector, zoals product- en bedrijfschap-
pen en de SER, is ervan afhankelijk.63 Bovendien is de representativiteit in
zekere zin wel belangrijk bij de algemeen verbindend verklaring.64

Om geldige CAO’s te kunnen afsluiten moeten de vakbonden waarmee de
werkgever een CAO afsluit, op grond van ILO-Verdrag nr. 98 onafhankelijk
zijn van de werkgever. Een zogenaamde ‘gele bond’, opgericht door en voor
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65 Ktr. Utrecht 3 november 1994, JAR 1995, 39 (Gaggenau). Vóór de ratificatie van het
ILO-Verdrag nr. 98 was dit wel mogelijk. Zie Rb. Rotterdam 14 december 1988, KG
1989, 31 (Kooren). Anders Olbers 1992. Olbers 1989. Jaspers 2004. Fase 2004. Fase
& van Drongelen 2004, p. 2.1.4.3.

66 Stege 2003, par. 5.2.
67 Brink 1988.
68 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. Rotterdam 23 mei 1993, KG 1993, 239 (FHV/Vervoersbon-

den), Hof Arnhem 14 maart 1995, JAR 1995, 96 (N.V. RCC/Werknemersvereniging
RCC) en Rb. Utrecht 28 april 1999, JAR 1999, 115 (VVMC/NS Reizigers B.V.). Jaspers
2004. 

69 Zie hierover uitgebreid Franssen 2002.
70 Mededeling Commissie, COM(1993) 600. Stege 2003, par. 4.7.
71 GvEA 17 juni 1998, T-135/96, Jur. 1998, p. II-2335 (UEAPME).
72 Zie over deze uitspraak Bercusson 1999.
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de werkgever, is geen vakvereniging op grond van de WCAO en kan geen
collectieve overeenkomsten sluiten met de juridische status van een CAO.65

Ook voor het onderhandelingsproces zelf bestaat geen wettelijke regeling. Als
uitvloeisel van de contractsvrijheid kan een werkgeversorganisatie of een
vakbond in principe geen toegang tot de onderhandelingen eisen.66 De sociale
partners maken zelf uit met wie zij willen onderhandelen en met wie zij hun
contracten sluiten. Omdat het in de praktijk voorkomt dat bepaalde partijen
van de onderhandelingstafel geweerd worden, zijn er in de rechtspraak echter
wel normen ontwikkeld op grond van onder andere het (grond)recht op
collectieve onderhandelingen.67 Hoewel de partijen dus geen absoluut recht
hebben op toelating tot onderhandelingen, maakt de rechter soms een uitzon-
dering wanneer er sprake is van representativiteit op grond van hoge organisa-
tiegraad of specifieke belangenbehartiging.68 Een organisatie die al eens eerder
is toegelaten heeft meer kans om toelating af te dwingen indien deze organisa-
tie zonder opgaaf van redenen toegang tot onderhandelingen geweigerd wordt.
Let wel, dit betekent niet dat er een recht op het afsluiten van een CAO
bestaat. Partijen kunnen alleen in sommige gevallen gesommeerd worden te
onderhandelen met elkaar. Of zij ook tot een akkoord komen is de vraag.

Representativiteit speelt bovendien op Europees niveau een rol. In het kader
van de sociale dialoog kunnen de sociale partners immers regelgeving ini-
tiëren.69 Ook aan de sociale partners met deze regelgevende bevoegdheid
worden eisen gesteld. De Europese Commissie heeft criteria opgesteld waar-
aan werkgeversorganisaties en vakbonden moeten voldoen om te kunnen
deelnemen aan dit proces.70 In de UEAPME-zaak71 heeft het Hof benadrukt
dat er bij de sociale partners die deelnemen aan de onderhandelingen voor
mogelijk nieuwe wetgeving wel sprake moet zijn van voldoende representati-
viteit, om zo het gebrek aan democratische legitimiteit wegens het niet deelne-
men van het Europese Parlement in het proces op te heffen.72 In deze zaak
klaagde een Europese werkgeversorganisatie voor het Midden- en Kleinbedrijf
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73 Jaspers 2007, par. 2.3.2.1. 
74 Op grond van deze bepaling zijn alle aan de CAO gebonden werkgevers verplicht op

al hun medewerkers de CAO toe te passen.
75 Zie paragraaf 2.3.6.
76 Jaspers 2007, par. 2.3.3.1.
77 Denk aan het doorbreken van de onderhandelingen in de CAO van de kinder-

dagverblijven door de Unie eind 2001.
78 Het ene sluit het andere niet uit. In de GMD-zaak deed de Vereniging van

verzekeringsartsen een beroep op het feit dat zij 90% van alle verzekeringsartsen bij
de GMD vertegenwoordigde. Tegelijkertijd hield dat in dat zij 25% van alle personeel
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dat de Ouderschapsrichtlijn nietig verklaard moest worden, omdat zij als
representatieve organisatie niet werd toegestaan deel te nemen aan de onder-
handelingen. De organisatie meende dat haar belangen niet voldoende verte-
genwoordigd werden door de wel toegelaten organisaties. Volgens het Hof
waren de contractspartijen echter voldoende representatief om een dergelijke
overeenkomst af te kunnen sluiten en was het niet nodig om iedereen die aan
de representativiteitscriteria van de Commissie voldeed bij de onderhandelin-
gen te betrekken. Daarenboven achtte het Hof de specifieke belangen van het
Midden- en Kleinbedrijf voldoende behartigd door de contractspartijen. Deze
belangen werden immers niet exclusief door UEAPME vertegenwoordigd. Uit
deze uitspraak zou men, met een a contrario redenering, kunnen afleiden dat
een overeenkomst tussen bepaalde sociale partners ongeldig verklaard kan
worden indien er géén sprake is van ‘voldoende representativiteit’. Partners
zijn dus niet geheel vrij te kiezen met wie er onderhandeld gaat worden.
Hoewel de criteria van de Commissie alleen gelding hebben op communautair
gebied zou er volgens Jaspers toch sprake kunnen zijn van enige reflexwer-
king in het Nederlandse recht.73

In Nederland zijn echter, zoals eerder gezegd, partijen op grond van het
principe van de contractsvrijheid vrij te onderhandelen met wie ze willen en
waarover ze willen. Omdat de CAO een groot bereik kan hebben via art. 14
WCAO74 en een nog groter bereik kan krijgen via de algemeen verbindend
verklaring, is dit van groot belang.75 Jaspers merkt hierbij op dat zo in de
praktijk de CAO-partijen de arbeidsvoorwaarden voor alle anderen in een
bedrijfstak kunnen bepalen.76 Het is ook mogelijk om voor de hele bedrijfstak
een CAO af te sluiten met één enkel bondje of met enkele onbeduidende
bondjes met uitsluiting van de grote traditionele bonden.77 Ook bepaalde
werkgevers kunnen van de onderhandelingstafel geweerd worden. Sommige
werkgeversorganisaties willen ondanks weigering van toegang meedoen aan
de onderhandelingen op grond van het feit dat zij specifieke belangen verte-
genwoordigen en menen dat deze door de aanwezige organisaties niet vol-
doende behartigd worden. Zelfs vakbonden doen beroep op hun hoge verte-
genwoordigingsgraad of op het feit dat zij een specifieke categorie personeel
vertegenwoordigen, om toegang te krijgen tot de onderhandelingstafel.78
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van de GMD vertegenwoordigde. De rechtbank achtte het niet relevant dat de Vereni-
ging alleen maar een bepaald deel van het personeel vertegenwoordigde en veegde het
verweer van de GMD inzake mogelijke versplintering en vertraging van het overleg
van tafel. Rb. Amsterdam 20 januari 1982, NJ 1984, 101 (Vereniging van Geneeskun-
digen bij de GMD/GMD). Ook Rb. Utrecht 31 december 1986 en 4 november 1987,
NJ 1988, 676 (NCHP/WAGG).

79 Brink 1988. 
80 Hof Arnhem 14 maart 1995, JAR 1995, 96 (N.V. RCC/Werknemersvereniging RCC).

Rb. Utrecht 28 april 1999, JAR 1999, 115 (VVMC/NS Reizigers B.V.).
81 Bijvoorbeeld Pres. Rb. Den Haag 5 september 1989, KG 1989, 366 (BPV/NRS). Zie

Jaspers 2007, par. 2.3.3.5. Fase & van Drongelen 2004, p. 130-132. Jacobs 2003, p.
127-130.

82 In deze zaak gaf de LBV te kennen zich niet te willen voorbereiden voor of mengen
in de onderhandelingen omtrent het Van der Louw-akkoord. Zij wensten wel toegang
tot deze onderhandelingen omdat er mogelijk andere toezeggingen omtrent toekomsti-
ge CAO-onderhandelingen gedaan konden worden. Pres. Rb. Rotterdam 4 maart 1987,
KG 1987, 156 (LBV/Vervoersbonden). 
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Omdat het proces van de onderhandelingen niet gereguleerd wordt, doen
partijen die toegang eisen tot de onderhandelingen bij de rechter een beroep
op het recht op collectieve onderhandelingen.79 Het recht op het voeren van
collectieve onderhandelingen is in Nederland niet wettelijk geregeld, het vloeit
voort uit internationale verdragen als de ILO-Verdragen nr. 78 en nr. 89, het
BUPO-Verdrag, art. 5 en 6 ESH en art. 11 EVRM. Aan deze bepalingen wordt
echter geen directe werking toegekend laat staan dat zij geacht kunnen worden
horizontale directe werking te hebben. Men kan bovendien uit al deze bepa-
lingen geen direct recht tot deelname aan onderhandelingen afleiden.

Volgens de rechtspraak is een vordering tot toegang tot de onderhandelingen
toewijsbaar indien er sprake is van ‘evidente representativiteit’.80 Dit begrip
is geleidelijk in de plaats gekomen voor het criterium ‘voldoende representati-
viteit’ uit eerdere jurisprudentie.81 Evidente representativiteit is volgens
Jaspers een breder begrip dat ook andere elementen meeneemt dan alleen de
numerieke organisatiegraad van de vakbond. Volgens het Hof in Arnhem is
er sprake van evidente representativiteit indien de vakbond meer dan 20% van
het personeel vertegenwoordigt of onder een specifieke categorie van perso-
neel (bijvoorbeeld hoger personeel) meer leden heeft dan de andere wel
aanwezige organisaties. De referentiegroep die door het Hof in Arnhem ge-
hanteerd wordt, is de groep van personeel dat onder de reikwijdte van de CAO
zal gaan vallen.

Daarnaast is het relevant of de vakbond die toegang eist tot de onderhande-
lingen een eigen inbreng bij de onderhandelingen zal hebben. Vakorganisaties
moeten daadwerkelijk van plan zijn een inspanning te leveren voor hun
leden.82 Aan de andere kant mag het geen probleem zijn dat een mogelijk
nieuwe partij met hetzelfde eisenpakket als de andere aanwezige partijen aan
het overleg wil deelnemen. Een representatieve bond heeft het recht zijn stem
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83 Zeker als de vakbond die de toegang eist eigenlijk relatief meer werknemers represen-
teert in het overleg dan de gevestigde partijen. Rb. Utrecht 31 december 1986 en 4
november 1987, NJ 1988, 676 (NCHP/WAGG). Pres. Rb. Rotterdam 23 mei 1993, KG
1993, 239 (FHV/Vervoersbonden). Zie hierover Brink 1988.

84 Pres. Rb. Utrecht 8 april 1997, JAR 1997, 115 (Het Zwarte Corps/Bond van
Loonbedrijven).

85 Rb. Utrecht 31 december 1986 en 4 november 1987, NJ 1988, 676 (NCHP/WAGG).
Pres. Rb. Den Haag 5 september 1989, KG 1989, 366 (BPV/NRS). 

86 Rb. Utrecht 28 april 1999, JAR 1999, 115 (VVMC/NS Reizigers B.V.).
87 Pres. Rb. Amsterdam 25 maart 1986, KG 1986, 184 (Dienstenbonden/Banken).
88 Het ging hier om verzekeringsartsen binnen de GMD.
89 Pres. Rb. Amsterdam 30 oktober 1980, NJ 1982, 179 (Vereniging van Geneeskundigen

bij de GMD/GMD). Bevestigd in bodemprocedure Rb. Amsterdam 20 januari 1982,
NJ 1984, 101 (Vereniging van Geneeskundigen bij de GMD/GMD).
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te laten klinken, al is het maar om kracht bij te zetten aan de eisen van de
anderen.83 De vakbond moet wel aantonen dat de belangen van de door hem
vertegenwoordigde werknemers onvoldoende behartigd worden door de
bonden die wel mogen deelnemen aan het overleg.84 Omdat voor die werkne-
mers de CAO ook belangrijke rechtsgevolgen kan hebben, heeft de vakbond
een belang om deel te nemen aan de onderhandelingen, indien er gevaar
bestaat dat de door hem vertegenwoordigde belangen onvoldoende aan bod
zullen komen. Indien de werkgever geen belang heeft dat hiertegen opweegt,
moet de vakbond toegelaten worden.85 Categorale bonden hebben in deze
meer kans toegang te krijgen tot de onderhandelingstafel, zelfs als de specifie-
ke belangen van hun leden door de grote traditionele bonden ook al meegeno-
men worden. De grote bonden zijn volgens de rechter namelijk meer geneigd
de rechten van de minderheden op te offeren aan gunstige compromissen voor
de meerderheid.86

Daarnaast hebben de partijen een zekere verplichting om onderhandelingen
niet vroegtijdig af te breken. Als het echter waarschijnlijk is dat de partijen het
niet eens zullen worden over een kernpunt van de onderhandelingen mag men
eventueel de onderhandelingen met andere partijen voortzetten. Het beginsel
van de precontractuele goede trouw is dan immers nog niet aan de orde.87

In 1980 slaagde voor het eerst een poging van een vakbond, die 90 % van zijn
achterban vertegenwoordigde,88 om zich via de rechter toegang te verschaffen
tot CAO-onderhandelingen over de uitbreiding van de model-CAO tot de
hogere salarisgroepen binnen de onderneming (GMD).89 De vakcentrale
NCHP waarbij de bond was aangesloten, werd door de rechter voor het hoger
personeel van de GMD representatief geacht. Bovendien werd het wenselijk
geacht dat de vakbond mee zou kunnen beslissen over toetreding tot de CAO
en daarbij de belangen van de achterban met betrekking tot andere rechten en
bevoegdheden die de aan de CAO verbonden waren, zou kunnen behartigen.
Hierbij is van belang te vermelden dat de onderhandelingen gingen over
nivellering van de lonen. De NCHP had dus wel degelijk belang om deel te
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90 Overigens vertegenwoordigde het CNV minder leden dan de Unie zou doen in het
overleg.

91 Pres. Rb. Rotterdam 16 juli 1982, KG 1982, 103 (Unie BHLP/Van Nelle-Lassie B.V.).
Ook Pres. Rb. Den Haag 5 september 1989, KG 1989, 366 (BPV/NRS).

92 Pres. Rb. Den Haag 5 september 1989, KG 1989, 366 (BPV/NRS).
93 Pres. Rb. Den Haag 10 mei 1985, KG 1985, 168 (CNV en Het Zwarte Corps/Bouw-

ondernemers). In deze zaak was de Bouw- en Houtbond FNV (die de meerderheid van
de werknemers vertegenwoordigde) overgegaan tot stakingen om te voorkomen dat
de bouwondernemers een ‘kleine CAO’ zou afsluiten met het Zwarte Corps en Bouw-
en Houtbond CNV, die de door de werkgevers aangeboden voorwaarden wel aan-
vaardden. CNV en het Zwarte Corps eisten hervatting van het overleg door de werkge-
vers. Volgens de rechtbank stond het de werkgevers vrij om na afweging van de voor-
en nadelen te beslissen of zij wilden overgaan tot het sluiten van een kleine CAO. 
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nemen aan de onderhandelingen en de gevolgen voor het personeel met
hogere inkomens, de artsen, te verzachten. De andere bonden konden immers
minder geacht worden op deze belangen te letten.

In 1982 ging het weer om een CAO waarvan de werkingssfeer werd
uitgebreid, waardoor meer leden van de toegang eisende bond onder de CAO
konden vallen. De rechter honoreerde opnieuw een verzoek tot toelating. De
grote vakbonden FNV en CNV die al deelnamen aan de onderhandelingen
hadden zich verzet tegen deelname van de Unie BHLP. Hierbij had de werk-
gever zich ondanks een eerder toezegging aan de Unie neergelegd omdat hij
niet het risico wilde lopen dat de grote vakbonden van tafel zouden lopen. De
rechter achtte het toelatingsbelang van de Unie gelet op de uitbreiding van
dusdanige betekenis, dat toegang verschaft moest worden. Het belang van de
werkgever om het opstappen van de twee ‘grote’ bonden90 te voorkomen woog
hier in ogen van de rechter niet tegenop.91 Zijn toelatingsbelang kan door
bepaalde elementen wel vergroot worden. Zo achtte de rechter het in 1989
relevant dat de toegang eisende partij in het verleden door een constructieve
opstelling en inbreng als partner was geaccepteerd.92

Het is duidelijk dat in deze zaken de contractsvrijheid van groot belang blijft.
Het staat de werkgever bijvoorbeeld ook vrij om het afsluiten van de CAO en
hervatting van het overleg te weigeren, zelfs wanneer de partijen het volledig
eens zouden zijn.93 Bovendien kan de werkgever er voor kiezen om helemaal
maar geen CAO af te sluiten. In de onderhandelingen omtrent een CAO voor
het hogere personeel in de Zuivelindustrie wezen de vakbonden het finale bod
van de werkgevers (FNZ) omtrent de arbeidstijdverkorting in de CAO-HP, de
CAO door de bond van hogere personeel (HP) afgesloten, resoluut af. FNZ
liet vervolgens een circulaire rondgaan die haar werkgevers adviseerde de
(oude) CAO voor de andere werknemers toe te passen op het hoger personeel.
Wat betreft de arbeidstijdverkorting kon men de inhoud van het laatste bod
hanteren. De Vereniging van Hoger Personeel Zuivelindustrie vorderde in een
kort geding een verbod op het rondzenden van de circulaire tot de CAO-HP
uitonderhandeld was. De rechter wees de eis van de VHPZ af. Dat de VHPZ
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94 Pres. Rb. Den Haag 2 juli 1987, KG 1987, 314 (VHPZ/FNZ).
95 Brink 1988.
96 Jaspers 2007, par. 1.1. jacobs 2003, p. 81-87.
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ervan uitging dat er nog een CAO-HP tot stand zou komen achtte hij niet in
overeenstemming met de realiteit. De overige bonden gingen immers niet
verder aansturen op een CAO-HP en de werkgever kon in redelijkheid het
standpunt innemen geen CAO-HP te willen sluiten met alleen de VHPZ.94

Uit deze rechtspraak blijkt dat het naast de representativiteitsvraag met
betrekking tot het eisen van toegang tot de onderhandelingstafel vooral van de
omstandigheden van het geval afhangt. Volgens Brink is dat de reden waarom
er nooit een wettelijke regeling is gekomen op grond waarvan vakorganisaties
een recht hebben op toegang tot de onderhandelingen en ook waarom het wen-
selijk is dat dat niet gebeurt of gebeurd is.95 Van belang is echter in de gaten
te houden dat werkgevers en werknemers geen absoluut recht op toegang tot
de onderhandelingen hebben, ondanks het feit dat er afspraken gemaakt
zouden kunnen worden die ook op hen van toepassing zouden kunnen zijn.

2.3.3 Resultaat van de onderhandelingen: de CAO

2.3.3.1 Rechtsfiguur

Vanwege de speciale werking die de wet toekent aan een collectieve arbeids-
overeenkomst is het van belang om na te gaan wat men precies onder een
CAO moet verstaan. In de Wet op de Collectieve arbeidsovereenkomst
(WCAO) wordt dit aangegeven. Omdat de wet alleen een kader creëert voor
de CAO is deze van belang voor de kwalificatie van de overeenkomst en de
werking van de collectieve arbeidsovereenkomst en heeft de wet minder
belang voor de inhoud van de CAO.96

Volgens art. 1 lid 1 WCAO wordt onder een collectieve arbeidsovereenkomst
verstaan de overeenkomst, aangegaan door één of meer werkgevers of één of
meer verenigingen van werkgevers met één of meer verenigingen van werkne-
mers met volledige rechtsbevoegdheid, waarbij voornamelijk of uitsluitend
arbeidsvoorwaarden worden geregeld. Uit art. 1 in combinatie met art. 3
WCAO kan men afleiden dat de CAO een schriftelijke overeenkomst is tussen
een vakbond en een werkgeversorganisatie of een werkgever, waarin arbeids-
voorwaarden voor werknemers geregeld worden. Omdat er sprake is van
contractsvrijheid mogen de CAO-partijen zelf in de CAO bepalen wanneer zij
in werking treedt. Echter, een CAO kan pas in werking treden indien CAO-
partijen schriftelijk daarvan mededeling doen aan de Minister van Sociale
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97 Art. 4 Wet op de Loonvorming 1970. De aanmelding van de CAO is te beschouwen
als een opschortende voorwaarde. Jaspers 2007, par. 3.5.1. Fase & van Drongelen
2004, p. 56-57. Anders: Jacobs 2003, p. 81-83.

98 Volgens art. 18 WCAO mag de CAO niet langer duren dan vijf jaar, waarna de CAO
nog eens voor vijf jaar verlengd mag worden. 

99 HR 27 maart 1998, JAR 1998, 99 (FNV/Kuypers B.V.) en HR 28 mei 1999, JAR 1999,
131 (Steuten/Kuypers BV.).

100 Rood 1984. Schutte 1998, p. 9-10.
101 Een algemeen verbindend verklaarde CAO kan geen terugwerkende kracht hebben

o.g.v. art 2 lid 3 WAVV. Zie paragraaf 2.3.6.
102 HR 19 maart 1976, NJ 1976, 407 (Kip/SFM). HR 30 januari 1987, NJ 1987, 936 (van

Velden). Jaspers 1987, p. 19-20.
103 Rood 1984. HR 19 maart 1976, NJ 1976, 407 (Stichting Fonds Motorvoertuigenbedrij-

ven). 
104 Jaspers 1987, p. 20.
105 Jacobs 1986, p. 289-296.
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Zaken en Werkgelegenheid en de minister de schriftelijke kennisgeving van
de ontvangst van de mededeling heeft verzonden.97

Bovendien kunnen de partijen zelf de duur van de CAO bepalen98 en
kunnen de partijen de bepalingen van de CAO terugwerkende kracht geven.99

Dit zijn evenzeer afgeleiden van diezelfde contractsvrijheid. Daarbij stellen
beide partijen samen de reikwijdte van de CAO vast. Met andere woorden, zij
bepalen op welke werknemers de CAO van toepassing zal zijn.100

De mogelijkheid om de CAO terugwerkende kracht te geven wordt ge-
bruikt om CAO-loze periodes op elkaar te laten aansluiten, omdat men nieuwe
CAO’s gewoonlijk pas afsluit na afloop van de oude CAO.101

Een CAO is volgens art. 1 lid 1 WCAO dus een overeenkomst waarin voorna-
melijk of uitsluitend arbeidsvoorwaarden worden geregeld. Wat betreft de
onderwerpen die geregeld kunnen worden in een CAO, legt de rechtspraak de
term arbeidsvoorwaarden ruim uit.102 Bovendien wijst het woord voornamelijk
er op dat er andere onderwerpen dan arbeidsvoorwaarden in een CAO gere-
geld kunnen worden.103 Jaspers wijst erop dat onderwerpen die geregeld
kunnen worden in de CAO niet beperkt worden tot ‘sociale’ kwesties. Afspra-
ken over bedrijfseconomische zaken met gevolgen op het sociale terrein, zoals
automatisering, invoering van nieuwe technologieën en wijziging van produc-
tieprocessen kunnen in de CAO worden opgenomen.104 Jacobs meent dat
hoewel de harde historische kern van de regelingsbevoegdheid van CAO-
partijen uit sociale materie moet bestaan, zoals lonen, arbeidsduur, sociale
zekerheid, sociale fondsen etc., dit niet nauwkeurig te scheiden is van ‘het
economische’. Het grondrecht van collectieve onderhandelingen vordert
volgens hem een royale opstelling ten opzichte van de regelingsbevoegdheid
van sociale partners.105 Olbers, Fase en Van Drongelen verwijzen naar Hekkel-
man en menen met hem dat geëist kan worden dat het moet gaan om onder-
werpen die liggen op het terrein waarop vakbonden en werkgevers(organisa-
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106 Olbers 1988. Olbers 1992. Fase & van Drongelen 2004, p. 46-48.
107 Hekkelman 1978. 
108 Grapperhaus 2000.
109 Olbers 1988.
110 Art. 1 lid 3 WCAO bevat nog een discriminatieverbod en verklaart elke bepaling die

daarmee in strijd is nietig.
111 In de praktijk kennen veel CAO’s een interpretatiecommissie die op verzoek van

belanghebbende de betekenis van de bepalingen nader kunnen uitleggen. Jaspers 2007,
par. 3.3.

112 Ook de ingewikkeldheid van bepaalde problematiek kan onduidelijkheden veroorza-
ken in de CAO. Jaspers 2007, par. 3.3. Verhulp 2003.
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ties) hun belangenbehartigende taak uitoefenen.106 Hekkelman wijst erop dat
dit echter niet als een absolute grens beschouwd moet worden, aangezien de
omtrekken van dat terrein bepaald worden door maatschappelijke opvattingen
die in de loop der tijd wijzigen.107 Grapperhaus meent ook dat het mogelijk is
dat een CAO bepalingen omvat die geen arbeidsvoorwaarden zijn.108

In de WCAO is niet gekozen voor een limitatieve opsomming van alles
wat in de CAO geregeld mag worden, omdat men bang was dat dit een belet-
sel zou kunnen vormen voor een verdere ontwikkeling van de CAO.109 De wet
legt verder weinig inhoudelijke eisen op aan CAO’s.110

Omdat de CAO het resultaat is van onderhandelingen en niet alleen partijen,
maar bovendien hun leden, die niet aanwezig waren bij de onderhandelingen,
aan de bepalingen worden gebonden, kunnen conflicten ontstaan omtrent de
uitleg van de CAO-bepalingen.111 Dit heeft evenzo te maken met het feit dat
men in CAO’s soms opzettelijk bepalingen opneemt die een compromis tussen
de partijen bevatten en waarin geen duidelijke keuzes worden gemaakt.112

De CAO is in feite de belangrijkste bron van arbeidsvoorwaarden voor werk-
gevers en werknemers. Hoewel het lijkt alsof de CAO bedoeld is als slechts
een aanvulling op wetgeving, reguleert de CAO in feite een scala aan onder-
werpen die in de wet niet of minder gedetailleerd aan de orde komen. In het
BW is een aantal bepalingen opgenomen waarvan bij schriftelijk contract
afgeweken mag worden, het semi-dwingend recht, zoals de bepaling inzake
de opzeggingstermijn van art. 7:672 lid 6 BW en de loondoorbetalingsver-
plichtingen van artt. 7:628 lid 5 en 7:629b lid 4 BW. Daarnaast zijn enkele
bepalingen opgenomen waarvan alleen bij CAO afgeweken mag worden, de
zgn. driekwart-dwingende bepalingen, zoals opzeggingsverboden van art.
7:670 lid 8 BW. Bovendien kunnen in de CAO onderwerpen geregeld worden
die niet in de wet aan bod komen. Zo is de CAO een instrument dat aangepast
kan worden aan de moderne eisen van werkgevers en werknemers. De CAO
is daarmee dus een belangrijke bron van arbeidskosten, omdat het grootste
deel van de arbeidsvoorwaarden hiermee geregeld wordt.
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113 Dit wordt ook wel normatieve werking genoemd. 
114 Zie hierover uitgebreid paragraaf 2.3.4.
115 De wetgever heeft deze bepaling opgenomen om aan te geven dat in ieder geval

partijen beroep kunnen doen op deze bepaling zonder dat zij een belang aan hoeven
te tonen. Kamerstukken II 1926/27, 166, nr. 3 (MvT).

116 HR 27 maart 1998, JAR 1998, 99 (FNV/Kuypers B.V.).
117 Zie hierover nader Jaspers 2007, par. 3.4.2.2. Fase & van Drongelen 2004, p. 86-88.
118 O.a. Schutte 1998, p. 40-42. Olbers 1988.
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2.3.3.2 Werking van de CAO

Indien er sprake is van een CAO in de zin van de WCAO heeft dit belangrijke
gevolgen, in de eerste plaats voor de gebonden werkgever en de gebonden
werknemer. Volgens art. 9 WCAO moeten hieronder worden verstaan de
werknemer en de werkgever die lid zijn van de organisaties die partij zijn bij
de CAO. Indien er sprake is van een CAO die van toepassing is tussen de
(gebonden) werkgever en de werknemer, treedt namelijk het zgn. bloed-
transfusie-effect in werking op grond van art. 12 en 13 WCAO.113

Het transfusie-effect treedt derhalve niet op indien de werknemer niet lid
is van één van de partijen bij de CAO, ook al is de werkgever wel gebonden
door lidmaatschap of omdat hij zelf de CAO heeft afgesloten. Op grond van
art. 14 WCAO is de werkgever verplicht om de CAO-bepalingen toe te passen
op al zijn werknemers.

Art. 12 WCAO bepaalt dat alle bepalingen van de individuele arbeidsover-
eenkomsten, die in strijd zijn met de bepalingen uit de CAO, van rechtswege
nietig zijn en worden vervangen door de CAO-bepalingen. In hoeverre de
bepalingen in de individuele arbeidsovereenkomst nietig zijn hangt echter
evenzeer af van het karakter van de CAO-bepalingen. Indien de bepalingen in
de CAO standaardbepalingen zijn zullen alle bedingen die daarvan afwijken
nietig zijn, maar dat kan anders liggen bij minimum- en maximumbepalin-
gen.114 

Volgens art. 12 lid 2 WCAO kan elk der partijen zich op de nietigheid
beroepen.115 Uit het Kuypers-arrest lijkt te volgen dat iedereen die daarbij
belang heeft zo’n beroep op de nietigheid toekomt.116 De Hoge Raad meende
in dit arrest dat ook een vakbond die geen partij is bij de CAO een belang kan
hebben om zich op de absolute nietigheid van een bepaalde bepaling te
beroepen. Hierover bestaat echter discussie.117

Daarnaast bepaalt art 13 WCAO dat lacunes in arbeidsovereenkomsten
aangevuld kunnen worden met bepalingen uit de CAO. De bepalingen van de
CAO gaan rechtstreeks en van rechtswege gelden.118

Omdat de CAO-bepalingen rechtstreeks gaan gelden door deel uit te gaan
maken van de individuele arbeidsovereenkomst is er bovendien sprake van
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119 Dus als de CAO niet uitdrukkelijk of stilzwijgend verlengd wordt. Zie uitgebreid
Jaspers 2007, par. 3.5.3.1. Fase & van Drongelen 2004, par. 2.10.

120 In de praktijk gebeurt dat niet, zeker als de CAO-partijen nog aan het onderhandelen
zijn. Jaspers 2007, par. 3.5.3.1. Jacobs 2003, p. 144-146.

121 Wat precies de aard is van deze nietigheid is niet duidelijk. Een algemeen verbindend
verklaarde CAO kan geen nawerking hebben behalve wanneer werknemers bepaalde
rechten hebben verworven tijdens de algemeen verbindend verklaring. HR 18 januari
1980, NJ 1980, 248. HR 28 januari 1994, NJ 1994, 420 Beenen/Vanduho. De nietig-
heid kan dus niet permanent zijn. De bepalingen van de arbeidsovereenkomst herleven
weer na het einde van de algemeen verbindend verklaring. Grapperhaus 2000. Anders
Conclusie Koopmans nr. 5. in Beenen/Vanduho. Olbers 1992.
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nawerking van de bepalingen uit de CAO na afloop van deze CAO.119 Dat wil
zeggen dat zolang er nog geen nieuwe CAO geldt, de bepalingen die integraal
deel zijn gaan uitmaken van de arbeidsovereenkomst via deze arbeidsover-
eenkomst blijven gelden. Na afloop van CAO herleeft echter wel de contracts-
vrijheid en kunnen werkgever en werknemer andere afspraken maken die
afwijken van de oude CAO, die immers niet meer geldt.120 Indien de arbeids-
overeenkomst na afloop van de CAO wordt gesloten kan er dus geen sprake
zijn van nawerking, het bloedtransfusie-effect kan immers niet meer plaatsvin-
den als de CAO niet meer geldig is. Indien de CAO in de arbeidsovereen-
komst met een niet-gebonden werknemer van toepassing is verklaard op grond
van art. 14 WCAO, kan er sprake zijn van nawerking. Door de toepassing van
de CAO gaat deze immers deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst van de
ongebonden werknemer, welke bovendien blijft gelden na de afloop van de
CAO. De contractsvrijheid blijft echter voor de ongebonden werknemer
bestaan. Hoewel de werkgever op grond van art. 14 WCAO verplicht is de
CAO op al zijn medewerkers toe te passen, zijn afwijkende afspraken met
deze werknemers niet nietig. Het bloedtransfusie-effect van art. 12 en art. 13
WCAO geldt immers alleen voor de werkgever en de werknemer die gebon-
den zijn aan de CAO op grond van art. 9 WCAO.

Vanwege het bloedtransfusie-effect kunnen (gebonden) werknemers de
nakoming van de CAO afdwingen door een beroep te doen op hun arbeids-
overeenkomst waarvan de CAO deel is gaan uitmaken. Hoewel dit evenzeer
op grond van de CAO zelf kan (indien de werknemer lid is van de vakbond
die de CAO heeft afgesloten), heeft de eerstgenoemde weg tot voordeel dat
ook indien de CAO afgelopen is, de arbeidsovereenkomst blijft bestaan en de
bepalingen daarin blijven gelden.

Indien de CAO algemeen verbindend verklaard wordt, treedt er een soortgelijk
effect op. Art. 3 WAVV heeft dezelfde (normatieve) werking als art. 12 en 13
WCAO. Indien een bepaling in een arbeidsovereenkomst in strijd is met de
algemeen verbindend verklaarde CAO is de bepaling nietig121 en komt de
bepaling van de CAO daarvoor in de plaats. Ook ontbrekende onderwerpen
worden geregeld doordat bepalingen van de algemeen verbindend verklaarde
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122 Zie over deze termen paragraaf 2.3.4.
123 Deze paragraaf is gedeeltelijk gebaseerd op gegevens uit de FNV CAO-databank, die

via AIAS zijn verkregen. Over het algemeen zijn de volgende CAO’s bekeken: ABU
Uitzend-CAO 1999/2002, CAO voor het Horecabedrijf 2003/2004, CAO voor het
Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf 2001/2002, Schoonmaak-CAO 2003, CAO
Verpleeg- en Verzorgingstehuizen I en IIB, CAO Metaal/Elektro technische industrie
2002/2004, CAO Glastuinbouw 2001/2003, CAO Bouwbedrijf 2002/2004, CAO VGL-
Grootwinkelbedrijven Levensmiddelen 2001/2003, CAO Beroepsgoederenvervoer o.d.
weg en verhuur 2001/2002, Grafimedia-CAO 2002/2003, CAO Levensmiddelenbedrijf
detail 2002/2003, Algemene Bank-CAO 2003, CAO Graanbe- en verwerkende in-
dustrie 2002/2003, CAO Natuursteenbedrijf 2002-2003, CAO Stukadoors-, afbouw-
en terrazzo/vloerenbedrijf 2000/2001. 

124 Zie hierover uitgebreid paragraaf 2.3.3.1.
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CAO de lacunes opvullen. In paragraaf 2.3.6.3 kom ik hier nog op terug en op
de vraag of een algemeen verbindend verklaarde CAO nawerking kan hebben.

De bovengenoemde bepalingen uit de WCAO en WAVV hebben niet tot
gevolg dat men helemaal nooit kan afwijken van de CAO. Alleen als de CAO
standaardbepalingen bevat mogen werkgever en werknemer niet afwijken bij
individuele arbeidsovereenkomst. Indien de CAO minimumbepalingen bevat
mag men in het contract weliswaar niet onder dat niveau gaat zitten maar wel
naar boven afwijken. Bevat de CAO maximumbepalingen, dan mag niet
boven het maximum mogen afgeweken.122

2.3.3.3 Inhoud van de CAO123

In de CAO worden door onderhandelingen tussen werkgevers- en werkne-
mersorganisaties arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Omdat zoals gezegd de
CAO beschouwd wordt als een privaatrechtelijk contract en er contractsvrij-
heid geldt voor de partijen, kan de CAO allerlei vormen aannemen, mits zij
voldoen aan de eisen die de wet stelt. Heel soms zijn CAO’s vrij summier en
regelen alleen het hoognodige, zoals de Horeca-CAO, de meeste zijn echter
heel uitgebreid (zoals de Grafimedia-CAO of de Metalelektro-CAO).

CAO-partijen mogen zelf bepalen met wie zij onderhandelen, waarover zij
onderhandelen en wat zij vast willen leggen in de CAO (mits dit niet in strijd
is met dwingend recht). De wet stelt zelf geen inhoudelijke eisen, behalve dat
het moet gaan om arbeidsvoorwaarden in brede zin, d.w.z. alles wat met
arbeid te maken heeft.124 Dat hier een grijs gebied ontstaat, is derhalve onver-
mijdelijk.

Onder de term arbeidsvoorwaarden kan men vele dingen scharen. Dit begrip
bestaat uit primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Onder
primaire arbeidsvoorwaarden moet men verstaan: de direct in geld te waarde-
ren contraprestatie van de werkgever voor het werk dat door de werknemer
wordt verricht, zoals het loon. Onder secundaire arbeidsvoorwaarden moet
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125 Hieronder vallen niet de tijden gedurende welke en waarop gewerkt moet worden.
126 Tros 2000, p. 33-34.
127 Van den Toren 1996, p. 10-12.
128 Van den Toren 1996, p. 99-101. Hij onderzoekt in welke CAO’s de volgende onder-

werpen zijn geregeld: algemene loonsverhoging, WAO-reparatie, functie-indeling,
ATV, deeltijdwerk, VUT, verlof, ziekteverzuim, arbeidsomstandigheden, kwaliteit van
arbeid, medezeggenschap/vakbondswerk, lage instroomschalen, langdurig werklozen,
allochtonen, vrouwen, interne milieuzorg, woon-/werkverkeer en externe milieuzorg.

129 Zie hierover par. 2.4.1.
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men verstaan: voorzieningen die voor werknemers direct in geld waardeerbaar
zijn, zoals pensioen en sociale verzekering. Tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn
die voorwaarden die niet direct in geld waardeerbaar zijn, maar meer de
kwaliteit van arbeid betreffen, zoals arbeidsduur,125 arbeidsomstandigheden
of arbeidsmarktbeleid.126

Deze voorwaarden kunnen allen deel uitmaken van de bepalingen van een
CAO. Tegenwoordig regelt de CAO niet alleen arbeidsvoorwaarden die van
toepassing zijn op de individuele werknemer, maar ook maatschappelijke
thema’s, zoals werkgelegenheid of milieu.127 De CAO’s in de marktsector
regelen vaak het meest, van ziekteverzuim tot algemene loonsverhoging.128

Bovendien zou de CAO een meer instrumenteel karakter hebben gekregen
door niet meer alleen voorwaarden op het gebied van arbeid te regelen, maar
ook doelstellingen te formuleren, zoals bijvoorbeeld meer deeltijdwerk en
loonmatiging. Kwaliteit van arbeid en het milieu worden het meest geregeld
in de concern-CAO’s. Vaak worden afspraken gemaakt over zwakke groepen
op de arbeidsmarkt. Er worden daarenboven aanvullende thema’s in de CAO
opgenomen. Dit zijn thema’s die niet per se door een werkgever geregeld
hoeven te worden, zoals verlofmogelijkheden, gewetensbezwaren, instroom
van allochtonen etc. Zij worden nu eerder beschouwd als onderdeel van de
arbeidsrelatie.

Omdat er verschillende soorten CAO’s bestaan zullen niet alle CAO’s dezelf-
de bepalingen bevatten. Een ondernemings-CAO hoeft bijvoorbeeld geen
werkingssfeerbepaling te bevatten die omschrijft voor welk soort bedrijf zij
geldt, maar kan wel weer een bepaling bevatten waarin omschreven staat voor
welke werknemer zij geldt. In sommige CAO’s wordt alles gedetailleerd
geregeld, in andere wordt meer aan het decentrale niveau van de werkgever
en werknemer overgelaten.129 Daarnaast bestaan er zogenaamde fonds-CAO’s
die de oprichting en deelname van speciale fondsen reguleren, zoals VUT-
fondsen of opleidingsfondsen bijvoorbeeld in de Metalelektro. Deze fondsen
kunnen echter ook onderdeel uitmaken van de gewone CAO.

Hoewel het niet wettelijk vaststaat wat de inhoud van een CAO moet zijn,
lijken de meeste CAO’s wel op elkaar. In deze paragraaf wordt beschreven
hoe een gemiddelde CAO er uitziet en wat voor bepalingen zij zoal bevat.
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130 CAO Graanbe- en verwerkende industrie 2002-2003. Artikel 2 Werkingssfeer: ‘Deze
CAO is van toepassing op de graanbe- en/of verwerkende bedrijven waarin uitsluitend
of in hoofdzaak wordt uitgeoefend: a. de be- en of verwerking van granen, landbouw-
zaden en/of peulvruchten; b. de verwerking van veevoedergrondstoffen t.b.v. land-
bouwhuisdieren, uitgezonderd die bedrijven die in hoofdzaak kunstmelkvoeders en/of
premixen fabriceren; c. de op- en overslag van granen, landbouwzaden en/of peul-
vruchten en/of veevoedergrondstoffen.’ 

131 Zie voor meer voorbeelden Rojer 2002, p. 46 en bijlage IV. 
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Over het algemeen beginnen CAO’s met een hoofdstuk met algemene bepa-
lingen. Daarin worden soms definities gegeven van wat men onder het begrip
werknemer of werkgever verstaat, en worden nog wat andere begrippen
neergelegd zoals leerling of uitzendkracht.

Daarnaast wordt ook een bepaling met de werkingssfeer van de CAO opgeno-
men. Soms wordt heel gedetailleerd aangegeven welk soort bedrijf geacht
wordt onder de CAO te vallen, zoals in de CAO voor het Levensmiddelenbe-
drijf (detail) 2003/2004 of de Grafimedia. In andere gevallen wordt soms
volstaan met een simpele verwijzing zoals in de CAO voor de graanbe- en
verwerkende industrie.130 In de Horeca-CAO wordt bijvoorbeeld bepaald dat
alle ondernemingen die zich bezighouden met horeca-activiteiten onder de
werkingssfeer van de CAO vallen. Daarenboven wordt soms in speciale
bijlagen bij de CAO nauwkeurig omschreven welke bedrijven onder de CAO
vallen, zoals in de Metalelektro-CAO. In de Bouw-CAO wordt aangegeven
dat het moet gaan om werkgevers die bouwactiviteiten in Nederland verrich-
ten. Dit geldt ook voor de Stukadoors en de Natuursteenbedrijven. Soms wordt
erbij bepaald dat de CAO niet van toepassing is als al een andere CAO van
toepassing is in een bedrijf (Beroepsgoederenvervoer-CAO).

In het hoofdstuk algemene bepalingen worden meestal ook decentralisatie-
mogelijkheden opgenomen zoals in de Grafimedia-CAO en de Metalelektro-
CAO.131 De Grafimedia-CAO voorziet in een gelaagde structuur van arbeids-
voorwaardenvorming, waarbij bindende afspraken op centraal en op sectorni-
veau worden geregeld in deel A en B van de CAO. In deel A zijn primaire en
harde secundaire arbeidsvoorwaarden opgenomen. Op het niveau van de
onderneming kunnen dan afspraken gemaakt worden over een aantal limitatief
opgesomde onderwerpen. Deel B bevat sectorbepalingen, zodat werkgevers
en werknemers zelfs per sector afspraken kunnen maken. Per sector is vastge-
legd waar men afspraken over mag maken. Daarnaast kunnen sectorafspraken
worden gemaakt over onderwerpen, die een oorzakelijk verband hebben met
de aard van de bedrijvigheid en/of de economische omstandigheden in de
betreffende sector. In geval van strijd tussen Mantelbepalingen (deel A) en
Sectorbepalingen (deel B) geldt hetgeen in de Mantelbepalingen geregeld is.
In de Metalelektro-CAO mag men van de (limitatief opgesomde) B-bepalin-
gen in de CAO afwijken op ondernemingsniveau.
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132 Korevaar 1992.
133 Zie paragraaf 2.3.4.
134 Zie hierover meer uitgebreid paragraaf 2.3.4.
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In de algemene bepalingen worden verder verplichtingen van de werkgever
en de werknemer opgenomen om de CAO na te leven. De CAO voor het
Beroepsgoederenvervoer over de weg bevat een bepaling die een commissie
in het leven roept die de bevoegdheid krijgt om op de naleving van de CAO
toe te zien en zo nodig boetes uit te delen en ‘alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is’ ‘omwille van een blijvend gezonde ontwikkeling van onder-
nemingen en de bedrijfstak, alsook omwille van een goed sociaal beleid en
eerlijke concurrentie’.

Daarnaast bevatten CAO’s meestal regelingen met betrekking tot het aangaan
en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, de arbeidsduur, werktijden,
vakantie en disciplinaire maatregelen. Een groot deel wordt vervolgens
meestal ingenomen door functie-indelingen, loonschalen en bonusregelingen.
Hieronder vallen bovendien de spaarloonregelingen en dergelijke.

Veel van de CAO’s regelen ook kinderopvang, scholing, prepensioen en
uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en/of ziekte. Volgens Korevaar bevatten
CAO’s vaak afspraken die voorwaarden scheppen met betrekking tot de
arbeidsomstandigheden, om zo te proberen het ziekteverzuim terug te
dringen.132

Meestal worden in de slotbepalingen nog enkele regelingen opgenomen met
betrekking tot de CAO en de CAO-partijen zelf, of zoals de FNV het om-
schrijft: omtrent CAO-monitoring. Daarin wordt soms het karakter van de
CAO omschreven. Bijvoorbeeld in de Horeca-CAO wordt gesteld dat het gaat
om een CAO met een minimum karakter.133 Alle arbeidsvoorwaarden die voor
de werknemer gunstiger zijn mogen wel toegepast worden. Dit geldt evenzeer
voor de Metalelektro-CAO. In de Algemene Bank-CAO worden alle bepalin-
gen beschouwd als standaardbepalingen, waarvan dus niet mag worden
afgeweken, tenzij uit de bepaling zelf iets anders blijkt.134 Zo ook in de CAO
voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg.

Bijna alle CAO’s bevatten bovendien een dispensatiemogelijkheid. Dit kan
een dispensatiemogelijkheid voor ondernemingen zijn, of, zoals in de Bouw-
CAO, voor hele branches of sectoren. Deze dispensatie van de toepassing van
de CAO kan door de CAO-partijen toegekend worden, zoals in de Algemene
Bank-CAO, de Glastuinbouw en de Schoonmaak. Soms worden daaraan
voorwaarden verbonden. In de Uitzend-CAO wordt bijvoorbeeld alleen dis-
pensatie verleend indien de onderneming reeds een andere arbeidsvoorwaar-
denregeling heeft die minstens gelijkwaardige tertiaire en secundaire voor-
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135 Artikel 38: Dispensatie: ‘Ondernemingen die vóór de invoering van de wet Flexibiliteit
en zekerheid arbeidskrachten ter beschikking stelden conform de definitie van 7:690
BW, met gebruikmaking van het reguliere arbeidsovereenkomstenrecht en daarbij
hanteren een van de CAO afwijkend pakket aan secundaire en tertiaire arbeidsvoor-
waarden, per saldo ten minste gelijkwaardig aan de secundaire en tertiaire arbeidsvoor-
waarden vervat in deze CAO, kunnen geheel of gedeeltelijk dispensatie vragen van de
in deze CAO vervatte voornoemde voorwaarden. Deze dispensatie wordt verleend
door de in de aanhef van deze CAO genoemde CAO-partijen, maximaal voor de duur
van de looptijd van de bepaling(en) waarvoor dispensatie wordt verleend.’

136 Schutte 1998, p. 26.
137 Schutte 1998, p. 26.
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waarden bevat.135 Sommige benoemen nadrukkelijk een commissie om
dispensatie te verlenen en geschillen te beslechten, zoals in het Levensmidde-
lenbedrijf of de Grafimedia. In de CAO voor Beroepsgoederenvervoer over
de weg kunnen volgens het dispensatieartikel bovendien voorwaarden gesteld
worden bij het verlenen van dispensatie. In de CAO wordt echter niet vermeld
wat voor soort voorwaarden dit kunnen zijn. Daarnaast wordt bepaald dat bij
de invoering van nieuwe arbeidssystemen die in strijd zijn met de bepalingen
uit de CAO dispensatie verleend kan worden indien aan de volgende voor-
waarden is voldaan: ‘...voor zover mogelijk dient het inkomensniveau van de
werknemer gehandhaafd te worden; er zal sprake moeten zijn van een produc-
tiviteitsverbetering voor de werkgever en er zal sprake moeten zijn van een
verbetering van de arbeidsomstandigheden voor de werknemers’.

Slotbepalingen bevatten meestal een regeling omtrent beëindiging van de
CAO, tussentijdse wijzigingen door partijen, klachtenprocedures en bepalin-
gen over het tijdstip van inwerkingtreding van de CAO en de duur van de
CAO. Indien de CAO een openbreekclausule bevat, kunnen partijen gezamen-
lijk bepalingen in de CAO wijzigen. Partijen hebben op grond van deze
clausule het recht om bepalingen van de CAO ter discussie te stellen en
meestal de plicht met de andere partij te overleggen indien de andere partij(en)
dat wenst (wensen). De CAO blijft tijdens de onderhandelingen van kracht,
de onderhandelingen hebben geen schorsende werking.136

Daarenboven kunnen partijen in de CAO een exclusiviteitsbeding opne-
men, waarin zij elkaar verplichten geen andere CAO aan te gaan binnen de
werkingssfeer van de CAO. Schutte is echter van mening dat indien men
hiervan afwijkt, er desondanks een rechtsgeldige CAO moet zijn ontstaan.137

In de Grafimedia-CAO en de Horeca-CAO zijn bovendien bepalingen te
vinden die de uitleg van CAO-bepalingen geregeld hebben. In beide CAO’s
zijn commissies ingesteld die de bepalingen desgevraagd interpreteren en daar
een bindend advies over geven.
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138 Zie hierover meer in paragraaf 2.3.6.2.
139 Olbers 1988.
140 Olbers 1998.
141 Jaspers 1987, p. 15-16. Van den Toren 1996, p. 59.
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In de bepalingen van een CAO wordt vaak een verplichting ten opzichte van
derden opgenomen. Een voorbeeld hiervan is een fondsbepaling, die de
werkgever verplicht een bepaald bedrag af te dragen aan een fonds, ingesteld
door de partijen van de CAO. Omdat deze bepalingen financiële verplichtin-
gen kunnen opleggen zijn werkgevers soms geneigd te bestrijden dat zij onder
de desbetreffende CAO vallen. Dat doet zich met name voor wanneer de
werkgver door AVV gebonden wordt.138 Daarnaast kunnen er bovendien
bepalingen overeengekomen worden die verplichtingen inhouden voor de
werkgevers ten opzichte van bedrijfstakorganen die door de partijen ingesteld
zijn, zoals een vakraad of een vertrouwensinstantie. Vervolgens kan de CAO
een verplichting van de werkgever inhouden ten opzichte van de onderne-
mingsraad die aanwezig is in het bedrijf.139 Via delegatiebepalingen kennen
partijen bevoegdheden toe aan door hen in de CAO in het leven geroepen
organen, zoals de bevoegdheid om de wijze te bepalen waarop de hoogte van
een uitkering aan een fonds wordt vastgesteld. Deze bepalingen kunnen ook
algemeen verbindend verklaard worden.140

2.3.4 Soorten en typen CAO-bepalingen

Er bestaan zoals hierboven ook gebleken is verschillende soorten en typen
CAO-bepalingen. Het onderscheid tussen deze typen en soorten is van belang
omdat bij het nagaan of er sprake kan zijn van een collisie tussen CAO’s en
mededinging het noodzakelijk is te weten of en voor wie binding uitgaat
vanuit de CAO-bepaling. Daaruit kan ook afgeleid worden hoe zij af kunnen
wijken van de bepaling.

CAO’s kunnen naar verschillende aspecten onderscheiden worden. Een
algemeen onderscheid is dat tussen bedrijfstak-CAO’s en de ondernemings-
CAO’s. Of er sprake is van een bedrijfstak-CAO of een ondernemings-CAO
hangt af van het niveau waarop onderhandeld wordt en door wie de CAO
wordt afgesloten. De bedrijfstak-CAO wordt afgesloten tussen vakbonden en
werkgeversorganisaties die actief zijn in de desbetreffende bedrijfstak.141 De
branche-CAO is een CAO die wordt afgesloten voor een branche binnen de
bedrijfstak. Deze CAO geldt dan niet voor de hele bedrijfstak, maar alleen
voor een groep ondernemingen die deel uitmaken van de betreffende branche.
Deze groep ondernemingen wordt een branche genoemd als zij dezelfde
activiteiten ontplooien. De ondernemings-CAO wordt afgesloten door de
individuele werkgever en één of meer werknemersorganisatie(s). Er bestaan
ondernemings-CAO’s die gelden voor een klein bedrijf met een aantal werk-
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142 Om hiervoor in aanmerking te komen moet de CAO in ieder geval al gelden voor de
meerderheid van de werkgevers en werknemers in de bedrijfstak. Dit is het zgn.
meerderheidsvereiste.

143 Zie hierover meer in paragraaf 2.3.6.
144 Dit was het geval bij de Kooren-zaak. De CAO van Smit (sleepdienst) was algemeen

verbindend verklaard en omdat deze de grootste ondernemer in de Rotterdamse haven
was voldeed de CAO aan het meerderheidsvereiste m.b.t. het werkingsgebied van de
Rotterdamse haven. Kooren wist hier echter onderuit te komen door een overeenkomst
te sluiten met een door hemzelf opgerichte vakbond (een zgn. yellow union of gele
bond). Heden zou dit niet meer mogelijk zijn aangezien op 22 december 1993 de IAO-
Conventie nr. 98 geratificeerd is. Rb. Rotterdam 14 december 1988, KG 1989, 31.
Jaspers 2004. Anders Olbers 1992. Zie paragraaf 2.3.3.1. 

145 In Nederland zijn per medio april 2003 1532 CAO’s aangemeld bij de Arbeidsinspec-
tie, hiervan zijn 460 bedrijfstak-CAO’s (231 reguliere CAO’s en 229 overige regelin-
gen als VUT, opleiding, sociaal fonds etc.) en 1072 ondernemings-CAO’s (863
reguliere CAO’s en 236 overige regelingen). Arbeidsinspectie, Voorjaarsrapportage
CAO-afspraken 2003, mei 2003, Bijlage 5.

146 Jaspers 2007, par. 3.1.1.1. Fase & van Drongelen 2004, p. 85-86.
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nemers, maar daarnaast zijn er ondernemings-CAO’s die gelden voor hele
concerns. Dan geldt de CAO voor alle ondernemingen die deel uitmaken van
een concern. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Philips-CAO. Deze worden ook
wel concern-CAO’s genoemd.

Bedrijfstak-CAO’s kunnen algemeen verbindend verklaard worden, als zij
voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden.142 Indien de CAO algemeen
verbindend verklaard is, zijn alle werkgevers van een onderneming in de
desbetreffende bedrijfstak gebonden aan de CAO.143 Een ondernemings-CAO
komt hiervoor in het algemeen niet in aanmerking, aangezien er moeilijk aan
de meerderheidseis voldaan kan worden. Maar het is in de regel in uitzonder-
lijke gevallen mogelijk dat een ondernemings-CAO algemeen verbindend
verklaard wordt. Dit is het geval indien een onderneming in een bepaalde
regio dominant is en het grootste deel van de werknemers in een bedrijfstak
of branche bij deze onderneming werkzaam is.144

Het aantal ondernemings-CAO’s in Nederland is enkele malen groter dan
het aantal bedrijfstak-CAO’s, maar het merendeel van de aan een CAO
gebonden werknemers valt onder een bedrijfstak-CAO.145

Hierboven gaf ik aan dat men CAO-bepalingen inhoudelijk kan onderverdelen
in verschillende categorieën. Zo kan een CAO standaardbepalingen, mini-
mumbepalingen en maximumbepalingen bevatten.146 Dit onderscheid is van
belang om vast te kunnen stellen welke werking een CAO-bepaling kan
hebben en in hoeverre een gebondene hiervan af zou kunnen wijken. Een
minimumbepaling in een CAO is een bepaling waarvan de werkgever en de
werknemer in de arbeidsovereenkomst niet mogen afwijken ten nadele van de
werknemer. De minimumbepaling geeft derhalve een bodem, waaronder geen
andere afspraken gemaakt mogen worden. Daarentegen geeft de maximumbe-
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147 Fase & van Drongelen 2004, par. 2.5.3.
148 Zie voor een weergave over de discussie inzake het nut van dit onderscheid Jaspers

2007, par. 3.1.1.2. Fase & van Drongelen 2004, par. 2.5.3.
149 Deze clausule verplicht ofwel de partijen geen collectieve acties te houden tijdens de

looptijd van de CAO (absolute vredesplicht), ofwel zich te onthouden van acties
tijdens de looptijd van de CAO indien zij gericht zijn op verandering van de bepalin-
gen van de CAO (relatieve vredesplicht). Zie hierover Jaspers 2007, par. 3.2.3.1. 

150 Kamerstukken II 1936/37, 274, nr. 3, p. 8 (MvT): ‘...bepalingen in c.a.o.’s, die buiten
de eigenlijke arbeidsvoorwaarden vallen en toch van grote invloed zijn op de onder-
linge concurrentie, zoals die betreffende de personeelsverhouding of de beperking van
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paling een plafond aan, waarboven geen afwijkende afspraken gemaakt mogen
worden. De standaardbepaling staat geen enkele afwijking toe, noch naar
boven, noch naar beneden. Uit de tekst van de bepaling zelf moet blijken van
wat voor soort bepaling er sprake is. In het geval van de minimum- en maxi-
mumbepalingen kan men dit meestal opmaken uit de woorden minimaal of
maximaal of iets in die trant in de bepaling. Doorgaans staat niet expliciet
vermeld in de tekst dat er sprake is van een standaardbepaling. Om te kunnen
spreken van een standaardbepaling moet men uit de tekst (kunnen) opmaken
dat afwijking van de bepaling verboden is.

Een derde onderscheid is dat naar werkingssfeer. Hierbij worden normatieve
bepalingen, obligatoire bepalingen en diagonale bepalingen onderscheiden.147

Dit onderscheid kan van belang zijn bij de uitleg van de CAO-bepalingen en
voor de vorderingen tot naleving van de bepalingen.148

Obligatoire bepalingen zijn bepalingen die alleen de contracterende
partijen van de CAO binden ten opzichte van elkaar. Partijen kunnen op grond
van het algemene verbintenissenrecht nakoming van de verplichtingen van
elkaar vorderen. Volgens art. 15 WCAO kunnen vakbonden of werkgeversor-
ganisaties bovendien schadevergoeding van elkaar vorderen indien één van de
partijen of hun leden schade lijden ten gevolge van het feit dat één van de
partijen de bepalingen geschonden heeft. Ex art. 16 WCAO kunnen zij ook
immateriële schade vorderen. De bekendste obligatoire bepaling is de vredes-
plichtclausule,149 die de CAO-partijen verplicht gedurende de looptijd van de
CAO geen acties te ondernemen.

Normatieve bepalingen zijn de bepalingen die de arbeidsvoorwaarden
bevatten en gelden tussen de individuele werkgevers en werknemers. Omdat
zij tussen werkgevers en werknemers gelden en dus horizontale werking
hebben, worden zij ook wel horizontale bepalingen genoemd.

Diagonale bepalingen ten slotte bevatten meestal een verplichting voor de
individuele leden van één van de partijen bij de CAO tegenover de andere
partij bij de CAO. Normatieve en diagonale bepalingen kunnen altijd alge-
meen verbindend verklaard worden voor zover ze verplichtingen bevatten
voor individuele werkgevers, behalve als ze van die mogelijkheid zijn uitge-
sloten volgens art. 2 lid 5 WAVV.150 Van belang is dat obligatoire bepalingen

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht'



JURIDISCHE REGELING VAN DE CAO: HET CAO-RECHT  2.3

leerlingen, welke ten doel hebben te voorkomen dat een werkgever stelselmatig
beginnende en jeugdige arbeiders, die later niet of moeilijk in het vak hun brood
kunnen verdienen te werk stelt. Dergelijke bepalingen behoren ook voor algemeen
verbindend verklaring in aanmerking te komen.’ Olbers 1980. Jaspers 2007, par. 4.3.
Ook Schmale & Siebesma 1988.

151 Zie hierover ook paragraaf 2.3.6.
152 Toetsingskader AVV, par. 4.3.
153 Olbers 1980. Ook Jaspers 2007, par. 4.3.
154 HR 19 maart 1976, NJ 1976, 407 (Kip/SFM). Zie over het algemeen verbindend

verklaren van delegatiebepalingen paragraaf 2.4.2.4. 
155 Toetsingskader AVV. Olbers (Arbeidsovereenkomst), aant. 26.
156 Zie ook paragraaf 2.3.3.2.
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niet algemeen verbindend verklaard kunnen worden151 omdat zij in de regel
geen arbeidsvoorwaarden bevatten die in de individuele arbeidsovereenkomst
terechtkomen, maar verplichtingen die CAO-partijen over en weer jegens
elkaar hebben.152 Olbers wijst erop dat verbindend verklaring van obligatoire
bepalingen ervoor zou zorgen dat andere werkgevers- en werknemersorganisa-
ties gebonden kunnen worden die niet aan de onderhandelingen hebben
deelgenomen en zo in hun collectieve contractsvrijheid belemmerd worden
door een wettelijke maatregel.153 Bepalingen die sociale fondsen instellen en
deze met een uitvoerende taak belasten154 en een obligatoir karakter krijgen
doordat zij overeengekomen zijn tussen CAO-partijen, worden wel algemeen
verbindend verklaard, maar alleen voor zover zij normatieve en diagonale
elementen bevatten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de verplichting van de
werkgever om aan deze fondsen bij te dragen.155 Bovendien kan men denken
aan ontheffingsbepalingen, die organen instellen die werkgevers ontheffing
kunnen verlenen, al dan niet op bepaalde gronden.

Omdat alleen normatieve en soms diagonale bepalingen doorwerken in de
arbeidsovereenkomst, kunnen alleen dit soort bepalingen geacht worden
nawerking te hebben. Omdat zij in de arbeidsovereenkomst door het
bloedtransfusie-effect geïncorporeerd worden, leven zij voort nadat de CAO
eindigt.156 Dus, CAO-bepalingen die op zich geen gelding meer hebben,
blijven effect hebben. Dit is van belang wanneer men de effecten van CAO-
bepalingen mee wil nemen in de afweging of er sprake is van verstoring van
de mededinging. Belangrijk is echter wel, dat van deze bepalingen nu ze niet
meer rechtstreeks gelding hebben door partijen afgeweken kan worden.

2.3.5 Werkingssfeer

Indien er sprake is van een CAO in de zin van art. 1 van de WCAO, verbindt
de wet hieraan belangrijke consequenties. De CAO krijgt brede gelding en kan
verschillende wettelijke bepalingen opzij zetten. In eerste instantie is dus
belangrijk wie er aan de CAO-bepalingen gebonden zijn. Een gevolg van de
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157 Art. 10 en 11 WCAO. Fase & van Drongelen 2004, par. 2.5.4.
158 Jaspers 2007, par. 3.4. Jacobs 2003, par. 5.4.
159 Jaspers 2007, par. 3.2. Jacobs 2003, par. 5.4.1.
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kwalificatie van een collectieve overeenkomst als CAO is dat niet alleen
partijen bij de overeenkomst hieraan gebonden zijn, maar dat bovendien
personen die niet deel hebben genomen aan de onderhandelingen door de wet
aan de CAO worden gebonden. Door art. 9 WCAO worden de leden van de
partijen bij de CAO aan de CAO gebonden. Bovendien is de werkgever die
aan de CAO gebonden is, op grond van art. 14 WCAO verplicht de CAO ook
toe te passen op bij hem in dienst zijnde werknemers die geen lid zijn van de
vakbond, die de CAO gesloten heeft.

Op grond van art. 9 WCAO is iedereen die lid is van een CAO-partij vanaf het
ogenblik dat de CAO afgesloten wordt, gebonden aan de bepalingen van de
CAO. Verlies van lidmaatschap of ontbinding van de vakbond of de werkge-
versorganisatie, doet de gebondenheid aan de CAO niet vervallen.157

Gebondenheid aan een CAO hangt af van de looptijd van een CAO en de
personele, materiële en territoriale werkingssfeer.158 In een territoriale wer-
kingssfeerbepaling wordt omschreven voor welk gebied de CAO geldt.
Meestal omvat dit gebied heel Nederland, maar soms wordt in de CAO’s een
regionale werkingssfeerbepaling opgenomen, bijvoorbeeld de bepaling dat de
CAO geldt voor het havengebied Rotterdam.

De personele werkingssfeer van de CAO blijkt uit de werkingssfeerbepa-
ling van de CAO en geeft aan welke kring van personen gebonden wordt aan
de CAO. Deze kring van personen bestaat uit twee partijen, de werkgever en
de werknemer.159

De werkgever kan in verschillende ‘hoedanigheden’ gebonden worden aan een
CAO. Ten eerste wordt hij als CAO-partij gebonden aan een CAO indien hij
deze zelf afsluit met een werknemersorganisatie. Ten tweede kan de werkge-
ver gebonden worden aan een CAO indien hij lid is van een werkgeversorga-
nisatie die een CAO heeft afgesloten waarvan de werkingssfeer op hem van
toepassing is, zoals boven beschreven. Ten derde kan de werkgever gebonden
worden aan de CAO, indien deze algemeen verbindend verklaard wordt op
grond van de WAVV. Tot slot zou men de werkgever aan een CAO gebonden
kunnen achten indien hij, zonder lid te zijn van de CAO-partijen aan werkge-
verskant, besluit deze CAO op zijn werknemers toe te passen en te incorpore-
ren in de individuele arbeidsovereenkomsten met de werknemers. Op deze
vier mogelijkheden en de gevolgen van de binding van de werkgever aan een
CAO kom ik later in deze paragraaf nog terug.
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160 Olbers 1996.
161 Het woord ‘aangaan’ moet hierbij ruim geïnterpreteerd worden, zodat ook bestaande

overeenkomsten onder dit begrip vallen. Pres. Rb. Rotterdam 23 november 1982, NJ
1983, 398.

162 Volgens Olbers moet dit echter genuanceerd worden. Olbers 1996. HR 2 april 1993,
NJ 1993, 612 (Bongers/Kopieerservice Benelux B.V) en HR 28 januari 1994, NJ 1994,
420 (Beenen/Vanduho B.V.). HR 10 januari 2003, JAR 2003, 38 (Stichting Rode
Kruisziekenhuis). 
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In de praktijk is het voor de werknemer vooral van belang of zijn werkgever
gebonden is aan een bepaalde CAO. De werknemers die bij deze werkgever
werkzaam zijn worden dan hetzij gebonden door het feit dat zij lid zijn van de
vakbond die de CAO afgesloten heeft, hetzij doordat de werkgever op grond
van art. 14 WCAO de CAO op hen toepast. Daarnaast worden werknemers
gebonden aan een CAO omdat deze voor alle werknemers algemeen verbin-
dend verklaard wordt die werkzaam zijn bij een onderneming die door de
CAO gebonden wordt.

De werknemer is derhalve direct gebonden aan een CAO indien hij lid is
van de vakbond die de CAO afgesloten heeft en zijn werkgever evenzeer aan
de CAO gebonden is. Soms echter bevat de CAO bepalingen die bepaalde
categorieën van personeel uitsluiten van (delen van) de werking van de CAO,
bijvoorbeeld het hoger of leidinggevend personeel. Daarnaast kan de gelding
van CAO-bepalingen gebonden zijn aan speciale functie-indelingen. In deze
indelingen wordt bepaald welke werknemers geacht worden onder de CAO of
specifieke CAO-bepalingen (met name loonbepalingen) te vallen.

Indien de werknemer geen lid is van de vakbond die CAO-partij is, omdat
hij bijvoorbeeld helemaal geen lid is van een vakbond of lid is van een andere
vakbond, kan de werknemer toch nog op twee manieren aan een CAO gebon-
den worden. Hierbij is het van belang of de werkgever gebonden is aan de
CAO. Ongebonden werknemers van een gebonden werkgever zijn volgens art.
9 jo 12 jo 13 WCAO niet gebonden aan de CAO (zij zijn immers geen lid van
een vakbond). Om de arbeidsmarktpositie van de gebonden werknemer te
beschermen heeft de wetgever echter art. 14 WCAO gecreëerd. Daarmee wil
men voorkomen dat werkgevers onder de gemaakte afspraken in de CAO
uitkomen door niet-gebonden werknemers aan te nemen, die bereid zijn om
te werken tegen andere, lagere, arbeidsvoorwaarden.160 Art. 14 WCAO lost dit
op door de gebonden werkgevers te verplichten de arbeidsvoorwaarden uit de
CAO toe te passen op alle werknemers met wie zij een arbeidsovereenkomst
aangaan161 die onder de werkingssfeer van de CAO vallen. Deze plicht voor
de gebonden werkgever is echter geen contractueel afdwingbaar recht voor de
niet-gebonden werknemer. De ongebonden werknemer kan geen nakoming
van de CAO vorderen met een rechtstreeks beroep op de CAO.162 De werkne-
mer is immers op geen enkele manier gebonden aan de CAO en kan er derhal-
ve ook geen rechten aan ontlenen.
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163 De instemming kan uitdrukkelijk gegeven worden, maar vaker gebeurt dat met een
incorporatiebeding. Dit is een bepaling die in de individuele arbeidsovereenkomst
opgenomen wordt en de CAO op de overeenkomst van toepassing verklaart. Fase &
van Drongelen 2004, par. 2.7.7.

164 Fase 1984. Olbers 1988. HR 7 juni 1957, NJ 1957, 527. Olbers 1992.
165 In art. 9 WCAO wordt aangegeven dat de CAO geldt voor hen die ‘bij de overeen-

komst zijn betrokken’. Jaspers 2007, par. 3.4.2. Jacobs 2003, par. 5.3.1. Fase & van
Drongelen 2004, par. 2.4.2 en 2.4.3.
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Voordat de CAO toegepast kan worden moet de ongebonden werknemer
instemmen met de toepassing van de CAO. De CAO-bepalingen moeten
immers onderdeel gaan uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst.
Tot die tijd zijn alle bepalingen in de individuele arbeidsovereenkomst van de
ongebonden werknemer gewoon rechtsgeldig, ook die bepalingen die in strijd
zijn met de CAO.163 In de praktijk is het echter in de regel zo dat de CAO
feitelijk wordt toegepast in de individuele arbeidsovereenkomst en de werkne-
mer daartegen niet protesteert. De CAO wordt dan van toepassing of doordat
dit wordt beschouwd als een stilzwijgende instemming of gewoon doordat de
CAO feitelijk wordt toegepast zonder protest.164 In die gevallen kan de werk-
nemer met een beroep op zijn individuele arbeidsovereenkomst ook nakoming
vorderen. De CAO-bepalingen zijn onderdeel geworden van zijn individuele
arbeidsovereenkomst. Een derde mogelijkheid is dat in de individuele arbeids-
overeenkomst een incorporatiebeding is opgenomen dat verwijst naar de
geldende CAO.

Wanneer de werknemer uitdrukkelijk niet akkoord gaat met de toepassing
van de CAO, kan de werknemer nog maar op één manier gebonden worden
aan de CAO. Ongebonden werknemers van een gebonden werkgever kunnen
toch aan een CAO gebonden worden, indien de CAO op verzoek van één van
de CAO-partijen algemeen verbindend verklaard wordt. Ook ongebonden
werkgevers met ongebonden werknemers kunnen op deze manier aan de CAO
gebonden worden.

Zoals hierboven al is aangegeven kan een werkgever op meerdere manieren
aan een CAO gebonden worden. Naast de mogelijkheid dat een werkgever als
partij aan de (ondernemings-)CAO gebonden is, kan een werkgever ook via
zijn lidmaatschap van een werkgeversorganisatie gebonden worden. In dit
geval is er sprake van een bedrijfstak-CAO. Indien een werkgever lid is van
een werkgeversorganisatie, is hij gebonden aan de CAO’s die de organisatie
afsluit als zijn onderneming onder de werkingssfeer van die CAO valt.165 Ook
indien hij lid wordt tijdens de looptijd van de CAO is hij vanaf de datum van
lidmaatschap gebonden tot het einde van de looptijd van de CAO. In de
werkingssfeerbepaling wordt het werkingsgebied van de CAO omschreven.

Indien de werkgever zijn lidmaatschap van de werkgeversorganisatie doet
eindigen (door opzegging of royement e.d.) blijft de werkgever wel gebon-
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166 Art. 10 lid 1 WCAO.
167 Jaspers 2007, par. 3.2.4. Fase & van Drongelen 2004, p. 62-64. jacobs 2003, p. 91-92.
168 Jaspers merkt op het met Fase eens te zijn dat indien men opzegt na de afspraak tussen

CAO-partijen tot verlenging maar voordat de CAO afloopt, dit de betrokkene niet kan
bevrijden van de normatieve werking van de CAO. Jaspers 2007, par. 3.4.2. Fase &
van Drongelen 2004, par. 2.3.6.

169 HR 6 januari 1995, NJ 1995, 549 (Iselmar).
170 Veel van de jurisprudentie omtrent de uitlegging van CAO-bepalingen vindt zijn

oorsprong in deze problematiek. Zoals HR 6 januari 1995, NJ 1995, 549 (Iselmar). HR
3 mei 1996, JAR 1996, 129 (Roland Dekkleden). HR 19 december 1997, JAR 1998,
40 en NJ 1998, 300 (Kantoormachinebranche).

171 Dus indien de onderneming binnen de werkingssfeer valt van de CAO en de werkge-
ver lid is van een werkgeversorganisatie die de CAO heeft afgesloten, of de CAO
algemeen verbindend is verklaard. 

172 Jaspers 2007, par. 3.6.1.
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den.166 Ook opzegging vlak voor de inwerkingtreding van een nieuwe CAO,
indien men het bijvoorbeeld met de resultaten van de onderhandelingen niet
eens is, staat gebondenheid niet in de weg.167 Pas wanneer de CAO gewijzigd
wordt of een nieuwe CAO afgesloten wordt na opzegging van het lidmaat-
schap, is de werkgever niet meer gebonden.168

Volgens de Hoge Raad is in deze situatie de beschrijving in de CAO van de
activiteiten die in een onderneming verricht worden, doorslaggevend. Als een
bedrijf die activiteiten verricht, moet de CAO toegepast worden op het perso-
neel dat ze verricht.169 Als de CAO’s algemeen verbindend verklaard zijn moet
die CAO toegepast worden, die de aard van de werkzaamheden die in het
bedrijf verricht worden, beschrijft. Indien de werkzaamheden van een bedrijf
deels onder de ene en deels onder de andere CAO zouden kunnen vallen,
wordt er voor een oplossing gekeken naar de hoofdactiviteiten van een bedrijf
of het bedrijfsonderdeel. Bepalend is of de nevenactiviteit in een afzonderlijk
bedrijfsonderdeel wordt verricht of dat deze deel uitmaakt van de andere
activiteiten van de onderneming.170

Indien in een onderneming een ondernemings-CAO geldt, en de werkgever
tevens gebonden is aan een bedrijfstak-CAO171 geldt de oude hoofdregel lex
specialis derogat lege generali, de specifieke regeling gaat boven de algemene
regeling.172 De ondernemings-CAO gaat dus boven de bedrijfstak-CAO (dus
de lagere gaat boven de hogere!), tenzij de bedrijfstak-CAO afwijking van één
van haar onderdelen verbiedt. Anders gezegd, als de werkgever gebonden is
aan de bedrijfstak-CAO die afwijking van haar bepalingen verbiedt, mag de
werkgever dus niet bij ondernemings-CAO afwijken, tenzij er sprake is van
een dispensatie of ontheffing voor de werkgever. Dit is niet anders als het gaat
om een algemeen verbindend verklaarde CAO. Indien de AVV-CAO een
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173 Ktr. Utrecht 3 november 1994, JAR 1995, 39 (Gaggenau).
174 Rb. Amsterdam 18 september 1998, JAR 1996, 228 (KLM/KCS).
175 Tenzij er sprake is van ‘verworven rechten’. Zie uitgebreid paragraaf 2.3.6.3.
176 Zie over deze problematiek uitgebreid Verhulp 2002.

52

afwijking toelaat, is die bepaling ook algemeen verbindend verklaard en mag
men een afwijkende CAO overeenkomen.173

Een andere situatie waar er sprake kan zijn van samenloop van CAO’s, is de
situatie bij overgang van onderneming. Indien een onderneming een andere
onderneming overneemt blijft op grond van art. 14a WCAO de CAO van de
vervreemder van toepassing op de overgenomen werknemers tot er een
nieuwe CAO voor het overnemende bedrijf/verkrijger van kracht wordt. Dit
is ook het geval indien de CAO van de verkrijger na de overgang algemeen
verbindend wordt verklaard. Op grond van art. 2a WAVV geldt hetzelfde voor
de CAO van de vervreemder die algemeen verbindend was verklaard. Deze
AVV-CAO (van de vervreemder) blijft gelden voor de verkrijger tot de
verkrijger een nieuwe CAO afsluit of onder een nieuwe bedrijfstak-CAO valt.

Indien de CAO van de vervreemder afloopt (voordat er sprake is van een
nieuwe CAO voor de verkrijger of een AVV van de oude CAO van de verkrij-
ger), herleeft op grond van  art. 14a WCAO opnieuw de contractsvrijheid en
kunnen de verkrijger en de werknemers nieuwe afspraken maken. Tot die tijd
werkt de oude CAO na in de contracten van de overgenomen werknemers, net
zolang tot een nieuwe CAO gaat gelden of men andere afspraken maakt.174

Indien de algemeen verbindend verklaring van de CAO van de vervreemder
afloopt, herleeft bovendien de contractsvrijheid op grond van art. 2a lid 2
WAVV. De bepalingen van de oude AVV-CAO werken echter in principe niet
na, omdat nawerking van AVV-CAO-bepalingen niet mogelijk is.175 De oude
contracten van de overgenomen werknemers, zoals die er vóór de AVV van
de CAO van de vervreemder uitzagen, worden weer van kracht.

Ingewikkeld wordt het als een CAO algemeen verbindend wordt verklaard
die geldt voor de verkrijger en die algemeen verbindend verklaring vervolgens
na twee jaar eindigt. Op het moment van algemeen verbindend verklaring
gelden de oude CAO-bepalingen van de vervreemder niet meer of ze nu AVV
waren of niet. Welke arbeidsvoorwaarden zijn dan na afloop van de AVV van
de CAO van de verkrijger van toepassing? De AVV-bepalingen van de CAO
kunnen niet nawerken, dus de oude bepalingen van de CAO van de vervreem-
der zullen weer herleven, tenzij deze bepalingen ook algemeen verbindend
verklaard waren en inmiddels zijn verlopen.176

Een mogelijkheid voor de werkgever om toepassing van een AVV-CAO
te ontwijken is het afsluiten van een eigen ondernemings-CAO, maar dat is
niet altijd mogelijk. Indien de AVV-CAO afwijking verbiedt kan de onderne-
mer niet met een ondernemings-CAO afwijken. De bepalingen van de hogere
CAO gaan in dit geval voor omdat deze ook algemeen verbindend zijn ver-
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177 Jaspers 2007, par. 3.1.2. Jaspers 2005. Jacobs 2003, p. 151-154.
178 Zie hierover uitgebreid paragraaf 2.3.6.3.
179 Jaspers 2007, par. 3.1.2.
180 Zie voor details Freeman et al. 1996. Van den Toren 1998, p. 29 en noot 13 p. 36. Van

den Toren 1996, p. 62 en noot 33. Korevaar 2000, p. 286.
181 Van den Toren 1998, p. 29 en noot 13 p. 36. Van den Toren 1996, p. 62 en noot 33.
182 Van den Toren 1998, p. 37-40. Zie over transactiekosten paragraaf 2.2.3.
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klaard.177 Een alternatief voor de werkgever is het vragen van dispensatie bij
de minister ten tijde van de AVV of het vragen van dispensatie bij CAO-
partijen, indien hiervoor een mogelijkheid geschapen is.178

Jaspers wijst erop dat er sprake is van een ongerijmdheid op het gebied van
de collectieve regeling van de arbeidsvoorwaarden en de invloed die onderne-
mers kunnen hebben in dat proces. Zo kan een ondernemer die lid is van een
werkgeversorganisatie zich eerst bemoeien met de inhoud van de arbeidsvoor-
waarden die voor de branche of sector mogelijk gaan gelden en vervolgens
een eigen CAO afsluiten die daarvan afwijkt, indien de bedrijfstak-CAO dat
niet verbiedt. Afhankelijk van de aard van de bepalingen (minimum, maxi-
mum of standaard) kan hij op deze manier zijn positie verbeteren ten opzichte
van zijn concurrenten. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de ondernemer
een vakbond vindt die bereid is met hem in zee te gaan.179

Volgens Van der Toren proberen sociale partners door het veranderen van de
werkingssfeerbepaling in een CAO ondernemingen onder hun eigen CAO te
krijgen en de concurrentie op het gebied van de arbeidsvoorwaarden uit te
schakelen. De meeste bekende voorbeelden zijn de IKEA-zaak en de Kooren-
zaak.180

Vooral in binnenlands georiënteerde sectoren met veel kleine en middel-
grote bedrijven die al lang een CAO kennen, valt de werkingssfeer van be-
drijfstak-CAO’s vaak samen met de omvang van een sector. Volgens Van der
Toren wordt de werkingssfeer van deze CAO’s vaak angstvallig beschermd,
door de werkingssfeer zodanig aan te passen, dat nieuwe bedrijven, die
zouden kunnen concurreren met bedrijven onder de eigen CAO, ook met hun
activiteiten onder de werkingssfeer van de CAO vallen. Die aanpassingen van
de werkingssfeer worden dan vaak aangevallen door die ‘gedupeerde’ bedrij-
ven. Deze bedrijven kunnen immers ineens gebonden zijn aan andere arbeids-
voorwaarden en arbeidskosten.181

De mogelijkheid van verbreding van de werkingssfeer van CAO’s is,
volgens Van den Toren, afhankelijk van de besparing die mogelijk is op
transactiekosten. Die besparing zal groter zijn naarmate er sprake is van
homogeniteit van activiteiten. Zij is wel afhankelijk van de grootte van de
ondernemingen. Indien een onderneming groter is, zal er meer behoefte zijn
aan sociaal beleid binnen de onderneming.182

Het verbreden van de werkingssfeerbepaling om meer werkgevers onder
de CAO te plaatsen heeft zijn grenzen. De CAO zal niet algemeen verbindend
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183 Toetsingskader AVV, par. 6.1. Zie paragraaf 2.3.6.2.
184 Zie paragraaf 2.3.2.
185 Hoewel over het algemeen de CAO vaak minimumvoorwaarden bevat. Meestal

worden dan in de praktijk betere voorwaarden gehanteerd. 
186 In Europa is het gebruik van de algemeen verbindend verklaring wijd verspreid als

instrument om de arbeidsverhoudingen te reguleren. Naast Nederland en België
kennen ook Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk een dergelijk systeem. In Oostenrijk
krijgt de CAO bijvoorbeeld kracht van wet. In België worden nationale en sector-
CAO’s algemeen verbindend verklaard door de Koning. Italië, Denemarken, Zweden
en Groot-Brittannië kennen dit systeem niet. Bruun & Hellsten 2001. In Zweden
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verklaard worden indien een onderneming dientengevolge onder twee CAO’s
zal vallen.183 De minister zal de aanvraag terugsturen met de opdracht de
werkingssfeerbepaling zo te formuleren dat er geen sprake meer kan zijn van
samenloop. Ondernemingen kunnen bovendien onder de algemeen verbindend
verklaring uitkomen door een ondernemings-CAO af te sluiten. Deze onderne-
mingen krijgen zoals gezegd in de regel dispensatie van de minister indien zij
daarom verzoeken. De moeilijkheid voor de onderneming is om een vakbond
te vinden die bereid is een ondernemings-CAO af te sluiten. Zoals al eerder
duidelijk werd, heeft een CAO die afgesloten is met een zogenaamde gele
bond in de regel niet de juridische status van een CAO; een werkgever kan dus
niet een eigen vakbond opzetten en daarmee een overeenkomst sluiten om
onder toepassing van een AVV-CAO uit te komen.184

2.3.6 AVV-recht

2.3.6.1 Inleiding

‘AVV heeft in de kern tot doel het uitoefenen van die verantwoordelijkheid van
sociale partners (via collectieve afspraken in de vorm van CAO’s) te ondersteunen
en te beschermen.’
Toetsingskader AVV. Kamerstukken II 1936/37, 274, nr. 3 (MvT).

De collectieve arbeidsovereenkomst is ontstaan omdat men concurrentie via
de arbeidskosten op de afzetmarkten wilde vermijden. Het algemeen verbin-
dend verklaren van de CAO is hier een onderdeel van; ondernemingen die
geen deel uitmaken van de CAO-partijen zullen toch, vanwege de algemeen
verbindend verklaring van de CAO, door de CAO gebonden worden. Indien
een (ongebonden) werkgever aan een CAO wordt gebonden door de AVV,
moet hij immers net als alle andere gebonden werkgevers de arbeidsvoorwaar-
den van de CAO toepassen en kan hij op de arbeidskosten niet meer concurre-
ren.185

Via de Wet op het algemeen verbindend- en onverbindend verklaren van
bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (WAVV) van 1937 worden
alle (gebonden en ongebonden) werkgevers en werknemers gebonden aan de
bedrijfstak-CAO die voor hun ondernemingen geldt.186 De oorspronkelijke

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht'



JURIDISCHE REGELING VAN DE CAO: HET CAO-RECHT  2.3

kunnen de vakbonden met hun organisatiegraad van 90% de ongeorganiseerde
werkgevers dwingen de CAO’s te volgen. Ook in Denemarken zijn werkgevers en
werknemers goed georganiseerd. Rojer 2002, par. 2.4.

187 Rojer 2002, p. 13. Jaspers 2007, par. 4.1. Zie over totstandkoming uitgebreid Van
Peijpe 1985, par. 4.3.

188 In Nederland vallen 5,5 mln werknemers onder 231 reguliere bedrijfstak-CAO’s (dus
uitgezonderd de overige regelingen zoals sociale fondsen, opleidingsregelingen, VUT-
regelingen e.d.) en 1,3 mln werknemers onder 836 ondernemings-CAO’s. Ruim 4,1
mln werknemers vallen rechtstreeks onder een (reguliere) bedrijfstak-CAO en bijna
0,8 mln werknemers worden na algemeen verbindend verklaring gebonden aan een
bedrijfstak-CAO. Gemiddeld 14% van de werknemers zijn werkzaam in bedrijven die
geen partij zijn bij de CAO-onderhandelingen en worden gebonden aan de bedrijfstak-
CAO via algemeen verbindend verklaring. Arbeidsinspectie, Voorjaarsrapportage
CAO-afspraken 2003, mei 2003, Bijlage 5.

189 Jaspers 2007, par. 4.1. Olbers 1996.
190 HR 16 maart 1962, NJ 1963, 222. Dit heeft o.a. tot gevolg dat de rechter rechtstreeks

aan de CAO mag toepassen. HR 10 juni 1988, NJ 1988, 846 (Janszen/Menzen Renzen
Bakker). Toetsingskader AVV.

191 RvS 27 oktober 2004, nr. 200400672/1.Toetsingskader AVV. Art.78:1 Awb. Anders:
Olbers 1998.
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bedoeling van deze wet is de ondersteuning van CAO-onderhandelingen en
het bevorderen van de arbeidsrust door de concurrentie op arbeidsvoorwaar-
den met behulp van onderbieding te voorkomen. Daarenboven is het de
bedoeling om zelfregulering van sociale partners te stimuleren.187

Ongeveer 70% van de bedrijfstak-CAO’s in Nederland worden algemeen
verbindend verklaard. Het overgrote deel van alle werknemers valt onder een
bedrijfstak- of ondernemings-CAO. Algemeen verbindend verklaring heeft
wat dit betreft echter maar een beperkte betekenis. Slechts 10% van de werk-
gevers worden door de algemeen verbindend verklaring gebonden aan een
CAO waaraan zij eerder niet gebonden zijn.188

De betekenis van de algemeen verbindend verklaring ligt meer in de
mogelijkheid van algemeen verbindend verklaring. Het stimuleert het maken
van afspraken over ‘goede doelen’ zoals scholing en prepensioen en ontmoe-
digt ontduikers van de vastgelegde normen in de CAO.189

Bepalingen uit een CAO die algemeen verbindend verklaard zijn, worden
beschouwd als bindende rechtsnormen en dus als materieel recht.190 Sinds
oktober 2004 geldt op grond van een uitspraak van de Raad van State, dat een
besluit om algemeen verbindend te verklaren of om dispensatie te verlenen
niet uitgesloten kan worden van bezwaar of beroep.191

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de juridische aspecten van de
AVV. In paragraaf 2.3.6.2 zal eerst beschreven worden wie er door een
algemeen verbindend verklaring geraakt worden en hoe lang dat kan duren.
Bovendien zullen de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat een
CAO algemeen verbindend verklaard kan worden aan bod komen. Paragraaf
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192 Toetsingskader AVV.
193 HR 27 oktober 1995, JAR 1995, 253 (Ghomriani/B.S.S), HR 6 januari 1995, NJ 995,

549 (Iselmar) en HR 19 december 1997, JAR 1998, 40 (Kantoormachinebranche).
194 Zie voor samenloop paragraaf 2.3.5.
195 Toetsingskader AVV.
196 Olbers 1985.
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2.3.6.3 beschrijft de werking van de AVV, de juridische gevolgen van een
algemeen verbindend verklaring voor degenen die erdoor gebonden worden
en hoe de gebondenen eventueel onder deze werking uit kunnen komen.

2.3.6.2 Werkingssfeer, voorwaarden en duur AVV

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan, ingevolge art. 1 sub
a jo art. 2 lid 1 jo art. 4 WAVV, alleen op verzoek van één of meer contracts-
partijen, bepalingen van de CAO algemeen verbindend verklaren voor alle
werkgevers en werknemers die volgens hun arbeidsovereenkomsten naar de
aard van de arbeid onder de CAO vallen. De CAO-bepaling moet primair
verband houden met arbeid om in aanmerking te komen voor AVV. Dat wordt
breed verstaan. Het toetsingskader noemt bepalingen die verband houden met
arbeidsvoorziening, werkgelegenheid, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen,
arbeidsomstandigheden, scholing en toepassing van de CAO.192

Volgens art. 2 WAVV is de algemeen verbindend verklaarde CAO verbin-
dend voor alle werkgevers en werknemers ten aanzien van arbeidsovereen-
komsten, die naar de aard van de arbeid waarop zij betrekking hebben, onder
de CAO vallen of zouden vallen. De vraag naar de ‘aard van de arbeid’ moet
volgens de Hoge Raad beantwoord worden aan de hand van de werkingssfeer-
bepaling van de CAO. Niet de feitelijk door de werknemer uitgevoerde
werkzaamheden zijn doorslaggevend, maar de aard van het door de werkgever
uitgeoefende bedrijf is beslissend.193

De werkingssfeerbepaling geeft dus aan voor welke bedrijven de CAO gaat
gelden.194 Deze werkingssfeerbepaling wordt ook algemeen verbindend
verklaard. Dat betekent dat de CAO-partijen bepalen voor welke bedrijfstak
de CAO zal gaan gelden omdat zij evenzeer de werkingssfeerbepaling in de
CAO hebben vastgelegd. Dit vloeit bovendien voort uit de aanvaarding van
het beginsel van contractsvrijheid voor de CAO-partijen. Deze worden ‘zelf
verantwoordelijk geacht voor de hele inhoud en vormgeving van de CAO in
het algemeen en voor de aanvraag van AVV’.195 Ook moeten CAO-partijen er
zelf voor zorgen dat de artikelen zo geredigeerd zijn dat zij algemeen verbin-
dend verklaard kunnen worden. Daarnaast kan de minister bij algemeen
verbindend verklaring aan de partijen vragen de werkzaamheden waarop de
AVV van toepassing zal zijn nader te concretiseren en eventueel uitzonderin-
gen daarop te formuleren indien hij dat nodig acht.196
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197 Zie hierover uitgebreid Van Hoek 2000, hfdst. 5 en 6. Zie ook o.a. Olbers (Arbeids-
overeenkomst), aant. 8. 

198 HvJ EG 28 maart 1996, C-272/94, Jur. 1996, p. I-1905 (Guiot en Climatec SA). Zie
hierover Pennings & Houwerzijl 1999. Algemeen verbindend verklaring van bepalin-
gen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Bouwbedrijf, I-SZW nr. 8527,
Bijv. Stcrt. 9 april 1996, 96.

199 Kamerstukken II 1998/99, 26 524, nr. 3, p. 3 (MvT).
200 Art. 2 lid 1 WAVV. De rechter mag ten gronde toetsen of aan het meerderheidsvereis-

te voor AVV is voldaan. HR 10 juni 1983, NJ 1984, 147.
201 Dit cijfer wordt echter berekend voor de hele bedrijfstak. Dat betekent dat de CAO

moet gelden voor de meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame werknemers en
werkgevers. Zo kan het voorkomen dat in specifieke deelsectoren van de bedrijfstak
geen meerderheid gebonden is aan de CAO. De CAO kan dan toch AVV worden
omdat aan het meerderheidsvereiste voor de bedrijfstak wel voldaan is. Indien er
echter sprake is van een zeer scheve verdeling kan de minister besluiten toch niet
algemeen verbindend te verklaren. Toetsingskader AVV, par. 4.2. Olbers (Arbeids-
overeenkomst), aant. 5.

202 Olbers (Arbeidsovereenkomst), aant. 5 met verwijzing naar Handelingen II 1936/37,
p. 2002.

203 HR 10 juni 1983, NJ 1984, 147. 
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Het is de vraag of bepalingen van AVV-CAO’s toegepast moeten worden op
buitenlandse werknemers die tijdelijk binnen het rechtsgebied van een AVV-
CAO in Nederland tewerkgesteld zijn.197 Hierbij is het de vraag of indien
ondernemingen gebonden worden aan de AVV-CAO, dit in strijd is met het
vrij verkeer van werknemers, zeker indien ook in het land van herkomst al
sociale premies moeten worden betaald.198 Wanneer welke regeling moet
gelden en of hierbij het Günstigkeitsprinzip voor de werknemer moet gelden,
is bovendien ook de vraag.199 Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de
toepassing van het Europese mededingingsrecht op CAO-bepalingen. Ik kom
hierop terug in paragraaf 4.4.2 en 5.5.

De minister mag alleen de CAO algemeen verbindend verklaren als de CAO
volgens de werkingssfeerbepaling voor een belangrijke meerderheid van de
in een bedrijf werkzame personen geldt.200 De bedoeling hiervan is, dat er niet
een CAO van toepassing wordt verklaard, die maar door een minderheid van
de werknemers en werkgevers gevolgd moet worden.201

Het woordje ‘gelden’ uit art. 2 lid 1 WAVV houdt in dat het aankomt op ‘de
werkingssfeer in de praktijk’.202 Dit werd door de Hoge Raad in 1983 beves-
tigd.203 In de praktijk wordt eerst nagegaan welke werkgevers gebonden zijn
aan de CAO vanwege hun lidmaatschap van één van de CAO-partijen. De
werknemers van deze gebonden werkgevers tellen allemaal mee voor de
berekening van de meerderheid, zo ook de ongebonden werknemers op grond
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204 Volgens art. 14 WCAO moet de werkgever die gebonden is aan de CAO verplicht de
CAO op al zijn werknemers toe te passen, inclusief de ongebonden werknemers.

205 Rb. Amsterdam 16 juni 1999, JAR 1999, 144 (Mul/SCB). 
206 Toetsingskader AVV, par. 4.1.
207 Toetsingskader AVV. Zie over het toetsingskader meer uitgebreid paragraaf 2.4.2.3.
208 Olbers (Arbeidsovereenkomst), aant. 5. 
209 Ook indien de CAO een openbreekclausule bevat die bepaalt dat partijen mogen

opzeggen indien zij het niet eens worden. De AVV eindigt dan tegelijk met de CAO
ex art. 2 lid 2 WAVV. Olbers (Arbeidsovereenkomst), aant. 19. 
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van art. 14 WCAO.204 Ook tellen de werknemers van de werkgevers die uit
vrije wil gekozen hebben om de CAO toe te passen mee.205

In het Toetsingskader AVV wordt aangegeven hoe de representativiteit
berekend moet worden. Het aantal direct en indirect aan de CAO gebonden
werknemers in de bedrijfstak wordt gedeeld door het totale aantal werknemers
in de bedrijfstak.206 Dit leidt tot een percentage dat aangeeft welk deel van het
totaal aantal werknemers in een bedrijfstak vóór AVV reeds gebonden zijn aan
de CAO. Ingevolge het Toetsingskader AVV wordt de CAO algemeen verbin-
dend verklaard, als 60% van de werknemers in de bedrijfstak gebonden is aan
de CAO. Indien het percentage tussen de 55% en de 60% ligt is er sprake van
een belangrijke meerderheid tenzij ‘het draagvlak voor de CAO binnen het
werkingssfeergebied gering is of er een scheve verdeling van de meerderheid
binnen het werkingssfeergebied bestaat’. Volgens het toetsingskader kunnen
indicaties voor gebrek aan draagvlak blijken uit de ingebrachte bedenkingen
of uit het feit dat niet alle bij de onderhandelingen betrokken partijen hebben
getekend. Bij een meerderheid van minder dan 55% is er alleen sprake van een
belangrijke meerderheid als er sprake is van bijzondere omstandigheden.207

Olbers merkt op dat door dit systeem de grote werkgeversorganisaties veel
invloed hebben op de mogelijkheid tot algemeen verbindend verklaren. Er zal
gauw aan het meerderheidsvereiste voldaan zijn als er één grote werkgeversor-
ganisatie CAO-partij is. Alle werkgevers die lid zijn van die werkgeversorga-
nisatie zijn immers op grond van art. 14 WCAO verplicht de CAO op al hun
werknemers toe te passen. Dat één of meer vakbonden aan werknemerszijde
met de voorwaarden van de nieuwe CAO akkoord gaan, maakt voor de AVV
weinig uit. Indien echter die grote werkgeversorganisatie afhaakt zou men het
meerderheidsvereiste wel eens niet kunnen halen.208

Volgens art. 2 lid 2 WAVV wordt de CAO voor ten hoogste twee jaar alge-
meen verbindend verklaard. Indien de CAO eindigt, loopt bovendien de
algemeen verbindend verklaring af.209

De minister is bovendien bevoegd om de algemeen verbindend verklaring
in te trekken. Fondsbepalingen in CAO’s of aparte fonds-CAO’s waarin CAO-
partijen fondsen oprichten en hun werkwijze en taken vastleggen, kunnen voor
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210 Art. 2 lid 2 WAVV jo art. 18 WCAO.
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de duur van maximaal vijf jaar algemeen verbindend verklaard worden.210

Vanwege de ‘aard van de verplichtingen’ die men in de bedrijfstak aangaat,
is het mogelijk de looptijd te verlengen.211 Deze fondsen kunnen allerlei
functies hebben. Zij kunnen uitkeringen regelen in geval van ziekte, werkloos-
heid of VUT. Daarnaast worden zij opgericht om opleidingen, kinderopvang
of werkgelegenheidsprojecten binnen een bedrijfstak te financieren en te
reguleren. Door een fonds bij een algemeen verbindend verklaarde CAO op
te richten moeten alle werkgevers binnen de bedrijfstak bijdragen aan deze
‘goede doelen’.

Art. 2 lid 1 WAVV bindt zowel de ongebonden werkgevers en werknemers,
als de gebonden werkgevers en werknemers. Zolang de AVV voortduurt
hebben dus wijzigingen van de CAO geen effect.212 Bij tussentijdse wijziging
van de CAO moet bovendien wijziging van het AVV-besluit verzocht worden,
anders heeft deze wijziging geen effect.213 Omdat AVV als een daad van
materiële wetgeving wordt beschouwd betekent dat, dat zowel CAO-partijen,
als andere werkgevers- en werknemersorganisaties geen CAO’s kunnen
aangaan die door het werkingsgebied van de AVV-CAO worden bestreken,
althans deze CAO’s kunnen niet het gewenste effect hebben.

Art. 2 lid 5 WAVV beschrijft welke bepalingen niet algemeen verbindend
verklaard kunnen worden. Hierbij gaat het o.a. om bepalingen die ten doel
hebben de persoonlijke vrijheid van de werknemer te beperken, zoals bepa-
lingen die de gang naar de rechter uitsluiten en closed-shopbepalingen.214 In
hetzelfde arrest dat hierboven genoemd is, overwoog de HR dat niet alleen
normatieve bepalingen onder ‘gelden’ van art. 2 lid 1 WAVV vallen, maar dat
ook diagonale bepalingen algemeen verbindend verklaard kunnen worden.215

Daarnaast wordt algemeen aangenomen dat obligatoire bepalingen niet voor
algemeen verbindend verklaring in aanmerking kunnen komen, tenzij zij
normatieve en diagonale elementen bevatten en als zelfstandige bepalingen
zijn aan te merken.216

Fondsbepalingen worden vaak wel algemeen verbindend verklaard. Het
maatschappelijk belang van de fondsbepalingen is groot, gelet op doelstellin-
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217 Duk 1988. 
218 HR 19 maart 1976, NJ 1976, 407 (Kip/SFM).
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2.4.1.
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Fase beweerd dat dit te ver gaat omdat het de contractsvrijheid aan zou tasten. Olbers
meent dat de AVV de collectieve contractsvrijheid van zowel partijen bij de CAO, als
andere werknemers- en werkgeversorganisaties niet kan aantasten, omdat dit anders
ingaat tegen het recht op collectieve contractsvrijheid en internationale normen die
stellen dat overheidsmaatregelen de vrijheid van collectief onderhandelen niet mogen
belemmeren (art. 8 ILO-Verdrag 154). Volgens Olbers moet men daarom AVV-CAO-
bepalingen beschouwen als een soort driekwart-dwingend recht, waarvan men bij
CAO kan afwijken. Fase meent dat dit niet het geval is. Olbers 1987. Fase 1987. Ook
DCA nr. 7210, Bijv. Stcrt. 14 februari 1991, 329 en Ktr. Utrecht 3 november 1994,
JAR 1995, 39 (Gaggenau). In deze zaak wees de kantonrechter de stelling af, dat
Gaggenau bij ondernemings-CAO van de op hem van toepassing zijnde de AVV-CAO
mocht afwijken omdat deze van driekwart-dwingend recht was. De kantonrechter
meende dat AVV als een daad van materiële wetgeving beschouwd moest worden en
dat alleen door middel van dispensatie van de minister of partijen hiervan afgeweken
mocht worden. 
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gen van de fondsen. Fondsbepalingen worden door Duk omschreven als
bepalingen op grond waarvan door met name werkgevers zekere bedragen
dienen te worden afgedragen aan fondsen, in verband met door die fondsen te
verrichten dan wel te financieren activiteiten of uitkeringen.217 Ook een
afzonderlijke fondsenregeling kan worden gekwalificeerd als een CAO.

In 1976 besliste de HR dat bepalingen die bevoegdheden delegeren aan
door CAO-partijen in het leven geroepen instituties algemeen verbindend
verklaard kunnen worden.218 In de MvT wordt benadrukt dat er geen AVV kan
plaatsvinden indien te veel overgelaten wordt aan uitvoeringsregelingen, die
door de organen die door de partijen in het leven geroepen zijn (en waarop de
niet door de CAO gebondenen geen invloed hebben gehad), worden vastge-
steld.219 Olbers meent dat hieruit volgt dat AVV van delegatiebepalingen
mogelijk is, maar alleen binnen redelijke grenzen.220

2.3.6.3 Werking van AVV

Bij algemeen verbindend verklaring treedt er een soortgelijk bloedtransfusie-
effect op als uit de WCAO, maar nu op grond van art. 3 WAVV.221 Bepalingen
in individuele arbeidsovereenkomsten van door de AVV gebonden werkne-
mers en werkgevers, die in strijd zijn met de AVV-CAO, zijn nietig en worden
vervangen door de bepaling van de AVV-CAO.222 Bovendien vult de AVV-
CAO de arbeidsovereenkomst aan indien bepaalde zaken niet geregeld zijn.223

De AVV heeft volgens art. 2 lid 3 WAVV geen terugwerkende kracht.

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht'



JURIDISCHE REGELING VAN DE CAO: HET CAO-RECHT  2.3

224 HR 18 januari 1980, NJ 1980, 348 (Hop/Hom). HR 10 januari 2003, JAR 2003, 38
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Omdat art. 3 WAVV evenzeer zo’n bloedtransfusie-effect veroorzaakt, zou het
logisch zijn te veronderstellen dat bovendien de bepalingen van de AVV-CAO
deel gaan uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst en nawerking
verkrijgen indien de CAO of de AVV afloopt. Echter, over het algemeen
wordt aangenomen dat de algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen
geen nawerking kunnen hebben en dat na afloop van de algemeen verbindend
verklaring de oude bepalingen uit de individuele arbeidsovereenkomsten weer
herleven. Volgens de Hoge Raad past het bij het AVV-stelsel niet om door
extensieve interpretatie van de wet de geldingsduur van algemeen verbindend
verklaarde bepalingen voorbij de wettelijk bepaalde periode te verlengen, op
de enkele grond dat ze deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst waarop de
AVV-CAO van toepassing was.224 De AVV-CAO wordt immers opgelegd aan
werkgevers en werknemers die (meestal) niets te maken hebben gehad met de
totstandkoming van de CAO. Men is derhalve van mening dat de effecten van
de AVV daarom zoveel mogelijk beperkt moeten worden tot het tijdvak
waarop de handeling van algemeen verbindend verklaren betrekking heeft,
vooral omdat de wet bepaalt dat het begin en einde van de AVV vastgesteld
moet worden en terugwerkende kracht uitgesloten is. Koopmans wijst echter
in zijn conclusie bij het arrest Beenen/Vanduho, op enkele zwakheden van het
systeem. Hij noemt o.a. dat ingevolge art. 3 WAVV bedingen in arbeidsover-
eenkomsten die in strijd zijn met de AVV-CAO nietig verklaard worden en
daarom niet meer geldig kunnen zijn na afloop van de CAO. Koopmans is van
mening dat men de algehele nawerking van AVV-CAO’s moet erkennen.
Meest overtuigend is een praktische argument. Als de CAO namelijk niet zou
nawerken zou er in een aantal bedrijven steeds een ander regime kunnen
gelden. Omdat AVV-CAO’s geen terugwerkende kracht kunnen krijgen en
maar beperkt kunnen nawerken, ontstaan er AVV-CAO-loze periodes. Grap-
perhaus is echter van mening dat er geen sprake kan zijn van absolute nietig-
heid, omdat de bepalingen van de oude arbeidsovereenkomst weer herleven.225

Hoewel de algemeen verbindend verklaarde CAO dus formeel geen nawerking
kan hebben, moet deze uitspraak toch enigszins genuanceerd worden.226 Met
betrekking tot nawerking van bepalingen van een algemeen verbindend ver-
klaarde CAO heeft de Hoge Raad de ‘beperkte nawerkingsleer’ gehanteerd in
o.a. Bongers/KSB. Indien er sprake is van een verkregen recht ten gevolge van
een AVV-CAO, gaat deze niet teniet door het aflopen van de algemeen
verbindend verklaring. Er wordt echter aangenomen dat een AVV-CAO de
bestaande arbeidsovereenkomst kan ‘kleuren’ zodat de partijen op grond van
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redelijkheid en billijkheid en wat ze van elkaar konden en mochten verwach-
ten, zich toch aan de bepalingen van een reeds afgelopen AVV-CAO moeten
houden.

In Bongers/KSB227 van 1993 kwam het probleem van de CAO-loze periode
aan de orde. De Hoge Raad hanteerde de Haviltex-formule en oordeelde dat
wat in de perioden dat de algemeen verbindend verklaring van de CAO
afgelopen is en er nog geen nieuwe AVV is, moet gelden, een zaak is van uit-
leg van de overeenkomst tussen partijen en wat partijen over en weer hebben
kunnen afleiden en redelijkerwijs mochten afleiden uit elkaars gedrag in de
gegeven omstandigheden.

In 1994 kwam de Hoge Raad in Beenen/Vanduho228 tot de conclusie dat
een verkregen recht uit een algemeen verbindend verklaarde CAO niet kon
worden aangetast doordat de algemeen verbindend verklaring eindigde. In
deze zaak ging het om een werknemer die ziek werd tijdens de looptijd van de
algemeen verbindend verklaring. Volgens de AVV-CAO had deze werknemer
recht op aanvulling van loon. Toen de algemeen verbindend verklaring ein-
digde waren werkgever en werknemer niet meer aan de CAO gebonden en
wilde de werkgever niet langer de aanvulling betalen. De HR stak hier een
stokje voor door het verkregen recht niet te laten eindigen. De werknemer
mocht er derhalve van uitgaan dat het recht op suppletie bestond en zou
blijven bestaan.

In een arrest van 2002 was weer een dergelijke casus aan de orde.229 Deze
verschilde van de Beenen/Vanduho-uitspraak in die zin dat de werknemer al
vóór de algemeen verbindend verklaring van de toepasselijke CAO ziek
geworden was. De Hoge Raad oordeelde, in tegenstelling tot eerdere lagere
rechtspraak, dat in dit geval er geen andere uitkomst mogelijk was. Het recht
op suppletie was ontstaan op het moment van algemeen verbindend verklaring
van de CAO en kon ook in dit geval niet worden aangetast door het verlopen
van de algemeen verbindend verklaring.

Hieruit rijst vervolgens de vraag wat precies onder een verkregen recht uit
een AVV-CAO moet worden verstaan. Al met al wordt het met de huidige
jurisprudentie steeds onzekerder waar de werknemer recht op heeft. Jaspers
vraagt zich af of het Günstigkeitsprinzip in Nederland een oplossing zou
kunnen bieden. Zo zou steeds de meest gunstige situatie voor de werknemer
moeten prevaleren. Hij meent dat hoewel de benadering van de Hoge Raad
juridisch als het meest zuiver te beschouwen is, het misschien een wat prakti-
scher oplossing zou zijn als men integraal nawerking van algemeen verbin-
dend verklaarde CAO-bepalingen zou aannemen.230
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Hoewel het de bedoeling is dat alle werkgevers en werknemers in een bepaal-
de bedrijfstak gebonden worden aan de AVV-CAO, bestaan er voor een
werkgever mogelijkheden om onder de algemeen verbindend verklaarde CAO
uit te komen.

In de eerste plaats kan de werkgever aan CAO-partijen verzoeken de
werkingssfeer van de CAO aan te passen, zodat hij niet door de CAO gebon-
den wordt. Indien CAO-partijen een dispensatiebepaling in de CAO opgeno-
men hebben kan hij bovendien dispensatie bij partijen aanvragen. Deze
bepaling wordt namelijk ook algemeen verbindend verklaard.231 Vaak wordt
er een commissie gevormd om over de dispensatieverzoeken op grond van de
CAO te beslissen.232 Partijen kunnen daarnaast bij de aanvraag voor algemeen
verbindend verklaring aangeven welke bedrijven moeten worden uitgezon-
derd.

Omdat voor het meerderheidsvereiste het aantal gebonden werknemers in
een bedrijfstak wordt geteld, kan het zijn dat een CAO gaat gelden voor
bepaalde sectoren van die bedrijfstak zonder dat in een bepaalde sector een
meerderheid van de werknemers en werkgevers gebonden is. Werkgevers
menen dan onterecht gebonden te worden omdat zij vinden dat de belangen
van de sector in het overleg te weinig vertegenwoordigd werden.233 De minis-
ter baseert zijn oordeel met betrekking tot het meerderheidsvereiste echter op
het aantal werknemers dat gebonden is in de hele bedrijfstak en bekijkt dus
niet elke sector als onderdeel van die bedrijfstak apart.

In de tweede plaats kan een werkgever de minister om vrijstelling van de
AVV verzoeken, op grond van art. 2 lid 1 WAVV. Elk verzoek moet gepubli-
ceerd worden in de Staatscourant.234 In een periode van drie weken kunnen
bedenkingen tegen het verzoek worden ingediend. De minister moet de
Stichting van de Arbeid (STAR) om advies vragen indien er bedenkingen zijn
geuit.235 Bedenkingen in verband met een eigen rechtsgeldige CAO worden
automatisch toegekend. Het is hierbij niet relevant of het gaat om een on-
dernemings-CAO of een bedrijfstak-CAO, hoewel in de praktijk de minister
zal waken om een bedrijfstak-CAO algemeen verbindend te verklaren die een
andere bedrijfstak-CAO kan overlappen.236 Indien een werkgever dus een
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eigen rechtsgeldige ondernemings-CAO heeft afgesloten, krijgt hij in de regel
dispensatie. De STAR meent dat de minister alle dispensatieverzoeken op
grond van het hebben van een ondernemings-CAO moet honoreren. Dat zou
ook moeten gelden voor alle verzoeken om een bepaald deel van de bedrijfs-
tak uit te sluiten.237

In de derde plaats wordt er wel eens in de verbindend verklaring van de
CAO een generieke uitzonderingsbepaling opgenomen, die bepaalt dat de
algemeen verbindend verklaring niet geldt voor ondernemingen waar een
andere AVV-CAO op van toepassing is.238

Dispensatie voor een AVV-CAO kan alleen verleend worden door de minister
ten tijde van de algemeen verbindend verklaring. Bedenkingen tegen een
AVV-CAO en verzoeken om dispensatie tijdens de looptijd van de CAO
kunnen pas ingaan vanaf de inwerkingtreding van het eerstvolgende AVV-
besluit. Volgens Rojer heeft dit te maken met het feit dat de algemeen verbin-
dend verklaring als een daad van algemene wetgeving wordt beschouwd en
de rechtszekerheid te veel in het gedrang komt indien tussendoor dispensaties
worden afgegeven.239 Zo overwoog de minister in de beschikking tot verbin-
dendverklaring van de CAO Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf 1997240

dat tussentijdse dispensatie (dus tijdens de looptijd van de AVV-CAO) niet
mogelijk was. Volgens Olbers kan dit vooral voor startende ondernemers een
nadeel zijn, omdat zij tijdens een vaak lange looptijd in dezelfde positie
zouden kunnen komen te verkeren als de reeds uitgezonderde bedrijven, maar
niet uitgezonderd kunnen worden van bijvoorbeeld verplichte bijdrage aan
sociale fondsen. Dit wordt vaak opgelost door bepalingen in de CAO op te
nemen waarin een door de CAO-partijen ingestelde commissie de bevoegd-
heid krijgt om dispensatie te verlenen aan bedrijven. Deze bepalingen kunnen
ook algemeen verbindend verklaard worden.241 Indien er geen dispensatiebe-
paling in de CAO is opgenomen of als het comité weigert de dispensatie te
verlenen, kan de werkgever niks ondernemen.242 De onderneming is gebonden
aan de AVV-CAO en moet wachten tot de algemeen verbindend verklaring is
geëindigd.243
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De Stichting van de Arbeid heeft in 1996 een nota uitgebracht over de dis
pensatieverlening in bepalingen van CAO’s.244 Algemeen verbindend verkla-
ring van CAO’s mag, volgens de STAR, niet tot verstarring van de werking
van de arbeidsmarkt leiden en daarom moeten dispensatiebepalingen gebruikt
worden om niet-beoogde situaties te vermijden. Volgens de STAR moeten
nieuwkomers op de markt ondersteund worden door hun gedurende een
beperkte periode dispensatie te verlenen. Uit een enquête van de STAR bleek
echter dat weinig nieuwkomers gebukt gaan onder algemeen verbindend
verklaarde CAO’s omdat velen (nog) geen werknemers in dienst hebben.
Desondanks heeft de STAR aanbevolen een mogelijkheid te scheppen voor
nieuwkomers om alsnog dispensatie aan te vragen.

Om dispensatie wordt verzocht indien werkgevers menen dat hun belangen in
een CAO die op hen van toepassing is verklaard niet goed vertegenwoordigd
zijn. Daarnaast wordt de werkingssfeer van de CAO te wijd bevonden en
meent men ten onrechte gebonden te worden. Het komt ook voor dat CAO-
partijen de werkingssfeerbepalingen veranderen om bepaalde bedrijven of
meer bedrijven aan de CAO te binden.245

Omdat CAO-partijen verantwoordelijk zijn voor de werkingssfeerbepaling
zal een dispensatieverzoek op grond van de brede werkingssfeer van de CAO
niet gauw gehonoreerd worden. Indien er gevaar is voor overlapping van
werkingssfeer, zodat ondernemingen aan meerdere CAO’s gebonden worden,
zal de minister de sociale partners verzoeken de werkingssfeerbepaling te
wijzigen246 of een uitzondering op te nemen voor bepaalde ondernemingen.247

In de zaak omtrent de VUT-regelingen van de CAO VUT Kantoormachi-
nebranche beriep een werkgever zich op het ‘recht van free enterprise’ en het
beginsel van vrije concurrentie. Hij stelde dat hij door de ruime uitleg van de
werkingssfeerbepaling onmogelijk de activiteiten kon ontplooien die in de
CAO omschreven waren, omdat hij dan te hoge premiebijdragen zou moeten
gaan betalen. Dit zou kostenverhogend werken en uiteindelijk schadelijk zijn
voor de consument. Daarom moest men aan de werkingssfeerbepaling hoge
eisen van duidelijkheid stellen en anders ervan uitgaan dat de CAO niet op
hem van toepassing was. De AG doet het middel af als niet overtuigend en
meent dat economische argumenten geen plaats kunnen hebben in deze
discussie. De HR meent dat de uitleg van de bepaling door de Rechtbank gelet
op de structuur van de bepaling niet onjuist was en gaat niet op het argument

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht'



2  COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENVORMING

248 HR 19 december 1997, JAR 1998/40 (Kantoormachinebranche). 
249 Helaas voor onze werkgever was in 1998 nog het niet het Verdrag van Nice van 26

februari 2001 met het algemeen Handvest van grondrechten van de Europese Unie
ondertekend. Dit Handvest erkent immers een grondrecht van eigendom.

250 Stichting van de Arbeid, Advies inzake de toetsing van AVV-verzoeken en daarbij te
volgen procedures, 8 oktober 1998, nr. 5/98.

251 Ontleent aan Rigaux die dit noemde ‘het formeel afzonderen of afsplitsen van onder-
steunende of bijkomende economische activiteiten van een onderneming van de
hoofdactiviteit’.

252 Olbers 1996.
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van het ‘recht op free enterprise’ in.248 Ook volgens de STAR bestaat er geen
beginsel van vrijheid van onderneming, noch in de Grondwet, noch in enig
internationaal verdrag.249 De STAR meent echter wel dat het algemeen verbin-
dend verklaren van bepalingen in een CAO, die de ‘bewegingsvrijheid’ of de
bevoegdheid van de werkgever aantasten, achterwege gelaten moet worden
omdat dit geacht wordt te leiden tot een aantasting van rechtmatige belangen
van derden, mede gelet op de belangen die ermee gemoeid zijn.250

Olbers noemt het fenomeen van filialisering251 als ontduikingsmechanisme
voor de werkingssfeerbepaling van een AVV-CAO. Dit is het afzonderen van
bepaalde ondersteunende economische activiteiten van de hoofdactiviteit van
de onderneming in aparte rechtspersonen. Omdat deze activiteiten als het ware
geen deel meer uitmaken van de hoofdactiviteit van de onderneming waarop
een bepaalde (meestal dure) AVV-CAO van toepassing is, vallen zij niet meer
onder de werkingssfeerbepaling van deze CAO. Deze economische activitei-
ten worden dan in afzonderlijke ondernemingen ondergebracht. Op die afzon-
derlijke ondernemingen zijn dan andere (goedkopere) CAO’s van toepassing,
omdat in deze nieuwe ondernemingen sprake is van een andere hoofdactiviteit
en dus een andere werkingssfeerbepaling geldt.252

2.4 Sociaal-politiek beleid en de CAO

2.4.1 Decentralisatie en individualisering

‘Decentralization does not simply occur through social necessity. Stressing econo-
mic or organizational rationales does not tell the whole truth. The development is
still today very much decided by a struggle between different groups with special
interests. Whether or not manufacturing workers (not to mention professors of
economics!) deserve better pay than ladies telling fairy tales, is still very much a
question of politics and ideology.’
Törnqvist 1999

‘In the history of industry and employers’ associations there have been regularly
fluctuations in what the dominant business interest was. Businessmen have always
had an interest in flexibility, in individual freedom to make the most out of their
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253 ‘It is this shift in ideology towards market individualism which underpins explanations
of market deregulation, privatisation and the opening of international markets. If the
latter predicted the need to change, it was the ideas of market individualism which
ordered the direction of change and led to the end of institutional industrial relations.’
Purcell 1996. Van den Toren 1998, p. 57. Van den Toren 1996, p. 67-70.

254 Hij meent dat hiervan eigenlijk pas sprake is na 1987 op het gebied van de loonvor-
ming toen de Loonwet veranderd werd. 

255 Hierbij moet men voor ogen houden dat de auteur hier niet spreekt van deconcentratie
in bestuursrechtelijke zin.

256 Tros 2000, p. 43-44. Tros 2002. Tros 2001. 
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advantages in the competitive struggle. However, they also had an interest in
regulation, in ordering that competition, to prevent it from becoming all-destruc-
tive. In history, these two needs, for freedom and regulation, have alternated, have
vied for dominance.’
Van Waarden 1996.

2.4.1.1 Inleiding: wat is decentralisatie?

Sinds het begin van de jaren tachtig is de decentralisatie in de Nederlandse
arbeidsverhoudingen en andere Europese landen sterk in opkomst.253 Deze
decentraliseringtrend wordt in de literatuur uitgebreid besproken. Niet eendui-
dig echter is men over wat precies onder het fenomeen decentralisering moet
worden verstaan, sterker nog, de meningen omtrent het bestaan van het
fenomeen decentralisatie zijn sterk verdeeld.

Tros meent dat er van decentralisatie niet zozeer sprake is, maar meer van
drie te onderscheiden processen die de arbeidsverhoudingen minder centralis-
tisch maken. Namelijk decentralisatie, deconcentratie en empowerment. Tros
verstaat onder decentralisatie: een proces waarin binnen een machtshiërarchie
bevoegdheid verschuift van een hoger naar een lager besluitvormingsniveau
en waarbij de formele handelingsruimte van actoren op een lager besluitvor-
mingsniveau toeneemt.254 Er is sprake van deconcentratie indien er wel een
toename is van de interacties en regelgeving op decentraal niveau, maar de
bevoegdheidsverdeling over de decentrale en de centrale actoren niet wijzigt.
Dit kan plaatsvinden doordat het decentraal overleg of de decentrale regelge-
ving onafhankelijk van het centraal niveau toeneemt of doordat men centrale
normen minder naleeft waardoor decentrale normen in de praktijk belangrijker
worden.255 Van empowerment is sprake indien lokale besluitvorming met
nieuwe regelgeving wordt gestimuleerd.256

Omdat het onderscheid in het kader van dit proefschrift niet direct van
belang is zal ik in deze paragraaf al deze begrippen vatten onder het ene
‘containerbegrip’ decentralisatie. Waar het om gaat is de mogelijkheid die een
lager besluitvormingsniveau krijgt ten opzichte van een hoger niveau om af
te wijken van de overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Hierbij ga ik ervan uit
dat er sprake is van decentralisatie indien er op de verschillende niveaus waar-
op arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld, veranderingen optreden ten gun-
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257 Decentralisatie behoort volgens Tros tot het sturingsinstrumentarium van de overheid
om zo de economische voordelen van meer loondifferentiatie en meer marktwerking
te kunnen bewerkstelligen. Tros 2000, par. 9.1. Tros 2001.

258 Tros merkt op dat bovendien sprake is van decentralisatie op mesoniveau indien de
vakbonden en werkgeversorganisaties meer ruimte krijgen van de centrales op lande-
lijk niveau. Tros 2001. Tros 2000, hfdst. 3. 

259 Zie op het gebied van ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid: Liedorp 2002.
Liedorp spreekt hier van indirecte sturing op het gebied van inkomensbescherming,
preventie en reïntegratie om o.a. de verantwoordelijkheidsverschuiving van overheid
naar sociale partners en/of individuele werkgevers en de invoering van meerdere
keuzemogelijkheden aan te duiden. Zij komt tot de conclusie dat bepaalde elementen
op indirecte sturing door de overheid wijzen, maar dat er duidelijk aanwijzingen zijn
dat de overheid niet geheel de verantwoordelijkheid afschuift en de touwtjes in handen
blijft houden. 
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ste van een lager niveau. Dit kan zich voltrekken op de verschillende niveaus.
Op het macroniveau gaat het over de wetgever die normen afschaft of versoe-
pelt zodat werkgevers en werknemers meer mogelijkheden hebben om in de
onderhandelingen zelf tot regelingen te komen.257 Op mesoniveau spreken de
werknemersverenigingen en de werkgeversorganisaties versoepeling of flexi-
bilisering van voorwaarden in de bedrijfstak-CAO af, zodat de werkgever en
werknemer op ondernemingsniveau arbeidsvoorwaarden zelf nader kunnen
invullen en binnen de onderneming meer ruimte is om te onderhandelen.258

Met name decentralisatie op het laagste mesoniveau (van bedrijfstakken naar
ondernemingen) zal van belang zijn voor het onderzoek van dit proefschrift.
Immers, hoe meer vrijheid ondernemingen krijgen om zelf (primaire) arbeids-
voorwaarden af te stemmen op hun bedrijfseconomische omstandigheden of
om af te wijken van al te knellende voorwaarden, hoe minder er kans is dat
markten afgesloten worden voor kleine ondernemers of nieuwkomers. Anders
gezegd, indien zij kunnen kiezen markten te betreden zonder bepaalde (ar-
beids)kosten te moeten maken, zullen toetredingsbelemmeringen wegvallen.

Decentralisatie op macroniveau (van overheid naar sociale partners op
centraal niveau of op bedrijfstakniveau) is zijdelings ook van belang. Indien
de overheid sociale partners meer speelruimte geeft om arbeidsvoorwaarden
vast te stellen, geeft de overheid in feite sociale partners de mogelijkheid om
de belangen af te wegen die in het verleden op algemeen, nationaal niveau
door de overheid werden afgewogen. In concreto kunnen sociale partners nu
in geval van decentralisatie meer sociale en economische afwegingen maken.
Hierbij zal het gaan om zowel de economische belangen van het land, als die
van de bedrijfstak, als die van de individuele werkgever. Dit kan voor de
werkgevers voordelig werken doordat kosten kunnen worden bespaard. Vaak
is dit de ratio van de decentralisatie op bijvoorbeeld het gebied van socialever-
zekeringsvoorzieningen,259 namelijk meer marktwerking door meer aan markt-
partijen (of in deze gevallen vaak: hun vertegenwoordigers) over te laten en
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260 Er werd vanaf dat moment ook in de economische politiek meer nadruk gelegd op de
marktwerking en efficiënte allocatie, deregulering en lastenverlichting. Zalm 1989, p.
3. Teulings 1996, par. 1.1. Tros 2000, p. 45-46.

261 Tros 2000, p. 44-46.
262 Van den Toren 1998, p. 14-15. Van den Toren 1996, p. 54-55. Korevaar 2000, p. 22-

23.
263 ‘Het ingewikkelde systeem van gereguleerde inkomensverhoudingen was eind jaren

zeventig te zeer doorgeschoten en bleek in toenemende mate economisch inefficiënt.
Te weinig werden inkomensontwikkelingen in verband gebracht met de werkgelegen-
heid. Het principe ‘werk boven inkomen’ werd in de jaren tachtig door alle drie de
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daardoor meer efficiëntie en kostenbesparing te bereiken. De uitwerking
hiervan zal echter van geval tot geval moeten blijken.

In de volgende paragraaf zal ik mij op deze twee soorten decentralisatie
richten. Om ze beter te begrijpen zal ik eerst een korte ontwikkeling schetsen
van het fenomeen decentralisatie. Vervolgens zal ik kort enkele mogelijke
oorzaken aanstippen die uit de literatuur naar voren komen.

2.4.1.2 Ontstaan en ontwikkeling 

De praktijk van het arbeidsvoorwaardenoverleg zoals men dat kende in de
tijden van de geleide loonpolitiek van de jaren zestig en zeventig van de
vorige eeuw in de vorm van centraal overleg met de Stichting van de Arbeid,
veranderde drastisch in 1982. In het huis van VNO-voorzitter Van Veen in
Wassenaar werd het Akkoord van Wassenaar gesloten, tussen de centrale
werkgevers- en werknemersorganisaties. In voorgaande jaren waren werkne-
mersvertegenwoordigers en werkgevers steeds nader tot elkaar gekomen en
wensten alsmaar nadrukkelijker een grotere mogelijkheid tot zelfregulering.260

Sociale partners waren van mening dat de inmenging van de overheid niet
gunstig was voor de vrijheid van onderhandelingen en zij meenden bovendien
dat economische groei door betere allocatie op de arbeidsmarkt, door loondif-
ferentiatie (werkgevers) of door middel van werkgelegenheidsmaatregelen
(vakbonden) meer gestimuleerd kon worden. Hiervoor meenden zij maximale
contractsvrijheid nodig te hebben.261

In ruil voor arbeidstijdverkorting gingen de vakbonden akkoord met
loonmatiging. Dit gebeurde onder dreiging van de overheid een nieuwe
loonmaatregel af te kondigen te nemen als de sociale partners niet tot een
akkoord zouden kunnen komen.262 Immers, een jaar eerder had de overheid
zich genoodzaakt gezien om de zevende loonmaatregel sinds 1976 te nemen.

Door het primaat van het decentrale overleg vast te leggen werd de rol van de
overheid teruggedrongen. De overheid bleef zich nog wel bemoeien met
bijvoorbeeld de hoogte van het minimumloon en dergelijke, maar haar domi-
nante rol was verdwenen, waardoor consensus tussen de sociale partners
voortaan noodzakelijk was geworden.263
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actoren omarmd. De uitwerking van het principe betekende een krachtige push richting
decentralisatie.’ Nagelkerke & Wilthagen 2000. Van den Toren 1998, p. 15-16. Van
den Toren 1996, p. 55-59. Korevaar 2000, p. 236-238. 

264 Volgens Hemerijck wilde men bovendien in de sterke economische sectoren de
zwakkere bedrijven uitsluiten door hogere lonen te bieden. Hemerijck 1996.

265 Stichting van de Arbeid, Een nieuwe koers: agenda voor het cao-overleg 1994 in het
perspectief van de middellange termijn, 16 december 1993, nr. 9/93.

266 Er zijn volgens Korevaar drie typen van individualisering zichtbaar in CAO-beleid.
De eerste is de opkomende mogelijkheid om een CAO à la carte af te spreken en zo
binnen de gestelde perken individuele keuzes te maken, meestal op het gebied van tijd
versus geld. De tweede is de tendens om in de CAO alleen globale afspraken te
maken, zoals bijvoorbeeld een algemeen recht op deeltijdwerk, die op het onderne-
mingsniveau door de werknemer en werkgever nader uitgewerkt moeten worden. Als
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De consensus tussen sociale partners bestond voornamelijk op het gebied van
het terugdringen van de loonkosten in ruil voor arbeidstijdverkorting. De
vakbonden wilden hiermee de werkgelegenheid stimuleren en maatschappelij-
ke doelstellingen op de agenda van het overleg plaatsen. Hierbij ging het met
name om problemen die alleen boven bedrijfstakniveau op te lossen waren,
zoals pensioenbreuk, of algemene maatschappelijke onderwerpen, zoals
integratie van etnische minderheden. Werkgevers wilden voornamelijk met
lage loonkosten de export en investeringen bevorderen.264

Vanaf 1982 maakte de minister helemaal geen gebruik meer van de bevoegd-
heid van art. 10 Loonwet om de geldende arbeidsvoorwaarden te bevriezen als
naar zijn oordeel in het belang van de nationale economie het nemen van
maatregelen ten aanzien van het peil der loonkosten was vereist. In 1987 werd
de feitelijke situatie van niet ingrijpen door de overheid geformaliseerd in art.
10 Wet op de loonvorming, waarin bepaald werd dat het treffen van loonmaat-
regelen alleen toegestaan was in geval van nood voor de nationale economie,
‘veroorzaakt door één of meer schoksgewijs optredende externe factoren’ in
plaats van het oude ‘in belang van de nationale economie’.

In de jaren negentig wordt steeds vaker op ondernemingsniveau onderhandeld
en van de mogelijkheid gebruik gemaakt om af te wijken van de bestaande
bedrijfstak-CAO’s of de geldende raam-CAO binnen de bedrijfstak nader in
te vullen. In 1993 is deze trend duidelijk zichtbaar als in de Stichting van de
Arbeid het akkoord wordt gesloten dat pleit voor meer decentralisatie in de
loonvorming om de economische recessie tegen te gaan en de toenemende
internationalisering het hoofd te kunnen bieden.265 Onder andere als gevolg
van een groter aantal sociaal plannen die afgesloten worden bij reorganisatie
neemt het aantal ondernemings-CAO’s toe. Daarnaast worden arbeidsvoor-
waarden steeds vaker op een lager onderhandelingsniveau vastgesteld nadat
min of meer op centraal niveau de kaders worden vastgelegd. In zogenaamde
raam-CAO’s worden arbeidsvoorwaarden vastgelegd die op ondernemingsni-
veau ingevuld kunnen worden.266 Een andere aanwijzing voor decentralisatie
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laatste noemt hij het feit dat er steeds meer individuele contracten afgesloten worden,
hoewel dit voor kleine werkgevers nadelig kan zijn aangezien zij veel te hoge kosten
hebben bij het iedere keer weer moeten onderhandelen over contracten. Korevaar
2000, p. 272-273.

267 Hoewel dit op het gebied van de arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim niet op alle
gebieden evident is. Zie hierover uitgebreid Liedorp 2002. 

268 Decentralisatie behoort volgens Tros tot het sturingsinstrumentarium van de overheid
om zo de economische voordelen van meer loondifferentiatie en meer marktwerking
te kunnen bewerkstelligen. Tros 2000, par. 9.1. Tros 2001. 

269 Nagelkerke & Wilthagen 2000.
270 Tros betwijfelt echter of deze daling van structurele aard is, omdat coördinatie binnen

de werkgeversorganisatie sterk afhankelijk is van de houding van de vakbonden en de
overheid. Tros 2000, par. 3.6.
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is de toenemende macht van ondernemingsraden binnen de onderneming. Dit
laat ik hier rusten omdat dit buiten het bestek van dit onderzoek valt.

Volgens Tros is er op terreinen als loon, werknemersverzekeringen267 en ar-
beidstijden sinds 1982 duidelijk een trend van decentralisatie van de overheid
naar de sociale partners te zien.268 Daarnaast neemt sinds het Akkoord van
Wassenaar volgens Nagelkerke en Wilthagen de coördinatie binnen de vak-
centrales geleidelijk af.269 Binnen de VNO-NCW bespeurt Tros een lichte
daling van coördinatie. Waar vroeger de grote industriëlen als Philips, Unile-
ver, AKZO Nobel, Shell en DSM de baas waren, beroepen nu de niet-indus-
triëlen zoals de horecabranche en de banken en verzekeringsbranche zich op
het feit dat zij een arbeidsintensieve sector vertegenwoordigen en derhalve iets
te melden hebben.270

Tros bespeurt op het gebied van de primaire arbeidsvoorwaardenvorming een
proces van centralisatie, met name op het gebied van bedrijfstakbrede functie-
waarderingssystemen en salarisgebouwen. Deze systemen worden immers
meer en meer op bedrijfstakniveau vastgesteld en zelfs op het niveau van de
vakcentrales (zoals FNV, CNV en de Unie MHP) ontwikkeld. Ondernemingen
hebben wat dat betreft dus minder vrijheid gekregen. Echter, een proces van
decentralisatie van bedrijfstakniveau naar ondernemingsniveau voltrekt zich
in de uitwerking van deze systemen, namelijk doordat individuele werkgevers
in de CAO ruimte krijgen om bonussen, vergoedingsregelingen en dergelijke
toe te kennen. Er is volgens Tros ook sprake van decentralisering vanuit de
wetgever naar de sociale partners, namelijk op het gebied van de uitvoering
van de ZW en de vroegere WAO (nu WIA) etc. Op het gebied van de bedrijfs-
takfondsen voor scholing en werkgelegenheid neemt hij sinds de tweede helft
van de jaren negentig ook een proces van decentralisatie van de bedrijfstakken
naar de ondernemingen waar. Ondernemingen hebben sindsdien wat meer
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271 Tros trekt de conclusie dat de invloed van sociale partners per saldo eigenlijk is
toegenomen. Vanuit de overheid zijn duidelijk bevoegdheden gedelegeerd naar sociale
partners terwijl er maar in beperkte mate sprake is van decentralisatie van de sociale
partners naar de individuele ondernemingen. Tros 2000, par. 9.1.

272 Tros 2001.
273 Tros 2001. Tros 2002. Traxler 1996a. Rojer 2002, par. 6.2 en 6.3.
274 Tros 2000, par. 2.6.2. 
275 Tros 2002.
276 Katz 1993, p. 3-22. Thörnqvist 1999. Tros 2000, par. 9.2.
277 Stichting van de Arbeid, Een nieuwe koers: agenda voor het cao-overleg 1994 in het

perspectief van de middellange termijn, 16 december 1993, nr. 9/93.
278 ‘In some other cases, both large employers and their unions favor industry wide

bargaining as a device through which they can ‘cartelize’ the industry and drive out
low-cost competition.’ Katz 1993.
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ruimte om fondsen in te zetten naar eigen inzichten en om daarover eigen
overleg te voeren.271

De beoogde loondifferentiatie door de overheid met het sturingsinstrument
van de decentralisatie is volgens Tros grotendeels uitgebleven. Werkgevers
hebben volgens hem weinig interesse laten blijken om zelf primaire arbeids-
voorwaarden zoals lonen af te mogen stemmen op hun eigen omstandigheden.
Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat voor de werkgevers de onzekerheid
te groot is en de transactiekosten te hoog zijn indien zij op individueel niveau
steeds zelf moeten onderhandelen. Pas in 2000 ontdekt Tros enkele aanzetten
tot decentralisering in de primaire arbeidsvoorwaardenvorming bij Philips en
bij de banken, die ondernemings-CAO’s hebben.272

Tros meent met Traxler dat er in ons land sprake is van zogenaamde ge-
organiseerde decentralisatie. De vakorganisaties en de werkgeverorganisaties
op centraal niveau houden volgens hem immers nog altijd de touwtjes in
handen en de decentralisatie wordt geregeld door wet en CAO, zoals bijvoor-
beeld het geval is in de Arbeidstijdenwet.273 Hij meent uit het bestaan van de
Wet op de CAO en de WAVV en uit de ondersteuning van algemeen verbin-
dend verklaring van bedrijfstak-CAO’s te kunnen afleiden dat de overheid op
het gebied van de wettelijke voorzieningen nog immer het corporatisme
onderschrijft.274 Tros denkt dat de decentralisatie beperkt zal blijven en sterk
zal worden geleid door partijen op het macro- en mesoniveau, het niveau van
de overheid en het niveau van de bedrijfstak.275

2.4.1.3 Oorzaken van de toenemende trend tot decentralisering

Voor de trend van decentralisering worden in de literatuur verschillende
oorzaken genoemd.276 De behoefte aan meer maatwerk van zowel werknemers
als werkgevers moet volgens de STAR277 wel leiden tot meer globale afspra-
ken of tot minder afspraken. Bovendien zal zij in het licht van de technologi-
sche ontwikkelingen en de stijgende internationale concurrentie alleen maar
groeien.278
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279 Nagelkerke & Wilthagen 2000. Ook Rojer 2002.
280 Ook Traxler 1996b.
281 Katz 1993.
282 Werknemers moeten tegenwoordig meer en meer over specialistische kennis beschik-

ken om aan het werk te blijven en meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. Werkne-
mers die hieraan niet kunnen voldoen kunnen in dienst van een uitzendbureau wel aan
het werk komen, echter steeds op tijdelijke basis en vaak ook parttime. Volgens
Nagelkerke en Wilthagen zullen zij hun belangen via de grote vakorganisaties moeten
proberen veilig te stellen. Nagelkerke & Wilthagen 2000.

283 Stichting van de Arbeid, Naar arbeidsvoorwaarden op maat: Vergroting van keuzemo-
gelijkheden voor werknemers betreffende het samenstel van arbeidsvoorwaarden, 28
april 1999, nr. 1/99. Volgens Tros is tengevolge hiervan meer sprake van deconcentra-
tie omdat sociale partners wel overleg aan het decentraal niveau overlaten, maar geen
afstand doen van hun beslissingsbevoegdheid. Tros 2000, par. 9.2. 

284 Teulings merkt hierbij op dat de werknemer echter nog steeds belang zal hebben bij
een CAO om het hold-up probleem te voorkomen. Teulings 1996, par. 7.4.

285 Tros 2002. Tros 2000, p. 16-17.
286 Katz 1993. Tros 2000, p. 17.
287 Tros 2000, p. 288-290. 
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Nagelkerke en Wilthagen signaleren hierbij ontwikkelingen die volgens
hen tot veranderingen in de basisinstituties van de arbeidsverhoudingen zullen
leiden. Onderhandelingen op bedrijfstakniveau zullen aan belang inboeten ten
koste van het decentrale/locale niveau.279 Zij wijzen op de toenemende flexibi-
lisering in de productie, in het werk en in arbeidstijden, die mogelijk gemaakt
wordt door nieuwe technologie en ICT, zoals telewerken en minder gestan-
daardiseerde productieprocessen.280 Katz noemt vakbonden (op ondernemings-
niveau) en werknemers de co-managers of the internal labor market.281

De toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, stijgende
individualisering en demografische ontwikkelingen als de vergrijzing, veran-
deren de samenstelling van de beroepsbevolking. Er is bovendien sprake van
meer differentiatie in posities tussen werknemers onderling.282 In deze lijn
beveelt de STAR in 1999 in een nota die aansluit op de nota van 1993 aan om
een systeem van meerkeuzemogelijkheden in CAO’s te ontwikkelen.283 De
moderne werknemer is tegenwoordig mondiger en kan meer maatwerk met
betrekking tot arbeidsvoorwaarden verlangen dan in het verleden.284 Hier
tegenover staat dat van de werknemer meer flexibiliteit en zelfstandigheid
verlangd wórdt.285 Nagelkerke en Wilthagen zien dit als een teken dat er een
transitionele arbeidsmarkt ontstaat, namelijk een arbeidsmarkt waarin werkne-
mers afhankelijk van de levensfase waarin zij zich bevinden, overstappen naar
verschillende sociale systemen zoals scholing, werkloosheid en pensioen.

Volgens Katz leidt ook innovatie tot decentralisatie.286 Voor innovatie is
flexibiliteit nodig omdat ondernemingen zich gaan begeven op gespecialiseer-
de markten en de concurrentiedruk uit het buitenland steeds groter wordt. Tros
komt tot dezelfde conclusie met betrekking tot Nederland287 wanneer hij in
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288 Katz 1993. Visser 2001.
289 Grote bedrijven kunnen de transactiekosten opbrengen om op ondernemingsniveau te

onderhandelen. Voor hen is een bedrijfstak-CAO alleen van nut met betrekking tot
scholingsafspraken en dergelijke, namelijk daar waar het gevaar voor free riding
bestaat. Visser meent dat bedrijfstak-CAO’s door grote bedrijven als knellend worden
ervaren. Visser 2001. 

290 Zie hierover paragraaf 2.2.3. 
291 Teulings 1996, par. 3.4. en 3.5. 
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markten met meer internationale concurrentie zoals bij Philips en in de be-
drijfstak van de Metalelektro meer decentralisatie constateert.

Door sommige schrijvers wordt de globalisering beschouwd als belangrijke
oorzaak van decentralisatie.288 Nederland heeft een open economie en is sterk
afhankelijk van de export. Decentralisatie geeft ondernemingen meer ruimte
en laat hen beter op veranderende economische omstandigheden in de wereld
inspelen. Bedrijven met een eigen ondernemings-CAO kunnen sneller reage-
ren op de veranderende omstandigheden op de markt.289

Niet iedereen meent echter dat decentralisering het antwoord is op de
bestaande economische bedreigingen. Teulings meent dat decentralisatie en
het bevorderen van de werking van de markt niet de aangewezen instrumenten
zijn om marktconformiteit en de snelheid van de aanpassing van de lonen aan
een marktconform niveau te bewerkstelligen. De gedachte dat decentralisatie
tot flexibeler lonen leidt is volgens hem niet juist. In dit opzicht zijn bijvoor-
beeld de lonen in Nederland (op macroniveau) flexibeler dan in het gedecen-
traliseerde Amerika. Volgens Teulings is dit te danken aan het feit dat alleen
in corporatistische systemen de instituties aanpassingen aan veranderende
macro-economische omstandigheden kunnen bewerkstelligen. Gedecentrali-
seerde economieën blijken daarin zwakker te zijn dan corporatistische landen.
In gedecentraliseerde landen moeten werkgevers om de arbeidsvrede te
bewaren en de tevredenheid van de werknemer in stand te houden, elke keer
intern onderhandelen. Dit betekent dat winstgevende bedrijven een groter deel
van hun winst af moeten staan, dan het geval zou zijn als er een corporatisti-
sche onderhandelingsstructuur zou hebben bestaan, waar winstdeling minder
een rol speelt. Teulings wijst erop dat corporatisme geen alternatief is voor
marktwerking, maar een systeem van instituties die werking van de markt
versoepelen. Corporatistische instituties leveren volgens Teulings niet alleen
meer marktconforme lonen op dan in gedecentraliseerde economieën, maar
lossen ook het hold-upprobleem290 op en zorgen voor meer investering in
scholing van werknemers.291

Door de toenemende trend van de decentralisatie van de arbeidsvoorwaar-
denvorming komt het thema van bescherming van de werknemer opnieuw in
de belangstelling te staan. Men vraagt zich af of de belangen van de werkne-
mer wel voldoende beschermd kunnen worden als alleen op het niveau van de
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292 Volgens Korevaar zal het niet zover komen. Sommige werknemers zullen belang
blijven hebben bij collectieve belangenbehartiging, omdat zij anders door de flexibili-
sering op zwakke individuele arbeidsovereenkomsten terug moeten vallen. Daarnaast
zullen middelgrote werkgevers niet zonder de collectieve onderhandelingen kunnen
uit efficiëntieoverwegingen. Korevaar 2000, p. 27. 

293 Stichting van de Arbeid, Naar arbeidsvoorwaarden op maat: Vergroting van keuzemo-
gelijkheden voor werknemers betreffende het samenstel van arbeidsvoorwaarden, 28
april 1999, nr. 1/99.
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onderneming onderhandeld wordt. Zal dan collectieve belangenbehartiging ten
koste kunnen gaan van de individuele belangenbehartiging?292

Volgens de STAR is het van belang dat hoewel de individuele keuzemoge-
lijkheid van de werknemer vergroot moet worden, de CAO als zodanig haar
essentiële functies blijft vervullen. In haar nota van 1999 zegt zij: ‘Tot die
functies behoren onder andere het bevorderen van rechtsgelijkheid tussen
werknemers, het bieden van een gewenste mate van zekerheid aan de werkne-
mers met betrekking tot hun arbeidsvoorwaarden en het tegengaan van be-
leidsconcurrentie tussen werkgevers in een zelfde bedrijfstak op het gebied
van arbeidsvoorwaarden.’293 Daartoe moet volgens de STAR de individualise-
ring van arbeidsvoorwaardenvorming wel ingekaderd worden. De CAO zal
hierbij het kader moeten zijn dat op het niveau van de onderneming nader
ingevuld kan worden.

2.4.2 AVV-beleid

The system of mandatory extension itself introduces a new paradox: why does this
system of extension of contracts not yield wage contracts far above the market
equilibrium, with insiders keeping wages high without taking into account the
interests of outsiders?
Hartog & Teulings 1998, p. 286.

2.4.2.1 Inleiding

In de komende paragrafen zal het beleid omtrent de algemeen verbindend
verklaring van de CAO aan de orde komen. Eerst zal in paragraaf 2.4.2.2
ingegaan worden op de discussie omtrent het bestaansrecht van de algemeen
verbindend verklaring. Steeds laait deze discussie opnieuw op naar aanleiding
van berichten dat de algemeen verbindend verklaring van de CAO voor rigide
lonen zou zorgen en de economische ontwikkeling zou frustreren.

Omdat de WAVV wel de mogelijkheid van dispensatie noemt, maar alleen
in algemene termen, en vanwege de hierboven genoemde discussie omtrent
de AVV, heeft de minister een toetsingskader opgesteld. Hierin geeft hij het
beleid weer dat hij hanteert bij de AVV. In paragraaf 2.4.2.3 zal het toetsings-
kader, met daarin het dispensatiebeleid en het beleid omtrent de weigering van
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294 Ten tijde van de totstandkoming van de wet werd echter ook een andere wet gecreëerd,
om de overheid een instrument tegen kartels te geven en de mededinging te bevorde-
ren, namelijk de Ondernemingsovereenkomstenwet van 1934. Men was echter niet van
plan dit instrument vaak te gebruiken en mededinging (zowel op de arbeidsmarkt als
de goederen- en dienstenmarkt) werd eigenlijk als schadelijk beschouwd. Mok 1966.

295 Kamerstukken II 1936/37, 274, nr. 3 (MvT). Deakin & Wilkinson 1991. Van Hoek
2000, p. 55. Zalm 1992. Olbers 1996. Schmale & Siebesma 1988. Schmale & Siebes-
ma 1991. Toetsingskader AVV, p. 14. Stichting van de Arbeid, Enkele aanbevelingen
in relatie tot het AVV-beleid van CAO-partijen, 18 mei 1994, nr. 2/94. Freeman et al.
1996.

296 Ook de ILO beschouwt de AVV als ondersteuning van het recht op collectief onder-
handelen en van algemeen belang. Adviescommissie van Deskundigen ILO inzake
AVV Metal-elektro 2000-2002, 12 juli 2001, JAR, 22.

297 Zalm 1992.
298 Olbers 1996. Olbers (Arbeidsovereenkomst), aant. 8. 
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AVV nader toegelicht worden. Paragraaf 2.4.2.4 zal dan ingaan op de moge-
lijkheid tot algemeen verbindend verklaring van decentralisatiebepalingen.
Naar aanleiding van een adviesaanvraag van de minister omtrent dit onder-
werp is in juni 2003 een rapport van de Stichting van de Arbeid verschenen,
waarin voorstellen worden gedaan om niet over te gaan tot AVV van onge-
clausuleerde decentralisatiebepalingen. Decentralisatiebepalingen zijn te
beschouwen als een vorm van dispensatie. Indien deze bepalingen niet met de
CAO AVV verklaard worden, betekent dat in feite dat de werkgevers die door
de AVV gebonden worden een mogelijkheid van dispensatie ontnomen wordt,
en hun vrijheid aan banden wordt gelegd.

2.4.2.2 Waarom (geen) AVV?

Zoals gezegd in de vorige paragraaf is de totstandkoming van de WAVV van
1937294 onder andere te danken aan de bedoeling van de wetgever om zelfre-
gulering van sociale partners te stimuleren, CAO-onderhandelingen te onder-
steunen en de arbeidsrust te bevorderen door de concurrentie op arbeidsvoor-
waarden door onderbieding door niet gebonden werkgevers en werknemers
te voorkomen.295 De wet veronderstelt dat de AVV in het algemeen belang
is.296

Zalm ziet als belangrijkste doel van de WAVV het tegengaan van looncon-
currentie binnen een bedrijfstak of het tegengaan van loononderbieding om
arbeidsrust te bevorderen en de werknemer te beschermen.297 Olbers geeft aan
dat de centrale doelstelling van de WAVV de bescherming is van de CAO
tegen concurrentie van outsiderwerkgevers en de bevordering van het collec-
tief overleg.298 Indien de werkgever bijvoorbeeld onder de verplichting om een
bijdrage te leveren aan een fonds ter bevordering van scholing van werkne-
mers in een bepaalde bedrijfstak uit zou kunnen komen, zou hij zogezegd wel
de lusten, maar niet de lasten van het fonds kunnen ondervinden. Hij zou
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299 Freeman et al. 1996. SER, Advies algemeen-verbindendverklaring, nr. 1992/114. 
300 Van Praag & Eggink 1994. Groot 1994.
301 Van Voorden 1991. Leemreize 1992.
302 Werkgevers zullen niet investeren in human capital indien er geen direct resultaat is

voor de eigen onderneming, vanwege het kostennadeel ten opzichte van de concurrent.
Bovendien loop de onderneming het risico dat andere ondernemingen ervan profiteren
zonder er aan mee te betalen. Een gezamenlijk besluit van de bedrijfstak is nodig om
het prisoners’ dilemma te doorbreken en free riding tegen te gaan. Leemreize 1992

303 Lijesen beweert dat de veronderstelde beperking van de marktwerking door algemeen
verbindend verklaring ook optreedt wanneer CAO’s niet algemeen verbindend
verklaard worden. Door afschaffing van de mogelijkheid tot algemeen verbindend
verklaring zal de organisatiegraad van werkgevers dalen, omdat er voor werkgevers
minder belang is zich te laten vertegenwoordigen. Deze lagere organisatiegraad leidt
tot meer onderhandelingsmacht voor de vakbonden ten opzicht van de werkgeversor-
ganisaties en kan daarom tot hogere lonen leiden. Lijesen 1994.

304 Ook Olbers ziet in de beperking van de contractsvrijheid nadelen. Vooral voor organi-
saties die bij de onderhandelingen zijn opgestapt omdat ze geen akkoord konden
sluiten met de andere partijen, worden door de AVV alsnog gedwongen om de
voorwaarden te slikken. Daarom pleit hij ervoor om de AVV-bepalingen als driekwart-
dwingend recht te beschouwen. Olbers 1996. Van Waarden is juist voor het voortbe-
staan van dergelijke instituties, Van Waarden 1995. Ook Teulings 1995.
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immers niet meebetalen aan de scholing van medewerkers die hij wel in dienst
kan nemen.

In de afgelopen twintig jaar is meerdere malen de praktijk van het algemeen
verbindend verklaren van de CAO ter discussie gesteld. Vooral het effect op
de loonhoogte baarde zorgen. Men was vooral bang dat er sprake zou zijn van
een arbeidsmarkt met een te rigide loonstructuur die een toetreding van
starters zou belemmeren.299 Bovendien zou de werkgelegenheid door de hoge
lonen beperkt worden.300 Aan de andere kant stelde men dat het algemeen
verbindend verklaren van CAO’s juist leidt tot lagere looneisen en minder
arbeidsonrust.301 Bovendien is volgens deze auteurs algemeen verbindend
verklaring van belang voor allerlei secundaire voorzieningen.302 Indien er geen
mogelijkheden zijn om afspraken te maken over primaire arbeidsvoorwaarden
zullen werkgevers ook niet willen praten over secundaire voorwaarden.

In het begin van de jaren negentig zwengelt Zalm een discussie aan die de
gemoederen hoog doet oplopen. Algemeen verbindend verklaring werd vanuit
een (neoklassiek!) economisch gezichtspunt geanalyseerd en niet goed geacht
voor de Nederlandse economie. Zalm meent dat de monopolistische wijze van
loonvorming in Nederland nog eens versterkt wordt door de algemeen verbin-
dend verklaring van CAO’s.303 Niet-georganiseerde werkgevers en werkne-
mers zouden niet vrij zijn om arbeidsvoorwaarden overeen te komen die ze
zelf willen.304 Omdat het stelsel van algemeen verbindend verklaring van
CAO’s als uitdrukkelijk doel heeft de concurrentie te beperken, zouden werk-
gevers(organisaties) en werknemers(organisaties) vraag en aanbod op de ar-
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305 Zalm 1992. Zalm 1989, p. 26-29. Schmale & Siebesma 1991. Anders Teulings 1995.
306 Echter, het afschaffen van het AVV-mechanisme zou tot gevolg kunnen hebben dat

men op een andere manier iets soortgelijks zal ontwikkelen dat tot hogere kosten zal
leiden. Theeuwes 1994.

307 Rojer 2002, p. 23.
308 In de praktijk kan dit nauwelijks problemen opleveren, want in de CAO’s wordt een

zo lage minimumgrens aangehouden, dat men meestal meer betaalt. Rojer 2002, p. 23.
309 Zalm 1989, p. 26-29. 
310 Echter, toen in Engeland de mogelijkheid van het algemeen verbindend verklaren van

CAO’s afgeschaft werd, leidde dit tot een grotere scheiding tussen de insiders en de
outsiders, tussen die werknemers die in een bedrijf zaten waar een vakbond aanwezig
was om over arbeidsvoorwaarden te onderhandelen en die werknemers die in dienst
waren van een bedrijf waar dit niet het geval was. Omdat tegelijkertijd solidariteitssta-
kingen werden verboden en dus vakbonden minder goed georganiseerd konden raken
in andere bedrijven, bleven werknemers in de ongeorganiseerde hoek van de sector in
een loonachterstand hangen. Door de deregulering gingen de werkgevers concurreren
door besparingen op loonkosten en arbeidsvoorwaarden. Het loon in de lage loonsecto-
ren zakte nog verder door de afwezigheid van een minimumloon en geen goede
vakbondsvertegenwoordiging. Deakin & Wilkinson 1991. 

311 Zalm 1989, p. 26-29.
312 Zalm 1992, p. 60-64. 
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beidsmarkt kunnen negeren en zo de loonkosten de hoogte in stuwen.305 Zo
zou een hoger loonkostenniveau gerealiseerd worden306 dan overeenkomt met
de wetten van vraag en aanbod. Kleine ondernemingen en nieuwkomers
worden hiervan de dupe, volgens Zalm, omdat het voor hen onmogelijk zou
zijn om toe te treden of om te overleven op de markt met zulke hoge kosten.
Minimum-CAO’s, die tegenwoordig steeds vaker worden afgesloten,307

houden bovendien de arbeidskosten hoog, omdat die een bodem creëren waar
men alleen ten gunste van de werknemer van mag afwijken. Alle werkgevers
die hieraan gebonden zijn moeten dan een bepaald loonsniveau handhaven
waarvan zij niet naar beneden mogen afwijken.308 Volgens Zalm zou men
moeten opteren voor meer concurrentie bij de loonvorming waardoor het
arbeidsoverschot een grotere invloed kan uitoefenen. Men zou marktwerking
moeten bevorderen. Het automatisch algemeen verbindend verklaren zou
heroverwogen moeten worden, vooral als er sprake zou zijn van een bovenma-
tige loonkostenstijging door de CAO’s.309 Hij pleit ervoor om juist de bepa-
lingen over de lonen dan niet algemeen verbindend te verklaren.310 Daarenbo-
ven acht hij de hoge loonkosten die AVV tot gevolg zou hebben schadelijk
voor mogelijke nieuwkomers.311 Door hogere lonen te moeten betalen zouden
zij belemmerd worden in de groei van productie en werkgelegenheid.312

Daartegenover staan andere economen en juristen. Volgens de economen
Lever en Marquering zou afschaffing van het stelsel van AVV weliswaar voor
verbetering van de marktwerking kunnen zorgen, maar dit zou volgens hen
ook ten koste gaan van de stabiliteit van de arbeidsverhoudingen en het
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313 Lever & Marquering 1995.
314 Lever & Marquering 1995.
315 Lever 1997.
316 Freeman et al. 1996.
317 Zie hierover ook paragraaf 2.2.3. Teulings 1995.
318 Hartog & Teulings 1998, par. 8.5.
319 Freeman et al. 1996.
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draagvlak voor de goede doelen verkleinen.313 Lever en Marquering hebben
in 1995 een onderzoek gedaan naar het effect van AVV op de werkgelegen-
heid.314 De afschaffing van de AVV zou volgens hen door verbetering van de
marktwerking tot iets lagere lonen leiden en iets meer werkgelegenheid
creëren. Zij zijn van mening dat de toets van algemeen belang bij het alge-
meen verbindend verklaren uitkomst moet bieden om het stelsel te kunnen
handhaven. Zo zou men alleen CAO-bepalingen algemeen verbindend kunnen
verklaren wanneer het algemeen belang het eist. Afspraken over scholing en
werving van zwakke groepen op de arbeidsmarkt moeten bijvoorbeeld, omdat
het algemeen belang het eist, AVV verklaard worden, maar de laagste loon-
schalen van de CAO niet.

Lever pleit bovendien voor afschaffing van de AVV voor loonbepalingen
in de CAO. Volgens hem zou het gedeeltelijk afschaffen de lonen kunnen
temperen en de werkgelegenheid vooruit kunnen helpen.315

Freeman, Teulings en Hartog komen in 1996 tot de conclusie dat de effecten
van algemeen verbindend verklaring op de lonen in Nederland niet zo drama-
tisch zijn als wel wordt aangenomen. Zij menen dat de dispensatiemogelijkhe-
den voor algemeen verbindend verklaring de lonen wel in toom kunnen
houden.316 Teulings meent dat een AVV juist van belang kan zijn als werkne-
mers al vóór hun indiensttreding beslissingen moeten nemen over investerin-
gen in het zoeken naar een baan. Omdat het loonniveau van tevoren al vast
staat en dit in de hele bedrijfstak geldt, kan de werkgever niet zijn voorgeno-
men investeringen opschorten (zoals een interne bedrijfsopleiding) door
gebruik te maken van de zwakkere onderhandelingspositie van de werknemer.
Zo worden inefficiënties vermeden die ontstaan door te weinig investeringen
van ondernemers in hun personeel.317

Hartog en Teulings vragen zich in 1998 ook af hoe het komt dat er ondanks
het bestaan van het systeem van algemeen verbindend verklaring geen sprake
is van een loonhoogte die ver boven het equilibrium ligt, terwijl toch de
insiders de lonen hoog houden zonder acht te slaan op de outsiders.318 Zij
komen tot de conclusie dat de achterliggende reden is dat de werkgevers- en
werknemersorganisaties zich meestal houden aan de afspraken die de vakcen-
trales met elkaar in het centrale overleg maken in het kader van de loonmati-
ging.319 Loonmatiging wordt volgens hen door het stelsel van vakbonden en
vakcentrales in stand gehouden. Het dreigement van werkgevers om met een
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320 Ook Rojer 2002.
321 Hoewel dit een theoretische mogelijkheid is, omdat de mogelijkheid om CAO’s

onverbindend te verklaren uit de WAVV nooit gebruikt is. Bovendien kan men zich
nog steeds aan de afspraken houden indien de CAO onverbindend verklaard wordt.
Bovendien wordt het maken van andere afspraken niet verhinderd.

322 Omdat de vakcentrales een groot deel van de stakingskas beheren zal het voor de
vakbonden moeilijk zijn om te staken voor afspraken die afwijken van de centrale
akkoorden. Zij kunnen dit immers niet zelf bekostigen. Werkgeverscentrales zouden
bovendien volgens Teulings en Hartog de hulp van het ministerie inroepen indien de
werknemersverenigingen met te hoge eisen zouden komen. Of dit daadwerkelijk in de
praktijk zal gebeuren is echter de vraag.

323 Zie paragraaf 2.2.3.
324 Rojer 2002, p. 4 en 30 e.v.

80

andere vakbond een CAO af te sluiten is reëel en houdt de eisen van vakbon-
den in toom. Teulings en Hartog onderscheiden twee mogelijke dreigingen die
ervoor zorgen dat de sociale partners geen extreme eisen kunnen stellen,
namelijk de dreiging vanuit de regering en de dreiging vanuit de vakcentrales.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan zich met de totstand-
koming van de arbeidsvoorwaarden inlaten via de algemeen verbindend
verklaring. Hoewel in de praktijk de minister zich zo min mogelijk wil be-
moeien met de inhoud van CAO’s die ter algemeen verbindend verklaring
worden voorgelegd, zou hier wel een mogelijkheid kunnen bestaan via het
criterium van algemeen belang.320 Op het criterium van het algemeen belang
kom ik in de volgende subparagraaf terug. Daarnaast kan de minister dreigen
om bij bepaalde afspraken niet over te gaan tot algemeen verbindend verkla-
ring of zelfs tot onverbindend verklaring.321 In 2004 gebeurde dit ook daad-
werkelijk toen de minister aankondigde alle CAO-afspraken die niet op de
nullijn zaten niet AVV te zullen verklaren. De overkoepelende vakcentrales
vormen volgens Teulings en Hartog ook een dreiging.322

Zoals blijkt zijn de meningen met betrekking tot het nut van het algemeen
verbindend verklaren van CAO’s sterk verdeeld, evenals met betrekking tot
de nut van de CAO zelf.323

De contractsvrijheid van niet-georganiseerde werknemers en werkgevers
wordt beperkt door algemeen verbindend verklaring. Dit zou ten koste kunnen
gaan van de flexibiliteit. Rojer noemt daarenboven het risico van verstoring
van de marktwerking met betrekking tot de loonvorming en afwenteling van
onverantwoord gedrag met negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid,
zoals te hoge loonkosten. Hij is echter van mening dat uiteindelijk niet blijkt
dat algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-CAO’s een loonopdrijvend
effect hebben omdat er geen significante verschillen zijn te ontdekken tussen
lonen in een bedrijfstak waar een CAO geldt en lonen in bedrijfstakken zonder
CAO. Wel liggen de lonen van werknemers die onder een bedrijfstak-CAO
vallen hoger dan die van werknemers die onder een ondernemings-CAO
vallen.324
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Algemeen wordt echter ook aangenomen dat door de algemeen verbindend
verklaarde CAO transactiekosten verminderd kunnen worden en prisoners’
dilemmas inzake scholing en pensioenen worden opgelost, waardoor de positie
van werknemers versterkt wordt.325 Immers, alleen als een werkgever zeker is
dat zijn concurrent ook zal investeren in scholing zal hij zelf in scholing
willen investeren. Anders loopt hij het risico dat zijn concurrent de door hem
geschoolde werknemer in dienst neemt. Zijn concurrent kan immers meer loon
bieden indien hij niet geïnvesteerd heeft in scholing en dergelijke.

Omdat de minister een discretionaire bevoegdheid heeft, speelt in de discussie
nog de vraag of de minister de CAO echt inhoudelijk kan toetsen aan doelstel-
lingen van het regeringsbeleid bijvoorbeeld in het kader van het algemeen
belang. Zalm is hier een voorstander van en bepleit een strikte toepassing voor
het criterium ‘algemeen belang’, zodat het criterium opgevat moet worden als
nationaal belang, sociaal-economisch belang of regeringsbeleid.326 Bovendien
wil hij toetsing van elke CAO aan dit criterium voordat zij algemeen verbin-
dend verklaard wordt. Olbers wijst er echter op dat dit kan leiden tot het alleen
maar afspraken maken over materiële aangelegenheden en tot een afkalving
van de inhoud van de CAO’s.327 De vraag is bovendien of een dergelijke
toetsing geen afbreuk doet aan de oorspronkelijke bedoeling van de WAVV,
namelijk de ondersteuning en bescherming van de CAO en de bevordering
van zelfregulering. Volgens de SER moet het begrip algemeen belang opgevat
worden in het licht van de doelstellingen van de WAVV en moet algemeen
verbindend verklaring niet onderworpen worden aan de politieke inzichten die
gelden op één bepaald moment.328 De Stichting van de Arbeid is van mening
dat toetsing van de inhoud van de CAO aan het algemeen belang criterium een
onacceptabele interventie van de overheid in het proces van collectieve
onderhandelingen is.329

Naar aanleiding van de hierboven beschreven discussie over algemeen
verbindend verklaring en de voorwaarden die daarbij al dan niet gehanteerd
moeten worden, heeft de Minister van Sociale Zaken het Toetsingskader
Algemeen Verbind39end Verklaring CAO-bepalingen opgesteld. In dit toet-
singskader geeft de minister aan welk beleid hij hanteert bij het algemeen
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330 Volgens Jaspers klinkt in dit kader de roep naar ‘meer marktwerking’ door en heeft de
nieuwe Mededingingswet van 1997 enkele mensen wakker geschud en hen mogelijk-
heid van beperking van de mededinging met behulp van de algemeen verbindend
verklaring doen beseffen. Jaspers 2007, par. 4.4. Ook Franssen et al. 2000. 

331 Toetsingskader AVV. Zie over inhoud Van Drongelen & Van Rijs 2002.
332 Kamerstukken II 1936/37, 274, nr. 3, p. 4 (MvT).
333 ‘ ...bepalingen, welker verbindendverklaring niet in het algemeen belang kan worden

geacht, nl. die, welke ten doel hebben (...) de arbeiders te betrekken bij de handhaving
van regelingen betreffende de prijzen, die voor goederen en diensten door de werkge-
vers van derden gevorderd zullen worden, of de voorwaarden waaronder zal worden
geleverd.’ Kamerstukken II 1936/37, 274, nr. 3, p. 5 (MvT). Echter, sommige parle-
mentsleden zagen niet in waarom, omdat alle voorwaarden toch op de meerderheid
van de werkgevers gericht waren. Andere parlementsleden waren van mening dat
ondernemingen al genoeg middelen hadden om dergelijke overeenkomsten te handha-
ven en dat het niet paste om werknemers in deze conflicten te laten deelnemen.
Toetsingskader AVV, p. 14. Schutte 1998, p. 71.

334 Olbers 1980.
335 De minister kan nu indien hij een besluit neemt volstaan met verwijzing naar deze

regels o.g.v. 4:82 Awb en heet de plicht deze regels te volgen bij het nemen van een
besluit o.g.v. art. 4:84 Awb. Olbers (Arbeidsovereenkomst), aant. 4. 
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verbindend verklaren van CAO’s en bij het verlenen van dispensatie. In de
volgende paragraaf zal ik hier nader op in gaan.

2.4.2.3 Toetsingskader AVV

Naar aanleiding van de discussie omtrent het instrument van de algemeen
verbindend verklaring heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid in 1998 een beleidskader opgesteld,330 namelijk het Toetsingskader
Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen.331

De minister kan de CAO-bepalingen die algemeen verbindend verklaard
moeten worden beleidsmatig toetsen. In de MvT van de WAVV332 staan
redenen opgesomd die tot weigering van de algemeen verbindend verklaring
kunnen leiden.333 Vanwege die onduidelijkheid is het uitzonderingsbeleid
nader uitgewerkt in het toetsingskader. In 1980 merkte Olbers al op dat er
grote onduidelijkheid bestond over het uitzonderingsbeleid van de minister.334

In het toetsingskader geeft de minister aan welk beleid hij volgt indien hij
beslist over de algemeen verbindend verklaring van CAO-bepalingen en
dispensatieverzoeken. De regeling bevat criteria waaraan de verzoeken tot
AVV worden getoetst.335

Naast een aantal specifieke gronden zoals het verbod om CAO-bepalingen met
betrekking tot pensioenen waarvoor de Wet betreffende verplichte deelneming
in een bedrijfspensioenfonds geldt, algemeen verbindend te verklaren, worden
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336 Sinds 1970 word de AVV beschouwd als goed voor het algemeen belang en dit heeft
tot gevolg dat de toetsingsgrond van strijd met algemeen belang niet vaak gebruikt
wordt om een algemeen verbindend verklaring te weigeren. Stichting van de Arbeid,
Enkele aanbevelingen in relatie tot het AVV-beleid van CAO-partijen, 18 mei 1994,
nr. 2/94. 

337 Toetsingskader AVV, par. 4.3.
338 Toetsingskader AVV, par. 4.3.
339 Tenzij zij een aanvulling vormen op minimumnormen of invulling geven aan ruimte

die het driekwart-dwingend recht geeft. 
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in het toetsingskader nog andere algemene gronden genoemd.336 Echter omdat
de sociale partners op grond van het beginsel van contractsvrijheid zelf
verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de CAO toetst minister de inhoud
van de CAO slechts marginaal.

Weigering van algemeen verbindend verklaring kan afgezien van de
wettelijke verboden van art. 2 lid 5 WAVV plaatsvinden op grond van strijd
met het recht, strijd met algemeen belang en te grote benadeling van rechtma-
tige belangen van derden. Met name het criterium van algemeen belang heeft
voor veel debat gezorgd. Men was van mening dat weigering van algemeen
verbindend verklaring alleen moest plaatsvinden indien sociaal-economisch
beleid van de regering doorkruist zou kunnen worden.

In het toetsingskader wordt art. 2 lid 5 WAVV nader gepreciseerd.337 Van
belang is te melden dat bepalingen over pensioenen niet op grond van de
WAVV, maar op grond van de Wet Bpf algemeen verbindend verklaard
worden. VUT-regelingen worden wel op grond van de WAVV algemeen
verbindend verklaard, op voorwaarde dat de financiering op omslagbasis
gedaan wordt en er geen sprake is van reservevorming of voorfinanciering van
de ene regeling ten behoeve van de andere. Bovendien mogen CAO-bepalin-
gen over herverzekeren van eigen risico’s van de werkgever bij doorbetaling
van loon bij ziekte of arbeidsongeschiktheid niet AVV worden verklaard.
Voorts wordt bepaald dat onder ‘CAO-bepalingen die geen verband houden
met arbeid’ en daarom niet AVV worden onder andere wordt verstaan afspra-
ken over de ontwikkeling van nieuwe technieken, bedrijfseconomische
ontwikkeling, kwaliteit van het product of promotie van de branche. Indien er
voldoende verband met arbeid wordt aangetoond, kan er een uitzondering
gemaakt worden, indien deze bepalingen als zelfstandig zijn aan te merken en
niet te zeer samenhangen met regelingen zoals hierboven bedoeld.338

Het eerste criterium, strijd met het recht, levert weinig problemen op. Bepa-
lingen die duidelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving komen niet voor
algemeen verbindend verklaring in aanmerking, zoals bepalingen die onder-
scheid maken tussen mannen en vrouwen.339 Mocht er toch sprake zijn van
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340 Toetsingskader AVV, par. 5.1. 
341 Toetsingskader AVV, par. 6.1.
342 Toetsingskader AVV, par. 6.2.
343 Ook kan dispensatie verleend worden aan werkgevers die reeds door een andere

rechtsgeldige CAO worden gebonden. 
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strijd met de wet, dan prevaleert de wet. Dit is in het AVV-besluit opge-
nomen.340

Volgens het toetsingskader is er sprake van strijd met algemene rechtsbe-
ginselen als CAO-bepalingen niet duidelijk wederzijdse rechten en verplich-
tingen van partijen weergeven. Bovendien kan er sprake zijn van strijd met
algemene rechtsbeginselen als te veel overgelaten is aan uitvoeringsregelin-
gen, die vastgesteld worden door organen van CAO-partijen, waarop derden
geen invloed hebben wat betreft de samenstelling van die organen. Dan kan
niet overgegaan worden tot AVV.

Of er sprake zal zijn van strijd met het algemeen belang is van tevoren niet
vast te stellen. In het toetsingskader wordt aangegeven dat de minister de
effecten van bepaalde CAO-afspraken in het licht van de sociale en economi-
sche ontwikkeling als strijdig met het algemeen belang kan beoordelen en op
grond daarvan kan weigeren deze algemeen verbindend te verklaren.341

Er is volgens het toetsingskader o.a. sprake van te grote benadeling van be-
langen van derden indien de werkingssfeerbepaling in de CAO geen duidelijke
afbakening van (rechts)gebieden bevat of overlapping met andere CAO’s ver-
oorzaakt.342 Deze afbakeningsproblemen moeten eerst worden opgelost door
partijen.343

Daarnaast zijn bepalingen die de toegang tot de relevante markt voor
bonafide ondernemingen afsluiten of tot een laag niveau beperken, zonder dat
daarbij in een dispensatiemogelijkheid is voorzien, in strijd met de rechtmati-
ge belangen van derden. Zij worden niet algemeen verbindend verklaard.
Volgens het toetsingskader gaat het hier bijvoorbeeld om exclusiviteit van
verzekeringsmaatschappijen, Arbo-diensten, scholingsinstituten of uitzendor-
ganisaties.

In het toetsingskader geeft de minister bovendien aan in welke gevallen hij
dispensatie zal verlenen en in welke gevallen bedenkingen als evident kans-
loos zullen worden aangemerkt. Bedenkingen die bij voorbaat kansloos zijn,
zijn bedenkingen tegen de representativiteit die op basis van een accountants-
verklaring al weerlegd zijn. Dit geldt ook voor bedenkingen op grond van het
feit dat een werkgever meent dat hij niet voldoende inbreng heeft gehad bij de
CAO-onderhandelingen. Het verloop van het CAO-overleg is een zaak van
partijen en belanghebbenden kunnen zich volgens het toetsingskader tot de
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344 Art. 7:1 Awb.
345 Indien er in de tussentijd een nieuwe eigen CAO ontstaat moeten er opnieuw beden-

kingen worden ingediend om in aanmerking te komen voor dispensatie. Toetsingska-
der AVV, par. 6.2 .

346 Volgens Olbers staat er beroep bij de bestuursrechter open tegen een besluit ter af-
wijzing van een dispensatieverzoek tijdens de looptijd van de CAO. Olbers (Arbeids-
overeenkomst), aant. 14.

347 Olbers (Arbeidsovereenkomst), aant. 11. Zie ook Olbers 1989.
348 Stichting van de Arbeid, Advies inzake algemeen verbindend verklaring van decen-

tralisatiebepalingen in CAO’s, 3 juni 2003, nr. 5/03. 
349 Metalelektro-CAO 2001/2002 art. 1.5 lid 1: ‘Bij of krachtens een CAO met bij deze

overeenkomst betrokken vakverenigingen kan worden afgeweken van de B-bepalingen
in deze overeenkomst. Die CAO wordt hierna aangeduid als ‘MetalelektroB-CAO’,
afgekort ‘MB-CAO’. Van de A-bepalingen in deze CAO kan bij MB-CAO slechts in
voor werknemers gunstige zin worden afgeweken.’ Art. 1.5 lid 3: ‘De bepalingen in
de MB-CAO treden voorzover nodig in de plaats van de betreffende bepalingen in
deze overeenkomst.’ 

350 Grafimedia-CAO 2000/2002 art. 4 lid 4 sub 1: ‘Per onderneming worden tussen werk-
gever en werknemers afspraken gemaakt over de invulling van de in de bepalingen van
deze CAO daartoe aangewezen onderwerpen. Dergelijke afspraken worden in deze
CAO aangeduid als decentrale afspraken.’ Art. 4 lid 4 sub 6: ‘Decentrale afspraken
zijn bindend voor werkgever en werknemer indien zij tot stand zijn gekomen op de
voorgeschreven wijze. Anders tot stand gekomen decentrale afspraken op onderne-
mingsniveau die een invulling van de CAO beogen zijn nietig.’
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rechter wenden indien zij op onredelijke wijze buiten het overleg gehouden
worden. Op het besluit van de minister staat beroep en bezwaar open.344

Zoals eerder gezegd wordt automatisch dispensatie verleend bij iedere aanmel-
ding van een eigen rechtsgeldige ondernemings-CAO of subsector-CAO. Deze
dispensatie blijft gelden tot een jaar na het verstrijken van de eigen (on-
dernemings-)CAO.345 Als er bedenkingen worden ingediend tijdens de looptijd
van een AVV-CAO in verband met een eigen CAO wordt deze beschouwd als
een bedenking tegen het eerstvolgende verzoek om AVV van die CAO.346

Vrijwillige toepassing van een andere CAO dan degene die algemeen verbin-
dend is verklaard, is geen grond voor dispensatie. Er moet sprake zijn van een
eigen CAO.

Bij de beslissing om de ondernemings-CAO uit te zonderen wordt de on-
dernemings-CAO niet inhoudelijk getoetst.347

2.4.2.4 AVV van decentralisatiebepalingen

In verband met de in paragraaf 2.4.1 beschreven trend van decentralisatie is
in juni 2003 een rapport van de Stichting van de Arbeid verschenen inzake de
algemeen verbindend verklaring van decentralisatiebepalingen in CAO’s.348

Naar aanleiding van decentralisatiebepalingen in de Metalelektro-CAO,349 de
Grafimedia-CAO350 en de CAO Welzijn vraagt de minister begin 2003 advies
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351 CAO Welzijn 2001-2002, art. 7 lid 4: ‘In afwijking van lid 1 kunnen werkgever en
ondernemingsraad in schriftelijke overeenstemming bij die CAO-regelingen waar dat
is aangegeven t.a.v. de daarin geregelde arbeidsvoorwaarden een specifiek voor de
eigen instelling geldende regeling overeenkomen. Deze decentrale instellingsregeling
wordt geacht deel uit te maken van de CAO en prevaleert boven de CAO-bepaling
waarvan is afgeweken.’

352 Stichting van de Arbeid, Advies inzake algemeen verbindend verklaring van decen-
tralisatiebepalingen in CAO’s, 3 juni 2003, nr. 5/03, par. 2.2. Daarmee is de Commis-
sie van Deskundigen van de ILO het ook eens, zie Adviescommissie van Deskundigen
ILO inzake AVV Metal-elektro 2000-2002, 12 juli 2001, JAR, 22.

353 Dit is volgens de STAR: het bewerkstelligen van evenwichtige arbeidsverhoudingen
en bevorderen van arbeidsrust en daarmee positieve sociaal-economische ontwikkeling
mogelijk maken.

354 De ongeclausuleerde bevoegdheid om van de AVV-CAO af te wijken is volgens de
minister te beschouwen als een vorm van dispensatie.

355 Stichting van de Arbeid, Advies inzake algemeen verbindend verklaring van
decentralisatiebepalingen in CAO’s, 3 juni 2003, nr. 5/03, par. 2.2.

356 Zie hierdoor paragraaf 2.3.3.1.
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aan de Stichting van de Arbeid inzake een mogelijke gedragslijn bij het alge-
meen verbindend verklaren van deze bepalingen.351 De minister stelt hierbij
voor om het Toetsingskader AVV aan te passen op onderdeel 4.3, waarin
wordt opgesomd welke CAO-bepalingen niet voor AVV in aanmerking ko-
men in die zin dat decentralisatiebepalingen alleen algemeen verbindend
verklaard kunnen worden indien de CAO alternatieven bevat die in de decen-
trale regeling overgenomen worden.

De STAR meent, samen met de minister, dat het decentralisatieproces in
Nederland positief gewaardeerd moet worden, omdat ‘het bewerkstelligen van
arbeidsvoorwaardendifferentiatie in deze zin algemeen gezien wordt als een
positieve bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkelingen en aan het
bevorderen van collectieve onderhandelingen en kan daarmee in zekere zin
ook worden gezien als een bijdrage aan het ‘algemeen belang’.352 Daarnaast
is zij het eens met de minister dat AVV van decentralisatiebepalingen op
zichzelf niet in strijd is met het uitgangspunt van de WAVV.353 Decentralisa-
tiebepalingen zijn volgens de STAR te beschouwen als door CAO-partijen
bewust gecreëerde mogelijkheden tot afwijking van CAO-bepalingen.354

In het STAR-rapport komt de vraag aan de orde of de CAO-bepalingen die
werkgevers en werknemers binden aan de decentrale afspraken algemeen
verbindend verklaard kunnen worden. Met andere woorden: kunnen de af-
spraken die gemaakt worden op grond van de CAO doorwerken in de indivi-
duele overeenkomst?355

De decentrale afspraken kunnen de status van een CAO krijgen indien zij
aan de wettelijke vereisten van de WCAO en de Wet op de Loonvorming
voldoen,356 met als gevolg dat gebonden werknemers en werkgevers gebonden
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357 Zie hiervoor paragraaf 2.3.3.2. Ongebonden werknemers worden dan gebonden op
grond van art. 14 WCAO, eventueel in samenhang met een eenzijdig wijzigingsbeding
o.g.v. art. 7:613 BW.

358 Een voorbeeld hiervan is de CAO Horeca en aanverwant bedrijf 2001/2002. 
359 Zie par. 2.4.3.2.
360 Stichting van de Arbeid, Advies inzake algemeen verbindend verklaring van decen-

tralisatiebepalingen in CAO’s, 3 juni 2003, Pb. Nr. 5/03, par. 3.2. 

87

zijn aan de decentrale afspraken op grond van art. 9, 12 en 13 WCAO.357 De
STAR meent dat de binding zich uitstrekt tot zowel hetgeen bepaald is in de
CAO zelf als wat bepaald is krachtens de CAO in een decentrale regeling.
Indien de decentralisatiebepaling in de CAO aan individuele werkgevers (of
bepaalde subsector-organisaties) de bevoegdheid geeft om andere of nadere
afspraken te maken met de vakbonden of met de individuele werknemer, dan
zijn deze afspraken geldig. De afspraken kunnen dan alleen maar geldig zijn
voor de werkgevers en werknemers die voorheen aan de (overkoepelende)
(AVV-)CAO gebonden waren.

De minister meent dat decentralisatiebepalingen waaraan een ongeclausu-
leerde bevoegdheid (d.w.z. zonder mogelijke alternatieven) gegeven wordt om
op decentraal niveau afwijkende afspraken te maken, niet in aanmerking
moeten kunnen komen voor AVV. Dit zou anders zijn als de decentralisatiebe-
paling afwijking van de CAO toestaat in de vorm van bepaalde keuzemoge-
lijkheden. Dan kan volgens de minister de bepaling wel in aanmerking komen
voor AVV. De alternatieven om van de (algemeen verbindend te verklaren)
CAO af te wijken liggen dan immers al vast en deze worden algemeen verbin-
dend verklaard.358 De STAR is het hiermee eens en meent dat de gekozen
alternatieve regeling de onder werkingssfeer van die regeling vallende werk-
nemers en werkgevers bindt op dezelfde wijze als de AVV-CAO, namelijk op
grond van art. 3 WAVV.359 Deze alternatieven zijn immers ook algemeen
verbindend verklaard.

Anders ligt het echter bij de ongeclausuleerde decentralisatiebepalingen.
Deze bepalingen geven aan partijen op een lager niveau de ruimte om van de
CAO af te wijken met een eigen regeling. CAO-partijen kunnen wat dit betreft
alleen maar bewerkstelligen dat die decentrale regelingen op grond van art. 9,
12 en 13 WCAO bindend zijn voor werkgevers en werknemers die aan de
CAO zelf zijn gebonden. Een CAO-bepaling die bepaalt dat de decentrale
afspraken bindend zijn voor werkgever en werknemer, kan alleen maar gelden
voor de werkgever en werknemer binnen de aan de CAO gebonden onderne-
ming. Indien dit anders zou zijn, zou door algemeen verbindend verklaring
van een dergelijke decentralisatiebepaling de bevoegde opsteller van de
regeling op grond van die bepaling een bevoegdheid krijgen om eenzijdig al
zijn werknemers te binden.360
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361 Stichting van de Arbeid, Advies inzake algemeen verbindend verklaring van
decentralisatiebepalingen in CAO’s, 3 juni 2003, Pb. Nr. 5/03, par. 6. 
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De STAR stelt vervolgens voor om in het toetsingskader op te nemen dat
alleen CAO-bepalingen die alternatieven voor decentrale regelingen bevatten
voor AVV in aanmerking komen.

Doorwerking van de decentrale afspraken in de individuele arbeidsover-
eenkomsten moet dus op een andere manier bewerkstelligd worden. Volgens
de STAR zijn er verschillende manieren.361 In eerste instantie kan de werkge-
ver met één of meer bonden een ondernemings-CAO afsluiten. Deze CAO
werkt door in de individuele arbeidsovereenkomsten van de werknemers die
lid zijn van de vakbonden die partij zijn bij de ondernemings-CAO. Decentra-
le afspraken kunnen bovendien worden vastgesteld in een met de OR afgeslo-
ten ondernemingsregeling. De bedrijfstak-CAO kan bepalen dat door de CAO
gebonden werkgevers en werknemers gebonden worden aan de ondernemings-
regeling, als een regeling krachtens de CAO op grond van art. 9, 12 en 13
WCAO. Voor de werknemers die niet aan de CAO gebonden zijn moet in de
arbeidsovereenkomst een incorporatiebeding opgenomen worden op grond
waarvan regelingen die krachtens de CAO tot stand komen worden geacht
deel uit te maken van de individuele arbeidsovereenkomst.

Indien de bedrijfstak-CAO het mogelijk maakt om via een subsector-CAO
af te wijken, neemt de decentrale regeling de vorm aan van een CAO waar-
voor AVV aangevraagd zou kunnen worden.

Indien de ongeclausuleerde decentralisatiebepaling van een bedrijfstak-CAO
niet algemeen verbindend verklaard kan worden, betekent dit dat ongeorgani-
seerde of anders georganiseerde werkgevers geen gebruik kunnen maken van
de decentralisatiemogelijkheid terwijl zij wel gebonden worden aan de rest
van de algemeen verbindend verklaarde CAO. Deze werkgevers zouden
eventueel een eigen ondernemings-CAO kunnen afsluiten en dispensatie
kunnen verzoeken bij de minister in de vorm van bedenkingen tegen het
verzoek tot AVV. Ook kunnen zij dispensatie bij de CAO-partijen vragen
indien de CAO al AVV is. Dan moet er wel een mogelijkheid voor dispensatie
opgenomen zijn in de CAO om dit mogelijk te maken. Indien de werkgever
deze afspraken maakt met de oorspronkelijke CAO-partijen kan hij mijns
inziens op deze dispensatie rekenen.
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3 HET NEDERLANDSE EN EUROPESE
MEDEDINGINGSRECHT

3.1 Inleiding

Voordat men verschillende rechtsgebieden, zoals het mededingingsrecht en
het CAO-recht, met elkaar in verband gaat brengen, zal men zich in de achter-
gronden ervan moeten verdiepen. Dit geldt met name voor het mededingings-
recht, omdat dit een rechtsgebied is dat nauw samenhangt met economische
theorie. Men verkeert dan ook vaak in de veronderstelling dat al het mede-
dingingsrecht een uitwerking is van economische theorie. Dit hoeft niet altijd
het geval te zijn, zoals bij het Nederlandse en het Europese mededingingsrecht
zal blijken. Europees mededingingsrecht heeft namelijk naast een basis in
economische theorie ook duidelijk politieke en ideologische achtergronden.
Deze politieke en ideologische achtergronden hebben in sterke mate invloed
op de inhoud van het beleidsinstrument recht. Dit geldt in het bijzonder voor
de rechtspraak ter invulling van het recht. Omdat het Nederlandse mededin-
gingsrecht wortelt in het Europese mededingingsrecht, ligt het voor de hand
dat deze achtergronden ook invloed hebben op het Nederlandse mededin-
gingsrecht. Aangezien in deze dissertatie onderzoek gedaan wordt naar de
combinatie van Nederlandse CAO’s en het mededingingsrecht, zal ik het
mededingingsrecht beschrijven vanuit een Nederlands perspectief. Dat houdt
in dat het Nederlandse mededingingsrecht het uitgangspunt zal zijn, en het
Europese mededingingsrecht ter invulling weergegeven wordt. Dit betekent
niet dat het Europese mededingingsrecht slechts sporadisch aan bod zal
komen. Volgens de MvT van de Nederlandse Mededingingswet is namelijk
het Europese recht, met name de jurisprudentie van het EG Hof, maatgevend
voor de concrete uitwerking van het Nederlandse Mededingingsrecht.

In paragraaf 3.2 zal ik kort weergeven wat de politieke en ideologische
achtergronden zijn. In paragraaf 3.3 zal ik mij meer met de uitwerking van de
achtergronden bezighouden, en het Nederlandse en Europese mededingingsbe-
leid beschrijven. Zo kan beter een beeld gevormd worden met betrekking tot
de vraag die in hoofdstuk 4 aan de orde komt, namelijk waar het mededin-
gingsrecht en CAO’s zouden kunnen botsen. Daarna zal ik in de daaropvol-
gende paragrafen positief mededingingsrecht beschrijven voor zover dat nodig
is om de probleemstelling te kunnen beantwoorden. In paragraaf 3.4 komt het
kartelverbod van art. 6 Mw en art. 81 EG aan bod en in paragraaf 3.5 het
verbod op misbruik van machtspositie. Tenslotte zal ik in paragraaf 3.6 nog
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1 Gedeeltelijke concentratiecontrole vindt ook plaats via art. 82 EG (het verbod op mis-
bruik van machtspositie). Hier gaat het echter alleen om ondernemingen die reeds een
machtspositie hebben op een bepaalde markt, en deze vergroten door een andere
onderneming over te nemen. Van Gerven et al. 1997, nr. 585. HvJ EG 21 februari
1973, zaak 6/72, Jur. 1973, p. 215 (Continental Can).

2 Gebaseerd op indeling van o.a. Drahos 2001, p. 37-45. Van den Bergh 1997. Mortel-
mans 2001.
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enkele woorden wijden aan de samenloop van het Nederlandse en het Europe-
se mededingingsrecht.

In dit hoofdstuk over mededingingsrecht zal ik niet ingaan op de concentratie-
controle omdat dit het bereik van dit onderzoek te buiten gaat. Concentratie-
controle op grond van Verordening 139/2004 wordt als een noodzakelijke
aanvulling beschouwd op het kartelverbod. Bedrijven kunnen immers beslui-
ten om geheel te fuseren indien hen de weg van de kartelvorming afgesneden
wordt. In principe is dit ook op grond van art. 2 lid 2 en 3 van Vo 139/2004
toegestaan, alleen concentraties die de daadwerkelijke mededinging op de
gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze
kunnen belemmeren zijn niet toegestaan.1 Omdat concentratiecontrole in
verband met het CAO-recht van minder belang is, zal ik hier verder niet op in
gaan. Alleen daar waar het relevant kan zijn, zal concentratiecontrole aan de
orde komen.

3.2 Algemene aspecten van het mededingingsrecht: 
doelstellingen, historische achtergronden en beleid

3.2.1 Inleiding

In paragraaf 3.2.2 zal ik beginnen met een weergave van mogelijke doelstel-
lingen van de regulering van mededinging. Daarbij zal ik ingaan op de vraag
wat de redenen kunnen zijn om mededinging te reguleren, of juist niet te
reguleren. Hiermee wordt duidelijker wat de achtergronden van het Neder-
landse en het Europese mededingingsbeleid zijn, die in paragraaf 3.3 aan de
orde komen. Om meer inzicht te kunnen verschaffen in de achtergronden van
het Nederlandse mededingingsrecht, het mededingingsrecht van de EU en de
doelstellingen die met beide nagestreefd worden, zal ik in paragraaf 3.2.3 de
historische ontwikkeling van het mededingingsrecht in Europa sinds de
Tweede Wereldoorlog kort weergeven. Vervolgens is het van belang iets te
weten over de theoretische kaders die invloed gehad hebben op het ontstaan
en de ontwikkelingen van het mededingingsrecht, om te kunnen begrijpen
welke doelstellingen het mededingingsrecht van de Europese Unie en het
mededingingsrecht van Nederland nastreven. Daarom zal ik in deze paragraaf
naast de historische ontwikkelingen ook de ontwikkeling van de meest in-
vloedrijke mededingingstheorieën en hun uitwerking kort beschrijven.2
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3 Gerber 1998, p. 417-420. 
4 Het hoeft dus niet altijd te gaan om ‘economisch correcte’ redenen, het hangt volledig

af van hoe men het concept mededinging definieert en welke waarden en gevolgen
men daaraan verbindt.

5 Jones & Sufrin 2004, p. 16-17.
6 Ook Van den Bergh 1997, p. 47-48.
7 Ook Jones & Sufrin 2004, p. 16-17.
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Om verwarring te voorkomen zal ik voor het mededingingsrecht van de EU
de term ‘Europees mededingingsrecht’ gebruiken en voor mededingingsrecht
in Europese landen de term ‘mededingingsrecht in Europa’. Daar waar ik
verwijs naar beslissingen van het Hof wordt het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschap bedoeld, tenzij zulks anders vermeld wordt. Indien er
verwezen wordt naar de Commissie, wordt de Commissie van Europese
Gemeenschap bedoeld.

3.2.2 Doelstellingen van de regulering van de mededinging

Uit de historische ontwikkelingen omtrent het gedachtegoed over de taak van
de overheid om mededinging te waarborgen, kunnen algemene doelstellingen
van het mededingingsrecht afgeleid worden.3 Gerber noemt deze de normatie-
ve doelstellingen en de economische doelstellingen om de mededinging te
bewaken.

Normatieve doelstellingen zijn afhankelijk van de waarde en de gevolgen die
men aan een bepaalde mate van mededinging verbindt. Bescherming van de
kleine ondernemers is bijvoorbeeld een normatieve doelstelling. Deze doel-
stelling wenst men met een bepaalde mate van mededinging te bewerkstel-
ligen, vanwege de waarde voor de maatschappij die men aan die mate van
mededinging toebedeelt. Kleine ondernemers worden dan beschermd door
bijvoorbeeld een bepaald percentage van marktmacht tegen te gaan. Dit geeft
een normatief oordeel weer over het concept mededinging en is afhankelijk
van maatschappelijke, politieke en culturele omstandigheden in een bepaalde
maatschappij.4 Zo kunnen verschillende soorten beleid nagestreefd worden
met behulp van het mededingingsrecht, in navolging van deze normatieve
ideeën, zoals sociaal beleid of milieubeleid.5

Economische doelstellingen komen voort uit de overtuiging dat de gewenste
mate van mededinging niet bereikt kan worden zonder een wettelijk systeem
dat de mededinging waarborgt.6 In navolging van liberale doelstellingen die
voornamelijk na de Tweede Wereldoorlog vorm hebben gekregen, zou dit
wettelijke systeem gebruikt moeten worden om de vrijheid van actoren op de
economische markt te bewerkstelligen.7

In navolging van andere economische doelstellingen wordt mededingings-
recht ook wel gebruikt om bepaalde maatschappelijke idealen na te streven,
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8 Ook Jones & Sufrin 2004, p. 16-17.
9 Ook Van den Bergh 1997, p. 13-14. Jones & Sufrin 2004, p. 16-17.
10 Gerber 1998, p. 419.
11 Hoewel enkele socialisten de kartels beschouwden als een opstapje naar hun ideaal van

de centrale plan-economie en de uitbuiting van hun achterban voor lief namen om dit
doel te kunnen bereiken. Ook Hildebrand 2002, p. 14.

12 Van Gerven et al. 1997, nr. 123. Mededinging heeft volgens Van Gerven c.s. ook meer
te maken met een bepaalde marktvorm dan met de graad van handelsvrijheid. Aantas-
ting van de handelsvrijheid is niet relevant zolang de mededinging op een markt niet
op merkbare wijze wordt aangetast. 

13 Ook Jones & Sufrin 2004, p. 2-15.
14 De Chicago School beschouwt het bereiken van optimale allocatieve efficiëntie, en

daarmee de maximalisering van de welvaart van consumenten als het enige legitieme
doel van mededingingsrecht. Jones & Sufrin 2004, p. 17.
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door bestaande machtsstructuren in een maatschappij te beschermen of te
versterken.8 Bij het opstellen van het mededingingsrecht moet men zich dan
afvragen hoe men de maatschappij zou willen vormgeven en hoe mededin-
gingsrecht deze maatschappij (mede) zou kunnen realiseren. Dit is een soort
doelstelling die heel duidelijk naar voren komt bij het Europese mededin-
gingsbeleid. Het mededingingsrecht wordt door de EG beschouwd als een
instrument om misbruik van economische macht tegen te gaan en de eenheid
van de EG te kunnen bewerkstelligen.

Vaak bevatten mededingingsrechtelijke systemen ook elementen die worden
geacht (economische) rechtvaardigheid na te streven.9 Oorspronkelijk ging het
hierbij om de belangen van arbeiders en werknemersorganisaties (!) en de
kleine ondernemers.10 Men verkeerde in de veronderstelling dat het mededin-
gingsrecht misbruik van economische macht en uitbuiting van de werkende
klasse door de grote kartels zou kunnen tegengaan.11 Op deze manier zou het
mededingingsrecht een rechtvaardiger verdeling van de welvaart in de maat-
schappij kunnen bewerkstelligen. Volgens Van Gerven c.s. worden er in bijna
alle moderne kartelwetgevingen dergelijke sociopolitieke doelen nagestreefd.
Men streeft dan voornamelijk naar onderlinge rivaliteit tussen ondernemingen
en men probeert de handelsvrijheid te beschermen.12

Naast al deze functies van het mededingingsrecht om economische doel-
stellingen na te streven, maakt men, in navolging van een van de belangrijkste
economische doelstellingen van het mededingingsrecht, gebruik van mede-
dingingsrecht om doelstellingen van economische politiek na te streven. Hier-
bij kan men denken aan inflatiebestrijding, economische vooruitgang door het
bestrijden van handelsbarrières, het behouden van de internationale concur-
rentiepositie en algemene economische efficiëntie.13 Deze laatste doelstelling
is bijvoorbeeld het belangrijkste doel van het Amerikaanse antitrustrecht, dat
met name gebaseerd is op micro-economische theorie.14 Algemene economi-
sche efficiëntie is echter in de meeste landen van West-Europa en ook in de
EG geen centrale doelstelling. Dit meer abstracte doel van economische
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15 Jones en Sufrin menen dat er echter wel algemene consensus bestaat over het feit dat
mededingingsrecht economische efficiëntie zou moeten nastreven. Volgens hen is het
de vraag of mededingingsrecht ook wel andere doelstellingen daarnaast zou moeten
nastreven, omdat dit uiteindelijk de welvaart van de consument zal schaden. Jones &
Sufrin 2004, p. 17-18. Ook Bishop & Walker 1999, nr. 1-06.

16 Ook in Nederland, zie Van Peijpe 1985, par. 6.3.3.
17 Vooral de eerste wederopbouwjaren werden gekenmerkt door overheidsbemoeienis

gebaseerd op vooroorlogse wetgeving. Van Peijpe 1985, par. 6.3.2. In 1951 kwam in
Nederland de Wet schorsing bedrijfsregelingen tot stand als aanvulling op het Kartel-
besluit.

18 Volgens Gerber vindt men daarom in nationale stelsels (doorgesijpeld in het EG-
stelsel) vaak vage normen als algemeen belang en misbruik van economische machts-
positie in plaats van normen die onacceptabel gedrag definiëren, rechten vestigen, of
sociale misstanden bestrijden. Gerber 1998, p. 228.
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efficiëntie zou kunnen botsen met de meer gevarieerde doelstellingen die het
EG mededingingsrecht altijd nagestreefd heeft.15 Wel neemt de economische
efficiëntie in het Europese mededingingsrecht een centrale plaats in als
instrument om de doelstelling van economische groei en welvaart na te
streven. Hierop kom ik terug in paragraaf 3.3.2.

3.2.3 Historische ontwikkeling van het mededingingsrecht sinds de
Tweede Wereldoorlog

3.2.3.1 Freiburg Schule

‘A competitive economic system is regarded in Europe as necessary for a prospe-
rous, free and equitable society. The so-called Freiburg School, which can be
called the academic cradle of EC competition law, was convinced that such a
society could develop only where the market was embedded in a constitutional
framework.’
Hildebrand 2002, p. 10.

Hoewel tot aan het begin van de 20e eeuw kartels beschouwd werden als
instrumenten om de verschillende crises in Europa te kunnen bestrijden,
ontstond rond de jaren twintig wetgeving die het misbruik van de aldus
verworden machtspositie van de kartels aanpakte. Na de Tweede Wereldoor-
log groeide dit zogenaamde misbruikstelsel in heel Europa uit, gebaseerd op
die ideeën die rond 1920 in Oostenrijk en Duitsland ontstaan waren.16

In Nederland werd na de oorlog het Kartelbesluit, dat als bezettingsmaatre-
gel door de nazi’s was ingesteld, voorlopig gehandhaafd.17 Mededingingsrecht
werd nu in heel Europa meer beschouwd als een onderdeel van het politieke
systeem18 en als een reguleringsmechanisme van de economie die de wederop-
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19 Men was ook ontvankelijker geworden voor termen als economische en sociale recht-
vaardigheid. Door socialisten en sociaaldemocraten werd mededingingsrecht gezien
als een middel om de uitbuiting van arbeiders door de machtige kartels tegen te
kunnen gaan. Bovendien werd er druk uitgeoefend door Amerika om mededingings-
wetgeving op te zetten. Gerber 1998, p. 171-176.

20 Deze constitutie vloeide voort uit de politieke keuze voor een bepaald economisch
systeem. Er werd onderscheid gemaakt in het systeem van de markteconomie en de
centrale planeconomie. Koos men voor de markteconomie, dan koos men voor
volledige mededinging, namelijk mededinging waarin geen enkele onderneming in een
markt de macht heeft om andere ondernemingen te dwingen bepaald gedrag te verto-
nen. Volgens de leer van de Ordnungspolitik schiep de constitutie de randvoorwaarden
waaraan autoriteiten zich moesten houden en alleen binnen dat kader konden zij
beslissingen nemen. Gerber 1998, p. 245. Drahos 2001, p. 39-40 en 241.

21 Gerber 1998, p. 231-265. 
22 Drahos 2001, p. 39. Hildebrand 2002, p. 160.
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bouw kon ondersteunen.19 De doelstellingen en de achtergronden achter deze
nationale stelsels verschilden echter onderling.

In Duitsland werd na de oorlog door de Ordoliberalen het concept van een
economische constitutie20 geïntroduceerd, gebaseerd op de liberale idealen van
mededinging en economische vrijheid, die het recht zou moeten beschermen.
Binnen de Freiburg Schule had men tijdens de heerschappij van Hitler, zonder
te veel bemoeienis van de nazi’s, kunnen nadenken over (het ontstaan en de
mislukking van) de Weimarrepubliek. Men kwam tot de conclusie dat de
economische en politieke instabiliteit was veroorzaakt door het tekortschieten
van het wettelijke systeem. Het systeem had het ontstaan van economische
macht en misbruik dat ervan gemaakt werd door private ondernemingen niet
kunnen tegengaan. Dit misbruik van economische macht had, volgens deze
Ordoliberalen, tot gevolg dat ander beleid, zoals monetair of sociaal beleid,
geen effect meer had. De Ordoliberalen beschouwden daarom economische
macht als een obstakel voor sociale rechtvaardigheid. De markt zou, volgens
hen, door middel van mededingingsrecht wel goed kunnen functioneren. De
markt zou dan kunnen werken als een instrument om sociale integratie te
bevorderen.21 Mededingingsbeleid was dus volgens de Ordoliberalen nood-
zakelijk, en mededingingsrecht werd beschouwd als een instrument om dat
beleid ten uitvoer te kunnen brengen. Zij pleitten dan ook voor strikte kartel-
verboden, concentratiecontrole en voor alsof-mededinging. Dat wil zeggen dat
ondernemingen met een economische machtspositie gedwongen zouden
moeten worden zich te gedragen alsof er sprake was van mededinging op de
relevante markt.22

Deze ordoliberale ideeën maakten deel uit van het gedachtegoed van de
sociale markteconomie, dat na de Tweede Wereldoorlog ontstond, en hebben
derhalve ook invloed gehad bij de Europese eenwording. Dit was met name
het geval bij het vormgeven aan de politieke doelen die men met de eenwor-
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23 Enkele topfiguren waren Ordoliberalen zoals Hallstein, Von der Groeben en Müller-
Armack. Gerber 1998, p. 263-265. Drahos 2001, p. 53. Hildebrand 2002, p. 159.

24 Hieruit trekt Gerber de conclusie dat het maar ten dele waar is dat Europees mededin-
gingsrecht afstamt van het Amerikaanse antitrustrecht. Het verbod van misbruik van
machtspositie verschilt namelijk zeer van het Amerikaanse recht. Gerber 1998, p. 265.

25 Gerber 1998, p. 335-337. Ook stelden de geallieerde Amerikaanse troepen het opstel-
len van mededingingsrecht als voorwaarde voor de terugtrekking, om zo te voorkomen
dat de zware industrie van Duitsland weer sterk genoeg werd om een oorlog te kunnen
beginnen. Jones & Sufrin 2004, p. 30. Drahos 2001, p. 51. Kapteyn & VerLoren van
Themaat 1998, p. 2-9. Lenaerts & Van Nuffel 1999, p. 38. Hildebrand 2002, p. 12.

26 Kapteyn & VerLoren van Themaat 1998, p. 9-13. 
27 Van den Bergh 1997, p. 52. Kapteyn & VerLoren van Themaat 1998, p. 14-16.

Lenaerts & Van Nuffel 1999, p. 41 en 64-70. 
28 Ook Weiler 1994. 
29 Volgens Lenaerts en Van Nuffel is het Verdrag te beschouwen als een traité-cadre,

een verdrag dat het kader aangeeft waarbinnen de rechtsregels die nodig zijn om de
economische unie te realiseren kunnen worden opgesteld. Omdat inmiddels veel
regelgeving uit het Verdrag is ontstaan kan men het ook beschouwen als een traité-
constitution. Lenaerts & Van Nuffel 1999, p. 43 en 58-59.

30 Drahos 2001, p. 51. 
31 Gerber 1998, p. 7-8. Drahos 2001, p. 52
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ding probeerde te bewerkstelligen.23 Zo is het nastreven van een marktecono-
mie een ordoliberale doelstelling. Ook het gebruik van het verbod op misbruik
van een economische machtspositie in het mededingingsrecht getuigt van
invloed van ordoliberale ideeën.24

Het (trans-)Europese mededingingsrecht ontstond toen de Europese Kolen
en Staal Gemeenschap (EGKS) in 1951 werd opgericht. Om te voorkomen dat
de rijke en machtige kartels en concentraties de echte politieke macht in de
Gemeenschap in handen zouden kunnen krijgen, besloot men deze aan banden
te leggen.25 In art. 65 EGKS werd een kartelverbod naar Amerikaans recht en
in art. 66 EGKS een verbod op misbruik van machtspositie opgenomen. Toen
het in 1955 duidelijk werd dat, naast de EGKS, een politieke of een militaire
eenheid er niet in zat, maakten de politieke leiders van Europa zich sterk voor
een economische unie.26 In het Spaakrapport spraken zij van het creëren van
een gemeenschappelijke markt, waardoor de welvaart zou stijgen via het
afbreken van handelsbarrières tussen de lidstaten.27 Consumenten en onderne-
mingen zouden er wel bij varen en de politieke situatie zou intern gestabili-
seerd kunnen worden.28 In 1957 werd de Europese Economische Gemeen-
schap (EEG) opgericht. Naar model van het EGKS werden in het Verdrag van
Rome29 de artt. 85 en 86 EEG opgenomen.30 Het (Europese) mededingings-
recht moest ervoor zorgen dat alle obstakels voor de grensoverschrijdende
handel werden weggenomen en de Europese markt effectief zou werken en
aantrekkelijk werd.31
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32 Volgens Gerber keken de Amerikaanse bezetters achter de schermen mee en gaven zij
commentaar. Zij namen echter geen deel aan de onderhandelingen. Gerber 1998, p.
339. 

33 Dit paradigma gaat uit van het feit dat marktresultaten van een bepaalde industrie
afhankelijk zijn van het gedrag van verkopers en kopers. Dit gedrag wordt bepaald
door de structuur van die markt, en de structuur van de markt is afhankelijk van
fundamentele voorwaarden als beschikbare technologie en de vraag naar een product.
Volgens de theorie kan de overheid de fundamentele voorwaarden, die de structuur
van de markt bepalen, sturen, wat het gedrag en dus het resultaat van de industrie
beïnvloedt. De overheid kan bijvoorbeeld door regelgeving ervoor zorgen dat de
technologische ontwikkeling gestimuleerd wordt, waardoor de verkoper de prijs
bijstelt en de marktresultaten daardoor veranderen. Van den Bergh 1997, hoofdstuk
4. Jones & Sufrin 2004, p. 21-29. Drahos 2001, p. 41. Hildebrand 2002, p. 126-136.

34 Van den Bergh 1997, p. 42-44. Jones & Sufrin 2004, p. 12-15 en p. 120-123.
35 Marktimperfecties zijn volgens de theorie van de werkzame mededinging niet per se

schadelijk omdat zij elkaar kunnen neutraliseren. Het gedeeltelijk elimineren van
marktimperfecties zou tot slechtere resultaten kunnen leiden dan het gelijktijdig laten
bestaan van deze imperfecties. Bepaalde vormen van samenwerking tussen onderne-
mingen (kartelvorming) kunnen immers tot maatschappelijke voordelen leiden. Dit
houdt in, dat niet alle vormen van coördinatie per definitie slecht voor de markt
moeten worden beschouwd. In het Europese mededingingsrecht wordt een aantal vage
begrippen, zoals merkbaarheid, gebruikt die impliceren dat niet elke vorm van kartel-
vorming onmiddellijk verboden is.

36 Van den Bergh 1997, p. 43-44.

96

3.2.3.2 Harvard School

Bij de opstelling van het Europese mededingingsrecht werd naast deze Euro-
pese ordoliberale elementen, ook het Amerikaanse gedachtegoed van de
Harvard School ofwel de leer van de Traditionele Industriële Organisatie
gebruikt.32 Mason en Bain e.a. ontwikkelden de Harvard-theorie gebaseerd op
het structuur-gedrag-resultaat paradigma.33 Volgens deze theorie gaat het in
de mededinging niet zozeer om problematisch gedrag van ondernemingen,
maar om de structurele problemen van de markt. Marktmacht wordt
beschouwd als een fundamenteel probleem vanwege de mogelijkheid om
markten af te sluiten voor concurrenten.

In 1940 was al door Clark het concept van de werkzame mededinging geïntro-
duceerd, dat binnen de Harvard-theorie paste vanwege het feit dat de leer van
de werkzame mededinging zich concentreerde op het bereiken van wenselijke
marktresultaten.34 Clark meende dat mededingingsbeleid dat volledige mede-
dinging nastreefde, de mededinging zou kunnen schaden.35 Het mededingings-
beleid zou namelijk niet het ideaal van volkomen concurrentie moeten nastre-
ven, maar criteria moeten formuleren aan de hand waarvan bepaald kan
worden in hoeverre een industrie werkzaam competitief is.36
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37 Hildebrand 2002, p. 143-153.
38 Zoals Director, Friedman, Stigler, Demsetz, Brozen, Posner en Bork. Jones & Sufrin

2004, noot 66.
39 ‘The whole task of antitrust can be summoned op as the effort to improve allocative

efficiency without imparing productive efficiency so greatly as to produce either no
gain or a net loss in consumer welfare.’ Bork 1978, p. 91. Ook Niels et al. 2001.

40 Consumentenwelvaart moet gelijkgesteld worden met het maatschappelijk belang.
Bork 1978, hoofdstuk 3.

41 Jones & Sufrin 2004, p. 22-29. Van den Bergh 1997, hoofdstuk 6.
42 Dit zijn kartelafspraken tussen ondernemingen die in verschillende schakels van de

distributieketen bevinden, zoals afspraken over selectieve distributie. Zie paragraaf
3.4.3.

43 Bijvoorbeeld parallelimporteurs die profiteren van de reclame die de distributeur in het
land gemaakt heeft. 

44 Van den Bergh 1997, p. 65. Zie hierover uitgebreid Bekendmaking Commissie, Pb.
2000, C 291/01, m.n. nrs. 1-7, nrs. 100-102 en nrs. 115-118.

45 Commissie, XXXe Verslag over het mededingingsbeleid 2000, p. 8.
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3.2.3.3 Chicago School

De Harvard-theorie kreeg in de jaren zeventig en tachtig zware kritiek te
verduren van de leden van de Chicago School.37 Deze Chicagoanen38 achtten
de Harvard-theorie te weinig fundamenteel theoretisch en te empirisch. De
Chicago School gaat uit van het streven naar economische efficiëntie39 (via
allocatieve en productieve efficiëntie) om consumentenwelvaart40 te bewerk-
stelligen. Deze theorie ligt aan de basis van het Amerikaanse mededingings-
recht, waarin men tot op de dag van vandaag sterk vanuit de optiek van de
consumentenwelvaart redeneert.

Vanwege de eenzijdige doelstellingen die nagestreefd worden werd de
Chicago-theorie op haar beurt weer aangevallen. Dat betekent immers dat
geen rekening gehouden kan worden met andere doeleinden van beleid.
Verder zou men zich te veel op de effecten op de lange termijn richten.41

Het EG mededingingsrecht wordt door het efficiëntie-denken van de Chicago-
anen beïnvloed. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk met betrekking tot de
problematiek van de verticale overeenkomsten.42 Steeds meer ziet men in dat
verticale samenwerkingsverbanden volgens de theorie van de Chicago-econo-
mics enerzijds bijdragen aan de toename van efficiëntie van productie en
distributie en anderzijds free riding43 tegengaan.44 Deze visie komt ook
duidelijk naar voren in het Europese mededingingsbeleid. In haar verslagen
over het mededingingsbeleid richt de Commissie zich steeds meer op de rol
van markt en mededinging bij het garanderen van het welzijn van de consu-
ment, het stimuleren van optimale allocatie en het stimuleren van
efficiëntieverbetering.45
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46 Drahos 2001, p. 45. Van den Bergh 1997, hoofdstuk 9. Hildebrand 2002, p. 140-142.
47 Van den Bergh 1997, p. 103. De Commissie redeneert ook op deze wijze zie Be-

kendmaking Commissie, Pb. 2000, C 291/01, m.n. nrs. 1-7, nrs. 100-102 en nrs. 115-
118. Hildebrand 2002, p. 140-142 en 162-164.

48 Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 7 (MvT).
49 Drahos 2001, p. 202.
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3.2.3.4 Nieuwe Industriële Organisatie

De Harvard-theorie en de Chicago School werden beiden bekritiseerd door de
leer van de Nieuwe Industriële Organisatie die uitgaat van speltheorie.46 Met
de modellen die volgens deze theorie ontwikkeld worden kan men gedrag van
concurrenten op een markt voorspellen. De uitkomsten van deze modellen
worden weer gebruikt om mededingingsrecht vorm te geven. Zo komt men
m.b.t. verticale overeenkomsten tot de conclusie dat in het mededingingsbe-
leid de schade van concurrentiebeperkingen afgewogen moet worden tegen
mogelijke efficiëntiewinsten. Op deze wijze kan men strategisch gedrag van
concurrenten beter voorspellen. Men kan, zoals de Chicago-theorie zegt, free
riding bestrijden door middel van verticale overeenkomsten, maar daarnaast
moet men letten op het gebruik van de verticale overeenkomst om de markt
af te sluiten door kosten van concurrenten te verhogen.47

3.3 Nederlands en Europees mededingingsbeleid

3.3.1 Inleiding

Om het mededingingsrecht goed te kunnen begrijpen is het noodzakelijk om
nader in te gaan op het beleid dat met het mededingingsrecht nagestreefd
wordt. Bij het bestuderen van mededingingsrecht is het met name van belang
welke doelstellingen mededingingsbeleid wil nastreven. De invulling van het
mededingingsrecht is immers afhankelijk van deze doelstellingen en van de
prioriteit die aan de doelstellingen van het mededingingsrecht t.a.v. andere
doelstellingen gegeven wordt. Het is ook zeer relevant voor het onderwerp van
deze studie welke doelstellingen het mededingingsrecht geacht kan worden na
te streven en of ook niet-economische doelstellingen, zoals met name sociale
doelstellingen, mee kunnen wegen. Hierop kom ik in hoofdstuk 4 nog terug.

Om inzicht te kunnen krijgen in het Nederlandse mededingingsrecht moet men
zich ook verdiepen in het Europese mededingingsrecht. Met de overgang naar
de nieuwe Mededingingswet (Mw) 1998 heeft de Nederlandse wetgever
gekozen voor een systeem dat volledig of althans zo nauw mogelijk aansluit
bij het Europese mededingingsrecht.48 Als gevolg hiervan vertoont de Neder-
landse wet een zeer hoge mate van convergentie met het Europese recht, zeker
in vergelijking met andere Europese landen zoals Duitsland en Oostenrijk.49

Dit komt tot uitdrukking in het feit dat de Mededingingswet in art. 1 naar

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht'



NEDERLANDS EN EUROPEES MEDEDINGINGSBELEID  3.3

99

Europees mededingingsrechtelijke terminologie uit het Verdrag en rechtspraak
verwijst. Het meest belangrijke aspect hiervan is dat de Nederlandse Mede-
dingingsautoriteit (NMa) de beslissingen van het Europese Hof van Justitie en
de Europese Commissie over de uitleg van deze terminologie moet volgen.
Hoewel het Nederlandse mededingingsrecht zoveel mogelijk probeert aan te
sluiten bij het Europese mededingingsrecht, zijn er wel enkele verschillen op
het gebied van beleid, met name als het op doelstellingen aankomt. In para-
graaf 3.3.2 zal daarom ingegaan worden op de doelstellingen van het Neder-
landse en het Europese mededingingsrecht.

In de eerste paragraaf 3.3.2.1 zal ik de doelstellingen van het Nederlandse
mededingingsbeleid beschrijven en in paragraaf 3.3.2.2 zullen de doelstellin-
gen van het Europese mededingingsrecht aan de orde komen. Hoewel de MvT
van de Mededingingswet benadrukt zo veel mogelijk bij Europese wetgeving
te willen aansluiten, zijn er toch enkele verschillen aan te duiden. Dit vloeit
met name voort uit het feit dat in de EG nog steeds belang wordt gehecht aan
het nastreven van integratie en de gemeenschappelijke markt terwijl dit in
Nederland nauwelijks een rol speelt. Binnen de EG hebben de doelstellingen
van het mededingingsrecht ook een ontwikkeling meegemaakt. In eerste
instantie waren het mededingingsrecht en beleid volledig gericht op de inte-
gratie en het bestrijden van eventuele valsspelers die de export onderuit
zouden kunnen halen voor andere lidstaten. Later is, mede onder invloed van
het Hof, een meer economische benadering van mededinging ontstaan, die
zich richtte op het maatschappelijk nut dat te behalen valt met mededinging.

In paragraaf 3.3.3 wordt nader ingegaan op de actoren die invloed kunnen
uitoefenen op het mededingingsrechtelijk beleid in Nederland (3.3.3.1) en de
EU (3.3.3.2). In Nederland is de NMa de aangewezen figuur om het mede-
dingingsrecht toe te passen en het Nederlandse beleid te interpreteren. Sinds
het verkrijgen van de ZBO-status door de NMa kan zij dit onder eigen verant-
woordelijkheid doen. Bovendien is de NMa sinds kort bevoegd om ook
Europees mededingingsrecht toe te passen. In Europa geven Commissie en
Hof invulling aan het mededingingsbeleid van de EU.

3.3.2 Doelstellingen van het Nederlandse en Europese mededingings-
recht

3.3.2.1 Mededingingswet

‘Het eerste uitgangspunt is dat concurrentie goed is, maar dat ook bepaalde vormen
van samenwerking tussen ondernemingen tot maatschappelijke voordelen kunnen
leiden.’
Kamerstukken II 1995/96, 24707, nr. 3, p. 9.
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50 Jaarverslag NMa 1998, p. 5-6.
51 Zie ook Besluit NMa 30 november 1998, zaak 130 (Essers/N.V. TeleKabel). Jaarver-

slag NMa 1999, p. 25.
52 Jaarverslag NMa 1998, p. 25.
53 Besluit NMa ,18 december 1998 en 31 mei 1999, zaak 51(Stibat).
54 Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3 (MvT). Jaarverslag NMa 1998. 
55 Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 10 (MvT).
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In zijn voorwoord van het eerste jaarverslag van de NMa50 merkte de toenma-
lige DG NMa Kist op dat met de komst van de Mededingingswet de cultuur
van de Nederlandse economie veranderd is. Op 1 januari 1998 volgde de
Mededingingswet de Wet Economische Mededinging (WEM) op. Uitgangs-
punt is de dynamiek van de economie te bevorderen door mededingingsbeper-
kende afspraken en gedragingen niet langer toe te staan. Daarbij gaat de NMa
uit van het concept werkzame mededinging, dat de ondernemingen zou
stimuleren om kapitaal en arbeid zo efficiënt mogelijk in te zetten en te stre-
ven naar technologische vernieuwing.51 Consumenten zouden hierbij gebaat
zijn in termen van prijs, kwaliteit en grotere keuzemogelijkheden. Bovendien
staan ondernemingen door het handhaven van de werkzame mededinging
sterker in de internationale concurrentiestrijd. De NMa beoogt daarnaast een
gunstiger klimaat te scheppen voor startende ondernemingen.52 Volgens de
NMa is werkzame mededinging o.a. de vrijheid van concurrenten om hun
eigen prijzen te kunnen bepalen, rekening houdend met de situatie op de markt
en hun eigen positie daarop.53

Vanaf de inwerkingtreding van de Mw is er in Nederland ook sprake van een
verbodsregime. Dat wil zeggen dat kartels verboden zijn tenzij een uitzonde-
ring zoals in art. 6 lid 3 Mw van toepassing is. Daarnaast is het misbruik
maken van een machtspositie verboden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
open normen, om zo de beoordeling van geval tot geval in eventueel verande-
rende omstandigheden mogelijk te kunnen maken. De Europese jurisprudentie
van het Hof en de beslissingen van de Commissie zijn bij deze beoordelingen
van groot belang want het Nederlands mededingingsrecht streeft, zoals ge-
zegd, in de eerste plaats een zo groot mogelijke convergentie met het Europe-
se mededingingsrecht na.54 Niettemin wordt in de MvT van de Mw opgemerkt
dat niet alle bepalingen en criteria uit de EG-mededingingsregels passend zijn
voor de nationale mededingingswet. Vooral de belangen die samenhangen met
de verhoudingen op de Europese markt zijn daar een voorbeeld van.55 Daarom
is in art. 1 Mw de al eerder genoemde begrippenlijst opgenomen die herhaal-
delijk verwijst naar de Europeesrechtelijke terminologie zoals deze door het
Hof van Justitie en de Commissie geïnterpreteerd wordt.

Het aanhaken bij het Europese mededingingsrecht door de Nederlandse
wetgever maakt het mogelijk om in het kader van deze studie het mededin-
gingsrecht van Nederlandse en Europese makelij tegelijk te behandelen. De
doelstellingen echter van de beide soorten mededingingsrecht wijken van
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56 Dit is duidelijk zichtbaar bij de zaken Albany, Brentjens en Drijvende Bokken. CAO’s
worden uitgesloten van de mededinging omdat anders de doelstellingen neergelegd in
art. 2 EG omtrent sociale politiek door het mededingingsrecht gefrustreerd zouden
kunnen worden. Deze doelstellingen maken echter geen deel uit van het Nederlandse
positieve recht. Toch volgt de NMa in deze zaken het Hof. HvJ EG 21 september
1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.), C-219/97, Jur. 1999,
p. I-6121 (Drijvende Bokken) en C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brent-
jens Handelsonderneming B.V.). Besluit NMa 14 december 2000, zaak 1012 (Van Eck
Havenservice B.V.). In hoofdstuk 4 kom ik hierop terug.

57 Mok 2004, p. 5-7. 
58 Jaarverslag NMa 2000, p. 9.
59 Jaarverslag NMa 2001, p. 6. 
60 Jaarverslag NMa 2001, p. 13 en 31. Zie uitgebreid paragraaf 4.2.
61 Jaarverslag NMa 2001, p. 32.
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elkaar af vanwege het ontbreken van de integratiedoelstelling in het Neder-
landse recht. De Nederlandse markt is immers al een eenheidsmarkt. Dit
maakt dat er in de praktijk verschillen kunnen ontstaan in de interpretatie van
het recht in het licht van de doelstellingen die het recht nastreeft. Ook komt
het in de praktijk voor dat er Europese beslissingen en interpretaties overgeno-
men worden in het Nederlandse recht, terwijl deze genomen zijn ter nastreving
van de integratiedoelstelling uit het Verdrag.56

Het Nederlandse mededingingsrecht streeft in de eerste plaats naar een opti-
male werking van het marktmechanisme. Dit houdt in dat beperking van de
mededinging die tot gevolg heeft dat de Nederlandse concurrentiepositie
verslechtert, moet worden tegengegaan.57 Dit wordt geacht onder andere van
positieve invloed te zijn op de economische groei, werkgelegenheid, techni-
sche vooruitgang etc. Concurrentie zou leiden tot optimalisering van de
prijs/kwaliteitsverhouding van goederen en diensten, waarvan uiteindelijk de
consument profiteert.58

In het voorwoord van het jaarverslag van 2001 van de NMa erkennen Kist
en de Jong dat maatschappelijke welvaart niet alleen afhangt van een goed
functionerende markt. Daarom is de NMa ook van mening dat er rekening
gehouden moet en kan worden met niet-economische belangen.59 De wetgever
is echter volgens de NMa de aangewezen instantie om het concurrentiebelang
tegen andere belangen als arbeidsomstandigheden en milieu af te wegen. Ook
de jurisprudentie van het Hof wordt wat betreft werkgelegenheids- en arbeids-
voorwaarden gevolgd.60 De NMa is bovendien van mening dat niet-economi-
sche belangen vaak samenvallen met economische belangen, zoals milieube-
langen ook vaak efficiëntievoordelen met zich meebrengen. In deze gevallen
kan dit belang een rol spelen in de mededingingsrechtelijke beoordeling.61
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62 Hildebrand 2002, p. 11. 
63 ‘In Europe, competition law is to be seen as part of an ‘economic constitution’ which

embraces social justice and is part of the political system.’ Jones & Sufrin 2004, p. 32.
64 Gerber 1998, p. 1-2.
65 Zie paragraaf 3.2.3.
66 Weiler noemt de markt ‘the Community’s vehicle for prosperity’. Weiler 1994. Ver-

strynghe 1988. Bellamy & Child 2001, nr. 1-077. Hildebrand 2002, p. 2 en 13. Ook
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3.3.2.2 EG-Verdrag

‘De concurrentiebeperkingen die het Verdrag onder bepaalde voorwaarden toelaat
wegens de noodzaak verschillende doelstellingen met elkaar in overeenstemming
te brengen, vinden een grens in de eisen van artt. 2 en 3 EG, waarvan de overschrij-
ding het gevaar meebrengt dat de verzwakking van de mededinging de doelstellin-
gen van de gemeenschappelijke markt doorkruist. Artt. 85 en 86 EEG beogen op
een verschillend niveau hetzelfde, namelijk de instandhouding van een daad-
werkelijke mededinging binnen de gemeenschappelijke markt.’
HvJ EG 21 februari 1973, zaak 6/72, Jur. 1973, p. 215 (Continental Can).

Het Europese mededingingsbeleid kan niet direct in een bepaalde economi-
sche stroming geplaatst worden. Naast economisch theoretische overwegingen
spelen er in de Europese mededingingsregels ook nog overwegingen van
integratie en sociale doelstellingen mee, die volgens het Verdrag mede door
het mededingingsbeleid nagestreefd worden, of in ieder geval in acht moeten
worden genomen.62

Zoals beschreven in voorgaande paragraaf, wordt mededingingsrecht door
nationale beleidsmakers voornamelijk gebruikt om doelstellingen zoals
economische groei, politieke stabiliteit en economische integratie te bewerk-
stelligen. Volgens Gerber wordt echter tezamen met het doel om de mededin-
ging te waarborgen ook vaak in en met het mededingingsrecht gestreefd naar
(sociale) rechtvaardigheid. Hierbij moet men denken aan gelijkheid, het
tegengaan van exploitatie en het welzijn van consumenten.63 Deze doelen
zouden zelfs sterk verweven zijn met het doel om de mededinging te waarbor-
gen.64

Het Duitse mededingingsrecht heeft in eerste instantie veel invloed gehad
op het Europese mededingingrecht vanwege de ervaring die men in Duitsland
al opgedaan had met mededingingsregulering. Bovendien hebben enkele
vooraanstaande Duitse ordoliberale mededingingseconomen een prominente
rol gespeeld bij de Europese eenwording.65

Er is echter één groot verschil tussen het Europese mededingingsbeleid en het
nationale beleid van Duitsland en de meeste lidstaten. Waar de nationale
mededingingswetten economische doelstellingen gebaseerd op economische
theorie nastreven, tracht het Europese mededingingsrecht integratie te be-
werkstelligen.66 Doordat het mededingingsrecht wordt geacht de integratie-
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witz 1997, p. 77. HvJ EG 13 juli 1966, zaak 56 en 58/64, Jur. 1966, p. 450 (Grundig
en Consten).

67 ‘The EC integration objective results in a more permissive view of EC competition
rules, in particular agreements and practices.’ Hildebrand 2002, p. 11-12.

68 HvJ EG 25 oktober 1977, zaak 26/76, Jur. 1977, p. 1875 (Metro/Saba). ‘The phrase
“workable competition” in EC competition law is used in contradiction to the econo-
mic model of perfect competition and implies a competitive market, which is efficient,
responsive to consumer demand and without unsurmountable barriers to entry.’
Hildebrand 2002, p. 210.

69 Drahos 2001, p. 54. Ook Von Wallwitz 1997, p. 83. 
70 Dit is volgens Hawk de vloek van de Freiburg School die zich op vrijheid van

ondernemers concentreert. Hawk 1995. HvJ EG 13 juli 1966, zaak 56 en 58/64, Jur.
1966, p. 450 (Grundig en Consten). Gerber 1998, p. 334. Van den Bergh 1997, p. 52.
Commissie, XXVIIIe Verslag over het mededingingsbeleid 1998. Van der Beek 1999.
Drahos 2001, p. 165. Bouterse 1994.

71 HvJ EG 9 februari 1982, zaak 270/80, Jur. 1982, p. 329 (Polydor Ltd. et al). Ook HvJ
EG 13 juli 1966, zaak 56 en 58/64, Jur. 1966, p. 450 (Grundig en Consten).

72 Bishop & Walker 1999, nr. 1.05. 
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doelstelling na te streven, worden niet alle beperkingen van de volledige
mededinging aangemerkt als mededingingsbeperkingen in strijd met het
mededingingsrecht.67 Dit blijkt ook uit de Metro/Saba-zaak, waarin het Hof
duidelijk maakt dat met de EG-mededingingsregels werkzame mededinging
nagestreefd moet worden, namelijk de mate van mededinging die noodzakelijk
is voor de naleving van de fundamentele vereisten en het bereiken van de
doelstellingen van het Verdrag.68 Het mededingingsrecht in het Verdrag is
derhalve niet gericht op een economische doelstelling van volledige mede-
dinging, maar op het nastreven van de doelstellingen van het Verdrag.

Mededinging betekende in de begintijd van de Europese Gemeenschap de
mogelijkheid van handel tussen lidstaten op één gemeenschappelijke markt
zonder handelsbarrières.69 Daarbij had men in eerste instantie minder oog voor
de door velen ‘gangbaar’ geachte doelstellingen als consumentenbescherming
of technologische vooruitgang van nationaal beleid.70 In zijn uitspraak van
1982 bevestigt het Hof nog eens dat: ‘Het EEG-Verdrag (nu EG-Verdrag) één
enkele markt tot stand beoogt te brengen die de omstandigheden van een
binnenlandse markt zoveel mogelijk benadert’.71

Dit streven naar een gemeenschappelijke markt of de interne markt drukt een
specifieke stempel op het Europese mededingingsrecht.72 Volgens Jones en
Sufrin blijkt hieruit dat het EG-mededingingsrecht duidelijk een effects-based
recht is. Men vult het recht namelijk niet in vanuit een formalistische invals-
hoek, d.w.z. met vast omlijnde begrippen die op elke situatie eender worden
toegepast. In plaats daarvan beantwoordt men de vraag of er sprake is van
schending van het mededingingsrecht voornamelijk aan de hand van de
veronderstelde gevolgen van de litigieuze handelingen voor het invoeren en
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73 Jones & Sufrin 2004, p. 44-46. Ook HvJ EG 13 juli 1966 zaak 32/65, Jur. 1966, p. 580
(Italiaanse Republiek/EEC).

74 Hildebrand 2002, p. 2.
75 Lenaerts & Van Nuffel 1999, p. 120-122.
76 ‘Bij de uitlegging en de toepassing van de verboden welke in de artikelen 85 en 86 [nu

81 en 82 MSW] EG van het Verdrag zijn neergelegd, dient men zich te laten leiden
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instellen van de gemeenschappelijke markt. Men probeert beperking van de
mededinging in brede termen te voorkomen, omdat met name de uitkomst
voor de maatschappij van belang is.73

Het mededingingsrecht van de EG wordt voornamelijk toegepast met de
doelstellingen van het Verdrag in artt. 2 en 3 EG als achtergrond.74 Het
instellen van de gemeenschappelijk markt is geen op zichzelf staand doel,
maar een middel om de doelstellingen van art. 2 EG te kunnen bereiken. De
doelstellingen achter de creatie van de gemeenschappelijke markt en het
opheffen van handelsbelemmeringen worden verwoord in art. 2 EG. Volgens
art. 2 EG heeft de Gemeenschap o.a. tot taak: het bevorderen van een harmo-
nische, evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de economische activiteit
binnen de hele Gemeenschap, een hoog niveau van werkgelegenheid en van
sociale bescherming, (...), een duurzame niet-inflatoire groei, een hoge graad
van concurrentievermogen en convergentie van economische prestaties, (...)
en een verbetering van de levenstandaard en van de kwaliteit van het bestaan,
de economische en sociale samenhang en de solidariteit tussen de lidstaten.

De Gemeenschap moet deze doelen volgens art. 2 EG verwezenlijken door de
instelling van de gemeenschappelijke markt en een economische en monetaire
unie en door de invoering van het gemeenschappelijk beleid of de gemeen-
schappelijke activiteiten genoemd in art. 3 en 4 EG. Het gaat hierbij o.a. om
de afschaffing van douanerechten en kwantitatieve beperkingen bij in- en
uitvoer van goederen tussen de lidstaten en van alle overige maatregelen van
gelijke werking (art. 3 lid 1 sub a EG) en de afschaffing van alle belemmerin-
gen van het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal (art. 3
lid 1 sub c EG).75 In art. 4 lid 1 EG is vastgelegd dat het optreden van de
Gemeenschap en de lidstaten de invoering van een economisch beleid omvat.
Dit beleid moet gebaseerd zijn op nauwe coördinatie van het economische
beleid van de lidstaten, op de interne markt en op de uitwerking van gemeen-
schappelijke doelstellingen. Bovendien moet het economische beleid volgens
art. 4 lid 1 EG gevoerd worden met de inachtneming van het beginsel van de
openmarkteconomie met vrije mededinging.

Belangrijk voor het mededingingsrecht is art. 3 lid 1 sub g EG. Volgens dit
artikel zal de Gemeenschap om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken
een regime moeten invoeren waarin gewaarborgd wordt dat de mededinging
binnen de interne markt niet wordt vervalst.76 In het Verdrag zijn daarom, ter
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de invoering omvat van een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging
binnen de gemeenschappelijke markt niet wordt vervalst, alsook door art. 2 van het
Verdrag, waarin aan de Gemeenschap wordt opgedragen ‘de harmonische ontwikke-
ling van de economische activiteiten binnen de gehele gemeenschap’ te bevorderen.’
HvJ EG 13 februari 1979, zaak 85/76, Jur. 1979, p. 461 (Hoffman-La Roche) r.o. 125.
Lenaerts & Van Nuffel 1999, p. 122. Zie ook Beschikking nr. 85/76/EEG (PbEG
1985, L 35/35) (Milchförderungsfonds).

77 Gerber 1998, p. 342-345. HvJ EG 13 juli 1966 zaak 32/65, Jur. 1966, p. 580 (Italiaan-
se Republiek/EEC). 

78 Ook Jones & Sufrin 2004, p. 33. Lenaerts & Van Nuffel 1999, p. 122. Bellamy &
Child 2001, nr. 1-077. Von Wallwitz 1997, p. 76-78.

79 HvJ EG 21 februari 1973, zaak 6/72, Jur. 1973, p. 215 (Continental Can).
80 Hildebrand 2002, p. 10.
81 Gerber 1998, p. 347-348. Ook Fishwick 1993, p. 92-93. 
82 Von Wallwitz 1997, p. 75. HvJ EG 7 februari 1985, zaak 240/83, Jur. 1985, p. 531

(Procureur de la république/ADBHU).
83 Kapteyn & VerLoren van Themaat 1998, p. 115.
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uitwerking van het regime als bedoeld in art. 3 g EG, de artt. 85 en 86 EEG
(nu artt. 81 en 82 EG) en art. 90 EEG (nu art. 86 EG) opgenomen. Art. 81 en
82 EG verbieden mededingingsbeperkende handelingen van private onderne-
mingen. Art. 86 EG verbiedt mededingingsbeperkende handelingen van
overheidsinstellingen.77

De mededinging op de interne markt mag niet worden vervalst omdat de
afbraak van de handelsbarrières zijn doel zou missen indien de handelsstro-
men alsnog gemanipuleerd konden worden door de machtige ondernemingen
of kartels in Europa.78 Volgens Hildebrand blijkt duidelijk uit art. 3 lid 1 sub
g EG en de andere artikelen in het Verdrag dat het mededingingsbeleid een
deelbeleid is van het algemene economische beleid van de Gemeenschap. Om
de taken van de Gemeenschap te kunnen volbrengen, moeten de fundamentele
doelstellingen79 van art. 2 EG nagestreefd worden.80 Interesse in de meer voor
de hand liggende voordelen van meer mededinging, zoals consumentenwel-
vaart en economische efficiëntie was er in eerste instantie minder, hier zou pas
veel later de nadruk op gelegd worden.81 Volgens Von Wallwitz is met de
opname van het mededingingsrecht in artt. 2 en 3 van het Verdrag het systeem
van de onvervalste mededinging een van de grondslagen van het gemeen-
schapsrecht, naast het vrije verkeer van goederen en diensten, en het verbod
op discriminatie.82

Uit de artt. 3 lid 1 sub a-d en sub g en h EG jo art. 4 lid 1 EG blijkt dat de
markt als het belangrijkste middel wordt gezien om de doelstellingen van het
Verdrag uit art. 2 EG te bereiken.83 Uit de combinatie van art. 2 en 3 EG kan
men volgens Hildebrand opmaken dat art. 3 lid 1 sub g EG uitgaat van een
markt van werkzame mededinging, namelijk een markt met een graad van
mededinging die het nastreven van de doelstellingen van het Verdrag niet in
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84 Hildebrand 2002, p. 10-11 en 207.
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de weg staat. Het Verdrag moet beperking van de mededinging toestaan, daar
waar de doelstellingen van het Verdrag in het geding komen. Dit volgt uit het
feit dat in art. 3 EG de activiteiten van de Gemeenschap opgenoemd worden
die nodig zijn om de doelstellingen uit art. 2 EG te realiseren. Echter, de
beperkingen die toegestaan moeten worden om de doelstellingen van het
Verdrag te bereiken, worden begrenst door de eisen van art. 2 en 3 EG. De
doelstelling van de gemeenschappelijke markt komt volgens Hildebrand
namelijk in gevaar als men zich niet aan de opdracht van economische integra-
tie houdt.84

Bovendien moeten de lidstaten en de Gemeenschap volgens art. 4 lid 1 EG
economisch beleid voeren dat is gebaseerd op de nauwe coördinatie van het
economische beleid van de lidstaten, de interne markt en de uitwerking van
de gemeenschappelijke doelstellingen, met inachtneming van het beginsel van
een open markteconomie met vrije mededinging.85

Art. 2, 3 en 4 EG spelen een grote rol in de jurisprudentie van het Hof met
betrekking tot het mededingingsrecht. Hoewel de doelstellingen van de
Gemeenschap geen ‘juridische verplichtingen voor de lidstaten noch rechten
voor particulieren doen ontstaan’ 86, hebben deze doelstellingen indirect wel
effect gesorteerd. Het Hof heeft bij het interpreteren van de Verdragsbepa-
lingen vaak teruggegrepen op de doelstellingen of de vereisten van de ge-
meenschappelijke markt uit de artt. 2 en 3 EG.87 Hierbij gebruikt het Hof de
teleologische interpretatiemethode, d.w.z. dat het Hof altijd vanuit het doel-
stellingen van het Verdrag redeneert (de zgn. leer van de effet utile).88 Met
betrekking tot de mededinging gebeurde dit al in 1966 toen het Hof in de
Consten/Grundig-zaak89 duidelijk maakte dat de mededingingsregels in dienst
stonden van de integratie.90 Nu is dat vooral bij de jurisprudentie van het Hof
over het gedrag van overheden en mededinging.91

Het belang van de mededingingsrechtelijke bepalingen voor de vervulling
van de taken van de Gemeenschap benadrukte het Hof in 1999 nog eens in de
uitspraak ECO Swiss.92 In deze uitspraak werd art. 81 lid 1 EG als een bepa-
ling van openbare orde aangemerkt. Dat art. 81 EG een fundamentele bepaling
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93 ‘The direct economic objectives of competition law may be seen as linked to the
ultimate political goals of promoting economic prosperity and social cohesion.’
Bellamy & Child 2001, nr. 1-076.

94 Verstrynghe 1988. HvJ EG 13 februari 1969, zaak 14/68, Jur. 1969, p. 1 (Walt
Wilhelm).

95 Bellamy & Child 2001, nr. 1-075.
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goed is voor de integratie niet altijd goed is voor de economisch efficiëntie. Bishop &
Walker 1999, nr. 1.04-1.09. 

97 Hildebrand 2002, p. 1.
98 Mok 2004, p. 557-559.
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is, onontbeerlijk voor de vervulling van de taken van de Gemeenschap, in het
bijzonder voor de werking van de interne markt, zou volgens het Hof moeten
blijken uit art. 3 lid 1 sub g EG.

Achter de creatie van de gemeenschappelijke markt, en dus achter het mede-
dingingsregime, schuilt een wereld aan politieke doelstellingen.93 Verstrynge
merkt op dat mededingingsrecht gebruikt wordt ter uitwerking van doelstel-
lingen van het economische beleid uit art. 2 EG.94 Bellamy en Child zijn van
mening dat het mededingingsrecht twee elkaar aanvullende doelstellingen
heeft: the promotion of a competitive market economy en het bestrijden van
handelsbelemmeringen die de totstandkoming van de gemeenschappelijke
markt verhinderen.95 Bishop en Walker spreken van het economische doel (de
bevordering van effectieve en onbelemmerde mededinging) en het integratie-
doel (de bevordering van de integratie tussen de lidstaten).96 Hildebrand
benadrukt het doel van de grotere economische efficiëntie door meer mede-
dinging, maar wijst erop dat de sociale voordelen en voordelen voor consu-
menten een grote rol spelen in Europees mededingingsbeleid.97

3.3.3 Spelers op het veld van het mededingingsrecht en beleid

3.3.3.1 In Nederland

In Nederland voert de Nederlandse Mededingingsautoriteit het Nederlandse
mededingingsbeleid uit. De NMa wordt ook wel de ‘kartelwaakhond’ of
‘kartelpolitie’ genoemd en is belast met concentratiecontrole en de opsporing
en beoordeling van kartelvorming en misbruik van machtspositie. De be-
stuursrechter bij de rechtbank te Rotterdam is de beroepsinstantie op beslis-
singen van de raad van bestuur van de NMa. Hoger beroep tegen deze uit-
spraak is mogelijk bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.98 Uit
deze besluiten en jurisprudentie blijkt dat zowel de NMa als de rechter vaak
de kant van Europa op kijkt als het gaat om oplossingen.
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De NMa is sinds 1 juli 2005 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) geworden.
Dit houdt in dat de Minister van Economische Zaken geen aanwijzingen meer
kan geven in individuele gevallen en de politieke verantwoordelijkheid niet
langer bij hem ligt voor de uitvoering van de Mw.99 Wel blijft de minister
verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid en ook op Europees niveau kan
hij nog aangesproken worden op beleidsaangelegenheden. Volgens de MvT
van het wetsvoorstel tot wijziging van de Mw in verband met het omvormen
van de Nederlandse Mededingingsautoriteit100 heeft de wetswijziging als doel
de NMa te verzelfstandigen en de ministeriële verantwoordelijkheid voor in-
dividuele zaken uit handen te geven, aangezien dit Europeesrechtelijk gezien
beter is en de NMa feitelijk al zelfstandig opereerde. Het wordt wenselijk
geacht om onafhankelijke oordeelsvorming te stimuleren op basis van speci-
fieke deskundigheid, zonder dat er politieke beïnvloeding mogelijk zal zijn.

De Minister van EZ verliest echter niet alle greep op de NMa. Volgens art. 5b
Mw kan de Minister van EZ de raad van bestuur van de NMa opdragen
werkzaamheden te verrichten in het kader van de uitvoering van de regelge-
ving op het gebied van de mededinging op grond van het Verdrag, voor zover
daarin niet reeds bij wet is voorzien. Ook kunnen aan de raad van bestuur
werkzaamheden opgedragen worden op het gebied van mededinging in
verband met andere verdragen of internationale afspraken. Daarnaast kan de
raad van bestuur volgens art. 5c Mw opgedragen worden om een rapportage
uit te brengen omtrent de effecten voor de mededinging van voorgenomen
regelgeving of besluiten. Indien een andere minister in het spel komt, bijvoor-
beeld de Minister van Sociale Zaken, kan deze zich niet rechtstreeks tot de
raad van bestuur richten, maar moet dat via de Minister van EZ doen.

Het belangrijkste artikel in verband met de ZBO-status van de NMa is art.
5d Mw. Volgens dat artikel kan de Minister van EZ beleidsregels stellen met
betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden van de NMa op grond van
de Mw. Deze beleidsregels kunnen volgens lid 2 betrekking hebben op de
wijze waarop de raad van bestuur andere belangen dan economische belangen,
zoals bijvoorbeeld sociale belangen, afweegt. In de MvT van het Wetsvoorstel
ZBO-NMa is bijvoorbeeld vastgelegd dat de Minister van Economische Zaken
en de Minister van Sociale Zaken gezamenlijk beleidsregels zullen opstellen
met betrekking tot CAO-afspraken inzake arbeidsvoorwaarden en werkgele-
genheid.

In Nederland heeft de nationale mededingingsautoriteit meer autonomie
gekregen door het verkrijgen van de status van een zelfstandig bestuursorgaan.
Het bovendien verkrijgen van de bevoegdheid van de Commissie om art. 81
lid 3 EG toe te passen zou een belangrijke impuls kunnen geven aan de

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht'



NEDERLANDS EN EUROPEES MEDEDINGINGSBELEID  3.3

101 Van de Gronden & Widdershoven 2002, p. 158-162. 
102 Bellamy & Child 2001, nr. 1-064.
103 HvJ EG 13 juli 1966, zaak 56 en 58/64, Jur. 1966, p. 450 (Grundig en Consten) en

HvJ EG 30 juni 1966, zaak 56/65, Jur. 1966, p. 392 (Société Tèchnique Minière).
Gerber 1998, p. 354-358. Ook Mortelmans 2001.

104 Kartelafspraken tussen ondernemingen die zich in verschillende schakels van de
distributieketen bevinden, zoals afspraken over selectieve distributie.

109

interpretatie van het mededingingsrecht, met name op het gebied van de niet-
economische belangen.

Het verkrijgen van de ZBO-status van de NMa is bovendien van belang in
verband met het nieuwe art. 16 Mw. In dit artikel worden CAO en bedrijfspen-
sioenregelingen uitgesloten van de werking van het kartelverbod. Dat betekent
dus dat de NMa zich, weliswaar marginaal, zal moeten buigen over de inhoud
van de CAO, om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake kan zijn
van een uitzondering in de zin van dit artikel. Omdat in het verleden al vaker
geprotesteerd is tegen de bemoeienissen van de NMa met CAO’s,101 zal dit
misschien ook weer de discussie doen opwaaien. Ik kom hierop terug in
hoofdstuk 5.

3.3.3.2 In Europa

‘The Commission can be regarded as the designer of EC competition policy.’
Hildebrand 2002, p. 20.

Op Europees niveau zijn de belangrijkste spelers op mededingingsrechtelijk
gebied de Commissie en het Hof van Justitie, waarvan het Gerecht van Eerste
Aanleg een deel van uitmaakt. Het Hof heeft tot taak om de Commissie te
controleren op grond van art. 230 EG. Hierbij wordt nagegaan of de beschik-
kingen van de Commissie wel in overeenstemming met het Verdrag zijn en of
de Commissie zich aan de beginselen van algemeen procesrecht heeft gehou-
den. Ook heeft het Hof de bevoegdheid om prejudiciële beslissingen te nemen
o.g.v. art. 234 EG. In deze procedure beantwoordt het Hof vragen van een
nationale rechter over de interpretatie van het EG-recht. Voor invulling van
het beleid is het Hof van Justitie van groot belang omdat het Hof bij de
interpretatie van het mededingingsrecht een grote rol heeft gespeeld.102

Vanwege het feit dat het Hof altijd vanuit de doelstellingen van het Ver-
drag redeneert, heeft het de ontwikkeling van het recht omtrent de inte-
gratiedoelstelling gestimuleerd. Het Hof ontwikkelde jurisprudentie 103 die
zich vooral concentreerde op de eliminatie van beperkingen van de handel
tussen de lidstaten door private ondernemingen met behulp van kartelovereen-
komsten. Verticale beperkingen van de mededinging104 waren hierbij het
centrale punt, omdat zij geacht werden voornamelijk handelsbarrières op te
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105 Afspraken tussen ondernemingen die zich in dezelfde schakel van de distributieketen
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Gerven et al. 1997, nr. 123. 

107 Uit de uitspraak van het Hof in HvJ EG 30 juni 1966, zaak 56/65, Jur. 1966, p. 392
(Société Tèchnique Minière) blijkt ook dat het Hof nog weinig aandacht besteedde aan
de bepaling in het Verdrag inzake de misbruik van machtspositie. Het Hof merkt op
dat er misschien geen sprake is van beperking of verstoring van de mededinging als
de kartelovereenkomst noodzakelijk blijkt te zijn voor het toetreden van een nieuwe
markt. Bovendien moet men de marktposities van de partijen op de ‘betrokken markt’
in acht nemen bij het bepalen of er sprake zou kunnen zijn van een merkbare beper-
king van de mededinging. Het lijkt alsof het Hof de oude leer inzake het misbruik van
economische macht door kartels nog deels hanteert. 

108 In dit arrest besliste het Hof dat het uitschakelen van alle mededinging op de ‘betrok-
ken markt’ door acquisitie van de concurrent ook als misbruik kon worden aange-
merkt. Dit was m.n. het geval als de overgebleven concurrenten op de markt zo
afhankelijk werden van de overheersende onderneming, dat elke serieuze concurrentie-
mogelijkheid uitgesloten werd. Daarbij merkte het Hof op dat het in strijd was met de
doelstellingen van het Verdrag, verwoord in art 3 sub g (toen art. 3 sub f) EG, om
markten volledig af te grendelen. Hoewel art. 82 EG niet verwijst naar de term
mededinging streeft art. 82, volgens het Hof, ook naar de instandhouding van de
daadwerkelijke mededinging op de markt, zoals art. 81 EG, aangezien art. 82 EG
geplaatst is in hetzelfde hoofdstuk mededinging van het EG. HvJ EG 21 februari 1973,
zaak 6/72, Jur. 1973, p. 215 (Continental Can). Gerber 1998, p. 366-368. 
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richten. Horizontale overeenkomsten105 werden minder streng aangepakt
vanwege hun beperkte effect op de interstatelijke handel en vanwege de wens
de internationale concurrentiepositie te kunnen behouden.106 Dat het concept
van misbruik van machtspositie van art. 82 EG ook in het licht van de integra-
tiedoelstellingen van het Verdrag moest worden uitgelegd besliste het Hof pas
later107 in het Continental Can-arrest.108

In Europa fungeert de Commissie o.a. ook als een soort kartelwaakhond. Wat
betreft deze taak is er wel een fundamenteel verschil tussen de twee ‘waak-
honden’ op te merken. De Commissie heeft immers binnen de EU een bredere
taakstelling dan alleen de handhaving van het mededingingsrecht. Dit in
tegenstelling tot de NMa die enkel en alleen in het leven is geroepen om de
Mededingingswet te handhaven. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de
Commissie een meer politieke invulling van haar taak bezigt dan de NMa. De
Commissie moet immers nog meer gemeenschapsbelangen afwegen, dan
alleen het mededingingsbeleid. Daarnaast werkt de Commissie op grond van
collegialiteit. Besluiten in de Commissie worden bij meerderheid van stem-
men genomen op grond van art. 219 EG.

De toepassing van het Europese mededingingsrecht heeft voor het eerst vorm
gekregen in 1962 toen in verordening nr. 17 door de Raad de procedureregels
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vastgesteld werden voor de toepassing van artt. 81 en 82 EG en de Commissie
het handhavingsmonopolie verkreeg voor het Europese mededingingsrecht.
De verbodsregel van art. 81 lid 1 EG werd rechtstreeks toepasselijk en er werd
vastgelegd dat overeenkomsten en gedragingen van tevoren moeten zijn
aangemeld om in aanmerking te kunnen komen voor vrijstelling. De Commis-
sie kreeg de bevoegdheid om art. 81 lid 3 EG toe te passen en vrijstellingen
te verlenen.

Anno 1999 werd echter duidelijk dat dit systeem niet meer voldeed. Het
handhavingsmonopolie van de Commissie vormde een belemmering voor een
doelmatige toepassing van de regels door de nationale autoriteiten, en de
Commissie kon het grote aantal aanmeldingen niet meer verwerken. Boven-
dien bracht de aanmeldingsregeling maar zelden de echte grote schendingen
aan het licht. De Commissie was van mening dat ze haar middelen beter kon
besteden aan het opsporen van ernstige inbreuken.109 Ook de kosten voor het
bedrijfsleven zouden te hoog geworden zijn, en zou de kleinere bedrijven een
concurrentienadeel bezorgd hebben t.o.v. de grotere ondernemingen. De
Commissie deed derhalve een voorstel tot hervorming van verordening nr.
17/62 die het mededingingsregime implementeert.110

Op 1 mei 2004 werd verordening nr. 1/2004 van kracht. Hierin zijn de voor-
stellen van de Commissie uitgewerkt. Ten gevolge van de verordening zijn
twee belangrijke wijzigingen in de handhaving van het mededingingsregime
doorgevoerd. De eerste betreft art. 81 lid 3 EG. Omdat dit artikel nu recht-
streeks van toepassing is verklaard hoeven ondernemingen niet langer om
ontheffing te vragen, maar kunnen zij zelf vaststellen of zij aan de voorwaar-
den voor uitzondering van het kartelverbod voldoen. In de Mw is deze veran-
dering op 1 augustus 2004 overgenomen. Art. 17 Mw is komen te vervallen
en er is een mogelijkheid voor uitzondering opgenomen in art. 6 lid 3 Mw. De
tweede wijziging betreft de opheffing van het handhavingsmonopolie van de
Commissie. De nationale autoriteiten en rechters hebben de bevoegdheid
gekregen om het Europese mededingingsrecht zelf toe te passen.

Sinds 1 mei 2004 is de NMa dus ook bevoegd op grond van art. 5 Vo. nr.
1/2003 om de mededingingsartikelen uit het EG-Verdrag toe te passen in
individuele gevallen. Met de inwerkingtreding van deze verordening is de
handhaving van het Europese mededingingsrecht zo veel mogelijk gedecentra-
liseerd.

De rol die de Commissie speelt bij de vormgeving van het mededingingsbe-
leid is van groot belang. Vanwege haar vroegere dubbelrol van initiator en
handhaver van Europese mededingingswetgeving heeft de Commissie veel
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invloed gehad op de opstelling en uitvoering van het Europese mededingings-
beleid.111

De Commissie heeft in haar besluiten ook altijd in de eerste plaats de
integratie van de lidstaten nagestreefd.112 In de eerste beschikkingen omtrent
de uitzonderingen van art. 81 lid 3 EG (toen art. 85 lid 3 EEG) benadrukte de
Commissie steeds de doelstelling van het nastreven van de gemeenschappelij-
ke markt.113 In 1983 zou er echter een verschuiving in de prioriteitenstelling
van de Commissie plaatsgevonden hebben.114

De Commissie begon op de economische doelstellingen van art. 2 EG meer
nadruk te leggen dan op de doelstellingen van marktintegratie.115 Volgens
Verstrynge zou dit te maken kunnen hebben met de economische moeilijkhe-
den van de jaren tachtig en een voortgaande ontwikkeling van het systeem
richting integratie.116

In de jaren negentig bleef deze ontwikkeling doorzetten. De Commissie
leek zich meer te concentreren op economische doelstellingen, zonder echter
de doelstelling van de creatie van de gemeenschappelijke markt los te laten.117

Dit raakte verder in een stroomversnelling, door de snellere technologische
veranderingen en door de globalisatie.118

Anno 2000 benadrukte de Europese Commissie dat de actie van de EG op
economisch gebied gebaseerd is op het beginsel van ‘een open markteconomie
met vrije mededinging’.119 In haar mededeling omtrent horizontale overeen-
komsten van 2001 maakte de Commissie bijvoorbeeld bekend dat wat haar
betreft horizontale overeenkomsten ook met een meer economische benade-
ring beoordeeld moeten worden. Niet alleen de mededinging tussen partijen
onderling moet beperkt zijn, maar ook de mededinging op de markt moet zo
beperkt zijn dat er negatieve effecten verwacht kunnen worden.120
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Zowel het Hof als de Commissie besteedt dus bij de interpretatie van het
mededingingsrecht, naast de oorspronkelijke doelstelling van integratie, steeds
meer aandacht aan economische theorie. De doelstellingen van het mededing-
ingsbeleid worden nu ook geacht welzijn van consumenten en algemene
efficiëntie in te houden.

Efficiëntie en optimale allocatie van middelen volgens het principe van de
markteconomie zijn echter zeker niet het enige doel dat het Europees mede-
dingingsrecht nastreeft. Dat verklaart ook waarom, volgens sommige auteurs,
de regels niet altijd consequent zijn vanuit een economisch gezichtspunt.121

Daarnaast wordt het gedrag van overheden meer van belang geacht, terwijl
men zich vroeger nog voornamelijk op gedrag van private ondernemingen
concentreerde.122

Een andere niet onbelangrijke ontwikkeling is de integratie van niet-
economische belangen in het mededingingsrecht.123 Volgens Drahos zijn het
Hof en de Commissie begonnen aan een voorzichtige integratie van niet-
economische doelstellingen via een rule of reason-achtige benadering en is er
een duidelijke verschuiving merkbaar binnen het Europese mededingingsbe-
leid in de richting van niet-economische belangen.124 Verstrynge meent dat het
Hof al in de Metro/Saba-zaak aangeeft dat het concept van werkzame mede-
dinging in combinatie met andere beleidsdoelstellingen van de EG (toen nog
EEG) gebruikt kan worden. Hij ziet dit als een aanwijzing voor het feit dat het
mededingingsbeleid niet op zichzelf staat, maar dat het gevoerd wordt met
inachtneming van ander beleid van de EG.125 Immers, mededingingsbeleid
alleen is niet genoeg om stabiliteit en economische groei te garanderen, laat
staan genoeg om sociale problemen op te lossen.126 Ook de Commissie lijkt
volgens Verstrynge deze weg te volgen, door meer nadruk te leggen op andere
(economische) doelstellingen uit art. 2 EG dan enkel integratie. De Commissie
geeft hier, volgens Verstrynge, niet alleen blijk van bij de beoordeling in het
kader van art. 81 lid 3 EG, maar ook bij haar beslissingen in zaken m.b.t.
misbruik van machtspositie ex art. 82 EG wordt rekening gehouden met
andere doelstellingen.127 Mortelmans en Van de Gronden nemen deze tendens
bijna twintig jaar later in nog ‘extremere’ mate waar.128 Zij wijzen op de
CECED-zaak, waarin de Commissie ook milieubeleiddoelstellingen meeweegt
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129 Beschikking nr. 2000/475/EG (PbEG 2000, L 187/47) (CECED).
130 Dit zijn o.a. de facetbelangen uit art. 2 EG.
131 Van de Gronden & Mortelmans 2001. Ook Bellamy & Child 2001, nr. 1-080. Zie ook

Besluit NMa 22 augustus 2000, zaak 199 (Roodveldt).
132 Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/08, nr. 16.
133 HvJ EG 30 juni 1966, zaak 56/65, Jur. 1966, p. 392 (Société Tèchnique Minière).
134  Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3 (MvT). Besluit NMa 22 augustus 2000, zaak

199 (Roodveldt).
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in haar afweging omtrent art. 81 lid 3 EG.129 Niet-economische doelstellin-
gen130 van het Verdrag, zoals culturele doelstellingen of milieudoelstellingen,
kunnen, volgens Van de Gronden en Mortelmans, op verschillende momenten
aan de orde komen bij de mededingingsrechtelijke toetsing.131 Hierop zal ik
in hoofdstuk 4 terugkomen.

3.4 Kartelverbod

3.4.1 Inleiding: het kartelverbod uit art. 6 Mw en art. 81 EG

Volgens de Commissie valt een overeenkomst onder de verbodsbepaling,
wanneer te verwachten valt dat zij merkbaar ongunstig zal uitwerken op de
criteria voor concurrentie op de markt, zoals prijs, productie, productiekwali-
teit, productaanbod en innovatie.132 In deze paragraaf zal ik een begin maken
met de beschrijving van het materiële mededingingsrecht, voor zover dit
relevant is voor het onderwerp van dit proefschrift. Omdat het kartelverbod
van art. 6 Mw en van art. 81 EG het eerst in gedachten komt bij de discussie
over collectieve arbeidsovereenkomsten en mededinging zal ik dit als eerste
behandelen.

Het kartelverbod is in de Nederlandse Mededingingswet neergelegd in art. 6
lid 1 en in het EG-Verdrag in art. 81 lid 1. Uit deze artikelen blijkt dat het
ondernemingen verboden is om (eventueel impliciete) afspraken te maken die
de mededinging beperken. In ieder geval heeft dit tot gevolg dat op grond van
art. 6 lid 2 Mw en art. 81 lid 2 EG de mededingingsbeperkende clausules van
de overeenkomst als nietig zullen worden beschouwd.133 De hele overeen-
komst zal nietig zijn indien de verboden bepalingen met de overeenkomst een
geheel vormen en niet van elkaar gescheiden kunnen worden.

Wát dan eventueel als een beperking van de mededinging moet worden
opgevat staat in art. 81 EG bij wijze van voorbeeld weergegeven. Deze
opsommende lijst in art. 81 EG is alleen maar een lijst van voorbeelden en is
dus niet als limitatief te beschouwen. De voorbeelden uit art. 81 lid 1 EG zijn
in het Nederlandse kartelverbod niet overgenomen, maar zijn volgens de MvT
Mw naar analogie van toepassing.134 Het Nederlandse kartelverbod sluit
volgens de MvT Mw namelijk zoveel mogelijk aan bij art. 81 EG.
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135 Zie hierover paragraaf 3.6.1.
136 HvJ EG 27 januari 1987, zaak 45/85, Jur. 1987, p. 504 (Verband der Sachversicherer/

Commissie).
137 Bellamy & Child 2001, nr. 2-015.
138 ‘ Het begrip ‘overeenkomst’ en het begrip ‘onderlinge afgestemde feitelijke gedraging’

omvatten in subjectief opzicht samenspanningsvormen met hetzelfde karakter en
verschillen enkel in de intensiteit en in de vorm waarin zij zich manifesteren. Zij
hebben ten dele verschillende bestanddelen, maar sluiten elkaar niet uit.’ HvJ EG 8 juli
1999, C-49/92, Jur. 1999, p. I-4125 (Anic/Commissie). Hildebrand 2002, p. 31.

139 Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/08, nr. 13.
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Om vast te kunnen stellen of in een bepaalde situatie het Nederlandse of het
Europese kartelverbod van toepassing is moet men nagaan of de interstatelijke
handel tussen lidstaten kan worden beïnvloed. Indien dit het geval is, is het
Europese recht van toepassing.135

Hoewel het kartelverbod een onderscheid maakt tussen overeenkomsten,
besluiten van ondernemersverenigingen136 en onderling afgestemde gedragin-
gen die de mededinging beperken, overlappen de termen elkaar ook.137 Dit
onderscheid is gecreëerd om verschillende vormen van coördinatie tussen
ondernemingen te kunnen verbieden. Het is namelijk niet van groot belang in
welke vorm de overtreding kan passen, alleen dat er sprake is van een
inbreuk.138 Zo wordt een reeks gedragingen die hetzelfde mededingingsbeper-
kende doel of gevolg hebben en waarvan ieder van de deelnemers aan één van
de begrippen voldoet als één inbreuk aangemerkt, met verschillende verschij-
ningsvormen.

Zoals uit de vorige paragraaf gebleken is heeft art. 81 EG volgens de Commis-
sie als doel de concurrentie op de markt te vrijwaren als middel om de wel-
vaart van de gebruikers te vergroten en voor een doelmatige middelenallocatie
te zorgen. Concurrentie en middelenallocatie zijn een middel voor het berei-
ken van deze doelstellingen, omdat de totstandbrenging en het behoud van een
open interne markt bijdragen tot een doelmatige middelenallocatie binnen de
gemeenschap in het belang van de gebruikers.139

Om een inbreuk op het kartelverbod te kunnen vaststellen moet aan wettelijke
criteria worden voldaan. Volgens art. 6 Mw moeten de volgende elementen
aanwezig zijn om van een inbreuk op het kartelverbod te kunnen spreken. Het
moet gaan om een onderneming of een ondernemersvereniging die door
middel van een overeenkomst, besluit van een ondernemersvereniging of een
onderling afgestemde feitelijke gedraging de mededinging op merkbare wijze
verhindert, beperkt of vervalst. In art. 1 Mw wordt voor de inhoud van enkele
van deze begrippen (zoals onderneming of overeenkomst) direct verwezen
naar de betekenis in de zin van art. 81 lid 1 EG. Ook wanneer geen expliciete
aanwijzing wordt gegeven kan men toch voor een groot gedeelte van het
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Europese recht uitgaan. De MvT Mw beoogt immers zo veel mogelijk daarbij
aan te sluiten. In de volgende subparagrafen worden deze begrippen bespro-
ken. Omdat de Nederlandse Mw van het Europese begrippenkader uitgaat,
zullen Nederlands recht en Europees recht tegelijk behandeld worden vanuit
het perspectief van de Mw. Daar waar expliciete verschillen bestaan tussen de
Mw en het Verdrag zal dit worden aangegeven.

In paragraaf 3.4.2 zal het ondernemingsbegrip aan de orde komen. In het kader
van dit onderzoek is het van belang vast te stellen wat precies onder het begrip
onderneming verstaan moet worden. Daar zal aan de orde komen wat wel en
wat niet als een economische activiteit beschouwd moet worden, en wat de
verschillende zienswijzen ter invulling van dit begrip zijn. Hierbij zal aan-
dacht besteed worden aan de jurisprudentie van het Hof met betrekking tot
organen met een sociale (overheids)taak, zoals pensioenfondsen en zieken-
fondsen. Hoewel dit slechts zijdelings te maken heeft met de activiteiten van
sociale partners is deze jurisprudentie desalniettemin van belang omdat het
Hof hierin de nadruk legt op die sociale taken. De mate van solidariteit in de
regelingen is volgens het Hof van doorslaggevend belang.

In paragraaf 3.4.3 zullen vervolgens het overeenkomstenbegrip en de onder-
ling afgestemde feitelijke gedraging aan orde komen. Hierbij zal aangegeven
worden wat de verschillen zijn tussen beide begrippen.

Paragraaf 3.4.4 gaat in op het begrip mededingingsbeperking. Daarbij komt
het onderscheid aan de orde tussen overeenkomsten met een mededingingsbe-
perkende strekking, die zonder meer verboden zijn, en overeenkomsten met
een mededingingsbeperkend gevolg, die onder bepaalde omstandigheden
toegestaan zijn. Bovendien wordt aandacht besteed aan de merkbaarheid en
het in het verlengde daarvan wordt nagegaan in hoeverre het begrip mededin-
gingsbeperking ruimte laat voor de afweging van andere dan economische
belangen.

Ten slotte komen in paragraaf 3.4.5 alle uitzonderingen op het kartelverbod
aan de orde. De belangrijkste hiervan is de uitzondering die opgenomen is in
art. 6 lid 3 Mw en art. 81 lid 3 EG. Met behulp van deze uitzondering kunnen
immers positieve en negatieve mededingingseffecten tegen elkaar afgewogen
worden. Daarnaast zullen nog kort andere mogelijke uitzonderingen aan bod
komen, zoals groepsvrijstellingen, de bagatelbepaling van art. 7 Mw en de
uitzondering met betrekking tot de taak van algemeen belang. Als laatste zal
kort de aandacht gevestigd worden op de jurisprudentie van het Hof met
betrekking tot het onder bepaalde voorwaarden niet van toepassing verklaren
van het kartelverbod op CAO-bepalingen. In hoofdstuk 4 zal hier echter pas
uitgebreid op ingegaan worden.
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140 GvEA EG 10 maart 1992, T-68/89, T-77/89 en T-78/89, Jur. 1992, p. II-1403 (SIV
e.a./Commissie).

141 HvJ EG 23 april 1991, C-41/90, Jur. 1991, I-1979 (Höffner en Elser/Macrotron).
GvEA 2 juli 1992 T-61/89, Jur. 1992, p. II-1931 (Dansk Pelsdyravlerforening/Com-
missie). Besluit NMa 31 maart 1998, zaak 125 (Cadans-Stigas). Bellamy & Child
2001, nr. 2-003. Jones & Sufrin 2004, p. 100.

142 HvJ EG 29 oktober 1980, zaak 209-215/78 en 218/78, Jur. 1980, p. 3125 (Heintz). HvJ
EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.), C-
219/97, Jur. 1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken) en C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999,
p. I-6025 (Brentjens Handelsonderneming B.V.).HvJ EG 8 november 1983, zaak 96-
102/82, 104/82, 105/82, 108/82 en 110/82, Jur. 1983, p. 3369 (NV IAZ International
Belgium/Commissie). Besluit NMa 5 juni 1998, zaak 165 (Sophia Ziekenhuis-Zieken-
huis/Verpleeghuis de Weezenlanden). Bellamy & Child 2001, nr. 2-003.

143 HvJ EG 19 februari 2002, C-309/99, Jur. 2002, p. I-1577 (Wouters).
144 HvJ EG 18 juni 1998, C-35/96, Jur. 1998, p. I-3851 (Commissie/Italië).
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3.4.2 Onderneming

3.4.2.1 Inleiding

Om vast te kunnen stellen dat mededingingsrecht van toepassing is, moet er
sprake zijn van een bepaalde gedraging van een onderneming. In art. 1 sub f
Mw wordt aangegeven dat bij de vaststelling of een bepaalde entiteit aan te
merken is als ‘onderneming’ uitgegaan moet worden van het begrip ‘onderne-
ming’ zoals dat gehanteerd wordt in art. 81 lid 1 EG. Dit begrip wordt in het
Verdrag zelf niet nader uitgewerkt, maar aan de hand van jurisprudentie van
het Hof kan een aardig beeld geschetst worden. Zowel het kartelverbod als het
verbod op misbruik van machtspositie in de Mw en in het Verdrag is gericht
aan ondernemingen en ondernemersverenigingen.140 Beide soorten bepalingen
gebruiken derhalve hetzelfde ondernemingsbegrip.

Het begrip onderneming omvat elke eenheid die een economische activiteit
uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinan-
cierd.141 Economische activiteiten zijn alle activiteiten die erin bestaan om
goederen of diensten aan te bieden op een bepaalde markt. Of een onderne-
ming winst maakt is niet relevant.142 Een ondernemersvereniging is in feite
niets anders dan een organisatie waarvan de leden als ondernemingen worden
aangemerkt. Een ondernemersvereniging hoeft niet per se zelf economische
activiteiten te ontplooien om als ondernemersvereniging aangemerkt te
worden. Voldoende is dat de onderneming een besluit neemt dat het gedrag
van haar leden/ondernemingen op de markt beïnvloedt.143

Het ondernemingsbegrip vereist dat er sprake is van een zelfstandige, niet
afhankelijke eenheid. Dit volgt het Commissie/Italië-arrest,144 waarin het Hof
douane-expediteurs aanmerkte als ondernemingen omdat zij als autonome
eenheden aangemerkt moesten worden vanwege het feit dat zij zelf de finan-
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145 Zie AG EG 25 maart 1998, C-22/98, Jur. 1999, p. I-5665 (Becu) nr. 52. AG EG 28
januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur. 1999, p. I-
5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 215-216.

146 GvEA EG 17 december 1991, T-6/89, Jur. 1991 p. II-1623 (Enichem Anic
Spa/Commissie). HvJ EG 8 juli 1999, C-49/92, Jur. 1999, p. I-4125 (Anic/Commissie).
Jones & Sufrin 2004, p. 121-123.

147 GvEA EG 10 maart 1992, T-68/89, T-77/89 en T-78/89, Jur. 1992, p. II-1403 (SIV
e.a./Commissie).

148 In deze zin merkt Von Wallwitz op dat het ondernemingsbegrip echter niet gebruikt
zou mogen worden als instrument om de toepassing van het kartelverbod te verhinde-
ren. Volgens hem moet de nadruk liggen op het vereiste van de mededingingsbeper-
king zodat het ondernemingsbegrip zijn zelfstandige betekenis verliest. Von Wallwitz
1997.

149 Overigens is dit niet de enige ‘alternatieve redelijkheidstoets’ die het Hof geïntrodu-
ceerd heeft. In het Wouters-arrest meende het Hof dat de Nederlandse Orde van
Advocaten wel aangemerkt moest worden als een ondernemersvereniging omdat de
Orde bestond uit advocaten die als ondernemingen aangemerkt moesten worden.
Echter de Samenwerkingsverordening 1993 werd geacht geen inbreuk te maken op het
kartelverbod omdat deze te beschouwen was als een inherente beperking. HvJ EG 19
februari 2002, C-309/99, Jur. 2002, p. I-1577 (Wouters).
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ciële risico’s droegen.145 Het GvEA heeft in haar uitspraak inzake het
Polypropyleen-kartel aangegeven dat indien de onderneming moeilijk te
identificeren is of niet meer bestaat, men moet zoeken naar economische
eenheden bestaande uit een samenstel van materiële en menselijk factoren die
kunnen bijdragen aan het begaan van inbreuk op het kartelverbod.146 Volgens
het GvEA gaat het bij overeenkomsten tussen ondernemingen om relaties
tussen twee of meer economische eenheden die met elkaar in concurrentie
kunnen treden.147

Het begrip onderneming dat zowel in het kartelverbod als in het verbod op
misbruik van machtspositie wordt gehanteerd heeft een speciale betekenis.
Door aan het begrip economische activiteit vast te houden wordt een scheiding
aangebracht bij de toepassing van het mededingingsrecht. Naast de mogelijk-
heid van de uitzondering van art. 6 lid 3 Mw of art. 81 lid 3 EG of van de taak
van algemeen belang is dit dus een alternatieve manier om rekening te houden
met niet-economische belangen. Door bepaalde entiteiten uitdrukkelijk niet
aan te merken als ondernemingen omdat zij geen economische activiteiten
verrichten, zoals bijvoorbeeld socialezekerheidsinstanties, worden zij uitgeslo-
ten van de werking van het mededingingsrecht en geldt het kartelverbod of het
verbod van misbruik van machtspositie niet. Dit zou dus aangemerkt kunnen
worden als een alternatieve indirecte redelijkheidstoets.148 Deze toets heeft als
groot voordeel dat hij meteen de toepasselijkheid van zowel het kartelverbod
als het verbod op misbruik van machtspositie uitsluit. Bovendien komt in het
begin van het onderzoek aan licht dat het mededingingsrecht niet van toepas-
sing is, voordat men onderzoek moet gaan doen naar mededingingsbeperking
of de relevante markt.149
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150 Van de Gronden & Mortelmans 2003.
151 GVEA 4 maart 2003, T-319/99, Jur. 2003, p. II-357 (FENIN).
152 Jaarverslag NMa 1998, p. 16.
153 In de zaak Cadans-Stigas gaf de NMa aan dat de uitvoeringsinstellingen van werkne-

mersverzekeringen aangemerkt moeten worden als ondernemingen ondanks hun
publieke taak. Belangrijkste reden hiervoor was dat door de wet Pemba de markt van
de uitvoering van werknemersverzekeringen nu ook werkgevers kent die hun eigen
WAO-risico dragen of aan derden uitbesteden. De uitvoeringsinstellingen ondervon-
den dus sinds kort concurrentie van die werkgevers en derden, waaruit afgeleid werd
dat er sprake was van een economische activiteit. Besluit NMa 31 maart 1998, zaak
125 (Cadans-Stigas). Ook besluit NMa 28 augustus 1998, zaak 119 (Loke/CBR).

154 Bellamy & Child 2001, nr. 2-004.
155 De NMa volgt hierin het Hof, zie besluit NMa 31 maart 1998, zaak 125 (Cadans-

Stigas). Besluit NMa 17 maart 1999, Zaak 1195 (Argonaut-ZVN).
156 HvJ EG 23 april 1991, C-41/90, Jur. 1991, I-1979 (Höffner en Elser/Macrotron). HvJ

EG 11 december 1997, C-55/96, Jur. 1997, p. I-7119 (Job Centre). Jones & Sufrin
2004, p. 110-120.

119

Ook om aan de sociale doelstellingen van een bepaalde sector recht te doen
worden derhalve excepties gecreëerd, zoals taak van algemeen economisch
belang, of wordt het begrip onderneming beperkt opgevat.150 De spanning
tussen publiek belang en marktwerking komt bijvoorbeeld aan het licht in de
zaak FENIN,151 waarin het GvEA het ondernemingsbegrip beperkte door
inkoopactiviteiten niet als economische activiteiten aan te merken wanneer de
inkooporganisatie zelf niet als koper optreedt.

Volgens de NMa kan men uit Europese jurisprudentie afleiden dat de kern-
vraag omtrent het ondernemingsbegrip is of de entiteit deelneemt aan het
economisch verkeer.152 Moeilijkheden kunnen derhalve ontstaan op het
snijvlak van sociale en overheidsactiviteiten met ondernemingsactiviteiten.
Het is mogelijk dat de overheid zich bezighoudt met economische activiteiten,
zodat de entiteiten die door de overheid belast worden met een overheidsacti-
viteit aangemerkt kunnen worden als onderneming in de zin van de Mw. Aan
de andere kant kunnen taken van bepaalde overheidsinstellingen ook te sterk
samenhangen met de publieke taak van algemeen (sociaal) belang om te
kunnen spreken van een economische activiteit.153

Om te kunnen vaststellen dat het om een economische activiteit gaat, zijn
de aard van de activiteit, de doelstellingen en de financiering van het bedrijf
van belang.154 Zo besliste het Hof in de zaak Höffner en Elser dat ook
arbeidsbemiddeling een economische activiteit is. De omstandigheid dat dit
gewoonlijk aan een publiekrechtelijk orgaan werd toevertrouwd, deed daar
volgens het Hof niets aan af.155 Daarbij wees het Hof erop dat arbeidsbemidde-
ling ook door particulieren gedaan wordt en niet altijd in handen van de
overheid is geweest.156 Met betrekking tot de vraag wat nu het verschil is
tussen economische en commerciële activiteiten en een publiekrechtelijke taak
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157 HvJ EG 17 februari 1993, C-159/91 en C-160/91, Jur. 1993, p. I-637 (Poucet en
Pistre).

158 HvJ EG 16 november 1995, C-244/94, Jur. 1995, p. I-4013 (Fédération Française des
Sociétés d’Assurance/Ministère de l’Agriculture et de la Pêche).

159 In Wouters wordt volgens Vossestein de jurisprudentie van Poucet en SAT Flugge-
sellschaft en Diego Calí gecodificeerd door er een soort principes van te maken.
Vossestein 2002.

160 Van de Gronden 2001. Loozen 1999. Winterstein 1999.
161 Zie ook Gyselen 2000.
162 HvJ EG 4 mei 1988, zaak 30/87, Jur. 1988, p. 2479 (Bodson).
163 HvJ EG 18 maart 1997, C-343/95, Jur. 1997, p. I-1547 (Diego Calí).
164 HvJ EG 19 januari 1994, C-364/92, Jur. 1994, p. I-43 (SAT Fluggesellschaft/Eurocon-

trol).
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van algemeen belang, zijn o.a. de zaken Poucet en Pistre157 en Fédération
Française158 van belang.

3.4.2.2 Abstract-economische benadering en concreet juridische 
benadering

‘Volgens de rechtspraak van het Hof zijn de mededingingsregels van het Verdrag
niet van toepassing op een activiteit die, wegens haar aard en doel en de regels
waaraan zij is onderworpen, buiten de sfeer van het economisch verkeer valt (zie
arrest van 17 februari 1993, Poucet en Pistre, (...) punten 18 en 19, betreffende het
beheer van de openbare dienst van de sociale zekerheid), danwel neerkomt op de
uitoefening van overheidsprerogatieven (zie arrest van 19 januari 1994, SAT
Fluggesellschaft, (...) punt 30, betreffende de controle en de politie van het lucht-
ruim, en arrest van 18 maart 1997, Diego Calì & Figli, (...) punten 22 en 23,
betreffende de milieu-inspectie ter bescherming van het mariene milieu).’159

HvJ EG 19 februari 2002, C-309/99, Jur. 2002, p. I-1577 (Wouters) r.o. 57.

Van de Gronden onderscheidt in de jurisprudentie van het Hof met betrekking
tot het begrip economische activiteit twee benaderingswijzen, die hij de
abstract-economische benadering en de concreet-juridische benadering
noemt.160

Abstract-economische benadering: overheidsprerogatieven
Volgens de abstract-economische denkwijze behoren bepaalde onderwerpen
tot de kerntaken van de overheid. Hierop zijn de bepalingen van het vrij
verkeer en de mededinging niet van toepassing.161 Deze benadering is ontstaan
toen het Hof in 1987 in het Commissie/Italië-arrest onderscheid maakte tussen
handelen van de staat met uitoefening van overheidsgezag en het verrichten
van economische activiteiten van industriële of commerciële aard door de
staat, bestaande in het aanbieden van goederen en diensten op de markt.
Wanneer er sprake van typisch overheidsgezag was, werd ontwikkeld in de
zaken Bodson,162 Diego Calì163 en SAT Fluggesellschaft.164 De organisaties die
hier onder de loep werden genomen werden niet aangemerkt als ondernemin-
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165 Hierbij ging het om taken met betrekking tot milieu-inspectie en het controleren van
het luchtruim.

166 Besluit NMa 26 november 1998, zaak 101 (Bloemenmarkt Amsterdam). Het beroep
is verworpen Rb Rotterdam 1 augustus 2001, nr. MEDED 99/1874-SIMO, AM 2001,
p. 214. Rb Rotterdam, 1 augustus 2001, nr. MEDED 99/1690-SIMO (Van Vollenho-
ven/Venlo), AM 2001, p. 209-213. 

167 Besluit NMa 3 november 1998, zaak 571 (Van Gelder/Gemeente Heiloo).
168 HvJ EG 17 februari 1993, C-159/91 en C-160/91, Jur. 1993, p. I-637 (Poucet en

Pistre). HvJ EG 16 november 1995, C-244/94, Jur. 1995, p. I-4013 (Fédération
Française des Sociétés d’Assurance/Ministère de l’Agriculture et de la Pêche). HvJ
EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.), C-
219/97, Jur. 1999 p. I-6121 (Drijvende Bokken) en C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999,
p. I-6025 (Brentjens Handelsonderneming B.V.).

169 Loozen spreekt in navolging van AG Jacobs van een taak van zuiver sociale aard
waarvan niet verwacht kan worden dat deze door een particuliere onderneming zal
worden opgepakt. Loozen 1999.

170 Besluit NMa 10 maart 2000, zaak 181 (Ontheffingsaavraag Zorgkantoren).
171 Van de Gronden 2001 en Van de Gronden 2004. 
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gen omdat zij geacht werden kerntaken van de overheid uit te voeren die
behoorden tot de categorie van overheidsprerogatieven en geen economische
karakter hadden.165 Ook de NMa hanteert deze redenering, onder andere in
zaak 101 Bloemenmarkt Amsterdam166 en zaak 571 Van Gelder/Gemeente
Heiloo.167

Concreet-juridische benadering: economische of zuiver sociale activiteit
In zaken waarin de sociale zekerheid en het mededingingsrecht aan de orde
zijn, zoals Poucet et Pistre, Fédération Française en Albany,168 heeft het Hof
volgens Van de Gronden de concreet-juridische benadering ontwikkeld. In
deze benadering gaat het erom dat de overheid de uitvoering van een wettelij-
ke taak dermate aan wettelijke beperkingen heeft onderworpen dat er sprake
is van mechanische wetstoepassing en de betrokken organisatie geen (noe-
menswaardige) vrijheid heeft met betrekking tot de uitvoering van de taak.169

Het Hof gaat in deze gevallen na hoezeer en in hoeverre het solidariteitsbegin-
sel door de nationale wetgever in het systeem opgenomen is of dat er nog
ruimte voor marktwerking gelaten wordt. Ook de NMa hanteert een dergelijke
benaderingswijze. In de zaak Zorgkantoren170 worden kenmerken van het
desbetreffende stelsel onderscheiden om zo vast te stellen of de betreffende
organisaties beleidsvrijheid hebben bij het toepassen van de regelgeving.

Volgens Van de Gronden wijkt het Hof in de zaken met deze concreet-juridi-
sche benadering af van zijn gebruikelijke ‘mededingingsrechtelijke’ benade-
ringswijze (namelijk of een bepaald goed of dienst via de markt kan worden
geleverd) wanneer het onderzoekt in hoeverre de wetgever ruimte ingebouwd
heeft voor het solidariteitsbeginsel in plaats van marktwerking.171 Het verschil
in benadering met andere sectoren dan de sociale zekerheid is volgens Mortel-
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172 Van de Gronden & Mortelmans 2003.
173 HvJ EG 7 februari 1984, zaak 238/82, Jur. 1984 p. 523 (Duphar). HvJ EG 12 juli

2001, C-157/99, Jur. 2001, p. I-5473 (Smits en Peerbooms). HvJ EG 17 juni 1997, C-
70/95, Jur. 1997, p. I-3395 (Sodemare e.a.). HvJ EG 28 april 1998, C-158/96, Jur.
1998, p. I-1931 (Kohll). 

174 Von Wallwitz 1997, p. 143-154. 
175 HvJ EG 17 februari 1993, C-159/91 en C-160/91, Jur. 1993, p. I-637 (Poucet en

Pistre).
176 Ook dit orgaan wordt niet geacht een onderneming te zijn in de zin van art. 81 lid 1

EG, omdat er geen sprake is van een economische activiteit. Aangezien de hoogte van
de premies en de uitkeringen uiteindelijk aan staatstoezicht is onderworpen en, geheel
volgens het solidariteitsbeginsel, de betalingen aan verzekerden geen verband houden
met de premies die de verzekerde in het verleden heeft betaald, kan men volgens het
Hof spreken van een zuiver sociale activiteit. Dat er geen sprake is van een winstoog-
merk wordt niet meegenomen in de overweging. HvJ EG 22 januari 2002, C-218/00,
Jur. 2002, p. I-691 (Cisal di Battistello Venanzio/INAIL). 
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mans en Van de Gronden172 vermoedelijk terug te leiden tot het feit dat het
Hof meent dat het EG-recht niet afdoet aan de bevoegdheid van lidstaten in
verband met hun socialezekerheidsstelsel.173

Solidariteitsbeginsel
In de jurisprudentie van het Hof over ziekenfondsen en pensioenen zijn enkele
criteria neergelegd waaruit zou kunnen blijken dat een activiteit een economi-
sche of een sociale activiteit is.174 Dit is het geval indien instellingen opereren
volgens wettelijke stelsels die een zuiver sociaal doel voor ogen hebben,
gebaseerd zijn op het solidariteitsbeginsel met een daarvoor noodzakelijke
verplichte aansluiting, opereren volgens de strikte door de overheid opgelegde
wetten en geen winstoogmerk hebben.

Het Hof begon met de ontwikkeling van deze criteria in het Poucet et
Pistre-arrest.175 In dit arrest acht het Hof de socialezekerheidsorganen die
pensioenen beheren geen ondernemingen in de zin van het Verdrag. De orga-
nen streven volgens het Hof een zuiver sociaal doel na. Hierbij is van belang
dat zij als kenmerk hebben dat zij verzekeringen verstrekken op grond van het
solidariteitsbeginsel en dat geen winstoogmerk hebben. De toepassing van het
solidariteitsbeginsel is volgens het Hof af te leiden uit het feit dat de zieken-
fondsen alleen de wet toepassen en geen invloed hebben op de hoogte van de
premies en de hoogte en frequentie van uitkeringen. De uitkeringen zijn te
beschouwen als wettelijke uitkeringen, die niet afhangen van betaalde pre-
mies. Van belang voor de solidariteit is bovendien het systeem van verplichte
aansluiting. Eenzelfde uitspraak doet het Hof inzake een overheidsorgaan dat
belast is met de uitvoering van de wettelijke verzekeringsregeling tegen
arbeidsongevallen en beroepsziekten in Italië.176
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177 HvJ EG 16 maart 2004, C-264/01, C-306/01, C-354/01 en C-355/01, Jur. 2004, p. I-
2493 (AOK e.a.).

178 Van de Gronden wijst er echter op dat de vrijheid om premies vast te stellen verdacht
veel op prijsconcurrentie lijkt. Dat het argument dat het bedoeld is om de fondsen
efficiënter te laten werken geaccepteerd wordt door het Hof wekt ook verbazing. Waar
in Fédération Française nog elke gedraging die de mededingingsregels beogen te
verkomen verboden wordt, wordt in AOK het mededingingsrecht niet van toepassing
geacht. Van de Gronden 2004.

179 HvJ EG 16 november 1995, C-244/94, Jur. 1995, p. I-4013 (Fédération Française des
Sociétés d’Assurance/Ministère de l’Agriculture et de la Pêche).

180 Zie ook Van der Steen 1996.
181 Zie ook Bellamy & Child 2001, nr. 2-004. HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur.

1999, p. I-5751 (Albany International B.V.), C-219/97, Jur. 1999, p. I-6121 (Drijvende
Bokken) en C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens Handelsonderne-
ming B.V.). Hierop kom ik terug in hoofdstuk 4. 

123

Een recent voorbeeld van de concreet-juridische benadering is het AOK-
arrest.177 In dit arrest komt het Hof tot de conclusie dat Duitse ziekenfondsen
geacht moeten worden een taak van zuiver sociale aard te verrichten, die
berust op het beginsel van solidariteit en ieder winstoogmerk mist. Belangrijk
hierbij is volgens het Hof dat de ziekenfondsen geen invloed hebben op de uit
te keren verstrekkingen. De verplichte verstrekkingen zijn identiek en niet
afhankelijk van het bedrag dat aan premies is betaald. Daarnaast wordt vol-
gens de wet compensatie toegepast tussen de fondsen met de lagere risico’s
en de fondsen met de hogere risico’s in de zogeheten Solidargemeinschaft.
Met betrekking tot hun belangrijkste taak, het verstrekken van zorg en genees-
middelen, concurreren de ziekenfondsen daarom volgens het Hof niet met
elkaar of met particuliere instellingen. De vrijheid die de fondsen hebben bij
het vaststellen van de premies en bij de onderlinge concurrentie om verzeker-
den aan te trekken, doet volgens het Hof niet af aan de aard van de activiteiten
en is alleen maar bedoeld om de fondsen zo efficiënt mogelijk hun werk te
laten doen.178

Het vertonen van enkele van de bovengenoemde kenmerken is echter geen
garantie dat een entiteit niet aangemerkt wordt als een onderneming. In de
uitspraak Fédération Française179 meent het Hof dat een orgaan dat een facul-
tatieve aanvullende ouderdomsverzekering beheert wel een economische
activiteit uitoefent.180 De redenen hiervoor liggen in het feit dat er sprake is
van een facultatief stelsel en dat de uitkeringen afhangen van de opbrengst van
de beleggingen en het bedrag dat de rechthebbenden ingelegd hebben. Een
belangrijke andere reden die het Hof geeft is dat de uitvoeringsorganisatie
concurreerde met levensverzekeringsmaatschappijen.181 Dit heeft als gevolg
dat diegene die zijn basispensioen aan wenst te vullen kan kiezen voor de
aanbieder die de beste belegging garandeert. Dat er toch sprake is van enkele
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182 Deze kwamen tot uiting in het feit dat de bijdragen in geval van vroegtijdig overlijden
ter beschikking van het stelsel kwamen en dat in geval van ziekte vrijstelling van
betaling kon worden verleend. Ook kon de betaling tijdelijk worden opgeschort in
verband met bedrijfseconomische omstandigheden. Volgens het Hof bestonden
dergelijke regeling ook bij bepaalde collectieve verzekeringen of konden daarin
worden opgenomen. 

183 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.),
C-219/97, Jur. 1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken) en C-115/97 en C-117/97, Jur.
1999, p. I-6025 (Brentjens Handelsonderneming B.V.).

184 Eerder werd in Fédération Française de optionele deelname aan het pensioenfonds als
één van de elementen aangeduid waaruit volgde dat het pensioenfonds economische
activiteiten verrichtte en beschouwd moest worden als een onderneming. HvJ EG 16
november 1995, C-244/94, Jur. 1995, p. I-4013 (Fédération Française des Sociétés
d’Assurance/Ministère de l’Agriculture et de la Pêche).

124

solidariteitsaspecten182 in het systeem doet volgens het Hof niet af aan het
economische karakter van de activiteiten. Aldus het Hof heeft het solidariteits-
beginsel een erg beperkte strekking door het facultatieve karakter van het
stelsel.

In Albany183 wijst het Hof op de economische functies die een pensioen-
fonds, opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in een CAO,
heeft. Ondanks dat er sprake is van verplichte deelname aan het pensioenfonds
meent het Hof dat de pensioenfondsen in kwestie als een onderneming be-
schouwd moeten worden.184 De Nederlandse regering en de pensioenfondsen
menen dat een dergelijke pensioenregeling beschouwd moet worden als een
onderdeel van het Nederlandse stelsel van sociale bescherming en dat het met
beheer belaste pensioenfonds geacht moet worden te werken aan het beheer
van de openbare dienst der sociale zekerheid. Het wordt door het Hof echter
niet van doorslaggevend belang geacht dat de pensioenen bedoeld zijn om het
minimum dat de AOW verschaft aan te vullen, of dat het verplicht is alle
werknemers aan te nemen zonder een medische keuring, of dat er geen winst-
oogmerk is bij het pensioenfonds.

Wel is van belang dat het pensioenfonds volgens het kapitalisatiebeginsel
werkt en zelf de hoogte van de bijdragen en de uitkeringen bepaalt. Het Hof
merkt op dat anders dan de uitkeringen in verplichte stelsels van sociale
zekerheid waarop Poucet et Pistre betrekking had, de hoogte van de uitkerin-
gen van het pensioenfonds afhangt van de investeringen die het pensioenfonds
gedaan heeft, die onder toezicht staan van de Verzekeringskamer, net als
vergelijkbare verzekeringsmaatschappijen. Het pensioenfonds kan bovendien
vrijstellingen verlenen. Met andere woorden, er is sprake van te weinig
solidariteit.

Het Hof accepteert dat de sociale doelstellingen die nagestreefd werden
weliswaar het pensioenfonds in een ongunstiger positie zou kunnen plaatsen
ten opzichte van andere verzekeringsmaatschappijen. Dit maakt echter vol-
gens het Hof de activiteiten die verricht worden niet minder economisch van
aard. ‘Wel zou dit een uitsluitend recht van een dergelijk orgaan om een
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185 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.),
C-219/97, Jur. 1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken) en C-115/97 en C-117/97, Jur.
1999, p. I-6025 (Brentjens Handelsonderneming B.V.) r.o. 86.

186 Zie hiervoor paragraaf 4.3.6.
187 HvJ EG 12 september 2000, C-180/98 tot C-184/98, Jur. 2000, p. I-6451 (Pavlov).

Met uitzondering van het feit dat het Hof de afspraken van een beroepsorganisatie niet
uitsloot van de werking van het mededingingsrecht zoals afspraken tussen sociale
partners. In Van der Woude wordt wel CAO waarin de uitbesteding van de ziektekos-
tenverzekering exclusief geregeld wordt erkent als een overeenkomst tussen sociale
partners die ernaar streeft om arbeidsvoorwaarden te verbeteren. HvJ EG 21 september
2000, C-222/98, Jur. 2000, p. I-7111 (Van der Woude/Stichting Beatrixoord).
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aanvullende pensioenregeling te beheren kunnen rechtvaardigen.’185 Het
sociale doel en de solidariteitsaspecten zouden dus eventueel als taak van
algemeen belang het recht van de pensioenfondsen kunnen rechtvaardigen.186

De beslissing van Albany werkt door in het Pavlov-arrest.187 Hier gaat het
om een pensioenfonds dat belast is met het beheer van een aanvullende
pensioenregeling voor vrije beroepsbeoefenaren waarvan deelneming voor alle
beroepsgenoten door de overheid verplicht is gesteld. Het fonds bepaalt zelf
de hoogte van de premies en uitkeringen en werkt volgens het kapita-
lisatiebeginsel. De specialisten kunnen bovendien kiezen om hun normpen-
sioen bij een van de toegelaten verzekeringsmaatschappijen onder te brengen
en onder bepaalde omstandigheden is vrijstelling mogelijk. Volgens het Hof
blijkt hieruit dat het fonds concurreert met de verzekeringsmaatschappijen.
Ook hier zijn het ontbreken van het winstoogmerk en de solidariteitsaspecten
niet voldoende. Het Hof erkent, net als in Albany en Fédération Française, dat
het streven naar een sociaal doel wel het fonds minder concurrerend kan
maken en dat dit misschien ook in dit geval een rechtvaardiging zou kunnen
opleveren.

Conclusie
Uiteindelijk kan men met betrekking tot de concreet-juridische benaderings-
wijze in de sociale zekerheid concluderen dat organen die aan strikt staatstoe-
zicht zijn verbonden en geen zeggenschap hebben over de hoogte van de
premies die geïnd worden en de uitbetalingen die gedaan worden, geen winst-
oogmerk hebben en volgens het solidariteitsbeginsel te werk gaan, een strikt
sociale functie bekleden en niet geacht worden economische activiteiten te
verrichten. Derhalve worden deze organen niet gekwalificeerd als onderne-
mingen en het kartelverbod of het verbod op misbruik van machtspositie is
dan niet op hen van toepassing.

Hoewel deze jurisprudentie niet rechtstreeks van belang is met betrekking
tot sociale partners komt hier wel duidelijk naar voren dat sociale elementen
en niet-economische belangen in het ondernemingsbegrip meegenomen
worden. Hier is dus sprake van een duidelijke verankering van sociale belan-
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188 HvJ EG 19 februari 2002, C-309/99, Jur. 2002, p. I-1577 (Wouters).
189 Van de Gronden & Mortelmans 2002. Van de Gronden & Mortelmans 2003. Ook

Vossestein 2002.
190 Besluit NMa 3 november 1998, zaak 571 (Van Gelder/Gemeente Heiloo) en Besluit

NMa 26 november 1998, zaak 101 (Bloemenmarkt Amsterdam). Besluit NMa 10 maart
2000, zaak 181 (Ontheffingsaavraag Zorgkantoren).

191 Jaarverslag NMa 1998, p. 20. 
192 Bellamy & Child 2001, nr. 2-016-030. Jones & Sufrin 2004, p. 128-146. Besluit NMa

12 januari 2000, zaak 757 (Chilly en Basilicum). 
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gen in het mededingingsrecht, zoals dit door het Hof later ook gedaan wordt
met betrekking tot de immuniteit van CAO-bepalingen.

3.4.2.3 Splitsingstheorie

Naar aanleiding van de verschillende jurisprudentie over de economische
activiteiten van organisaties in de sociale zekerheid zou men de conclusie
kunnen trekken dat zowel het Hof als de NMa meent dat een organisatie al
naar gelang de activiteiten die zij ontplooit al dan niet als onderneming kan
worden gekwalificeerd. Dat betekent dat verschillende activiteiten binnen één
organisatie verschillende stempels op deze organisatie kunnen drukken. Met
andere woorden: kan een entiteit tegelijkertijd economische en niet-economi-
sche activiteiten verrichten?

Uit het Wouters-arrest188 blijkt volgens Mortelmans en Van de Gronden
impliciet dat het Hof de splitsingsregel hanteert.189 Dit wil zeggen dat per
activiteit van een eenheid moet worden nagegaan of er sprake is van een
economische activiteit. In het ene geval kan een organisatie of eenheid aan-
gemerkt worden als onderneming omdat er sprake is van een economische
activiteit en in een ander geval misschien niet. Ook de NMa hanteert deze
regel, die volgens de NMa past in de functionele benadering van het Hof van
het ondernemingsbegrip.190 Indien een onderneming economische activiteiten
verricht, valt zij onder het mededingingsrecht, maar wanneer en voor zover zij
geen economische activiteiten verricht is het mededingingsrecht niet van
toepassing.

3.4.3 Overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging

3.4.3.1 Overeenkomst

Volgens de NMa is van een overeenkomst reeds sprake als er tussen onderne-
mingen overeenstemming bestaat hun concurrentiegedrag te regelen.191

Hoewel de term overeenkomst gebruikt wordt in zowel het Nederlandse als
het Europese wettelijke kartelverbod is het niet noodzakelijk dat het gaat om
een juridisch bindende overeenkomst.192 Partijen behoeven niet de bedoeling
hebben gehad om een bindend contract af te sluiten; voldoende is een informe-

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht'



KARTELVERBOD  3.4

193 HvJ EG 29 oktober 1980, zaak 209-215/78 en 218/78, Jur. 1980, p. 3125 (Heintz).
194 HvJ EG 11 januari 1990, zaak 277/87, Jur. 1990, p. I-45 (Sandoz/Commissie). Besluit

NMa, 13 december 2000, zaak 882 (Amicon Zorgverzekeraar). Besluit NMa 12 januari
2000, zaak 757 (Chilly en Basilicum). 

195 Hildebrand 2002, p. 27. 
196 HvJ EG 1 februari 1978, zaak 19/77, Jur. 1978, p. 131 (Miller). HvJ EG 21 februari

1984, zaak 86/82, Jur. 1984, p. 883 (Hasselblad). HvJ EG 11 januari 1990, zaak
277/87, Jur. 1990, p. I-45 (Sandoz/Commissie). GvEA EG 6 april 1995, T-148/89, Jur.
1995, p. II-1063 (Tréfilunion/Commissie).

197 Art. 16 Mw zorgt hier dus voor een probleem. Zie paragraaf 3.3.3. HvJ EG 14 januari
1984, zaak 43/82 en zaak 63/82, Jur. 1984, p. 19 (VBVB en VBBB/Commissie). HvJ
EG 10 december 1985, zaken 240-242/82, 261/82, 262/82, 268-269/82, Jur. 1985, p.
3831 (SSI/Commissie). HvJ EG 11 november 1997, C-359/95P en C-379/95P, Jur.
1997, p. I-6265 (Ladbroke Racing Ltd.). Besluit NMa 21 augustus 2001, zaak 620
(Nederzand B.V.).

198 HvJ EG 29 oktober 1980, zaak 209-215/78 en 218/78, Jur. 1980, p. 3125 (Heintz).
Besluit NMa 18 september 2000, zaak 492 (Vereniging van Bloemenveilingen in
Nederland). Zie hierover paragraaf 3.4.5.

199 HvJ EG 21 september 1988, zaak 267/86, Jur. 1988, p. 4769 (van Eycke). Zie hierover
meer uitgebreid 3.6.2.
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le overeenkomst, namelijk de getrouwe uitdrukking van de wil van partijen
zich overeenkomstig een bepaalde praktijk te gedragen.193 Ook de stilzwijgen-
de aanvaarding van bepaalde mededingingsbeperkende clausules in overeen-
komsten wordt als een overeenkomst aangemerkt.194 Het is echter niet eenvou-
dig te bepalen wanneer sprake is van een stilzwijgende aanvaarding van
schijnbaar unilateraal gedrag. Hierop kom ik terug.

Het argument van partijen dat de (informele) overeenkomst inmiddels beëin-
digd is, is niet voldoende om de toepassing van het kartelverbod te vermijden
indien de effecten nog merkbaar zijn.195 Verder kan het argument dat men zich
niet aan de mededingingsbeperkende overeenkomst heeft gehouden of zal
houden, ook niet baten.196 Wetten of wettelijke maatregelen worden niet aan-
gemerkt als overeenkomsten in de zin van het kartelverbod. Overeenkomsten
die door de wet goedgekeurd worden of aangemoedigd worden door de wet,
of overeenkomsten die met toestemming van bepaalde autoriteiten197 worden
aangegaan vallen niet onder het kartelverbod. Zodra ondernemingen niet meer
in vrijheid hun gedrag kunnen bepalen als gevolg van een door wettelijke
regelingen gecreëerd rechtskader, is het kartelverbod niet meer van toepas-
sing.198 Bovendien is het nemen van wettelijke maatregelen in strijd met het
kartelverbod in strijd met de verplichtingen die lidstaten op grond van het
Verdrag hebben.199

Overigens geldt dit alles ook voor ‘besluiten van ondernemersverenigingen’.
Dit begrip omvat zowel juridisch bindende beslissingen als beslissingen die
niet bindend zijn maar wel worden gevolgd of die een ondubbelzinnige
uitdrukking vormen van de wil van de vereniging om het gedrag van de leden
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200 HvJ EG 29 oktober 1980, zaak 209-215/78 en 218/78, Jur. 1980, p. 3125 (Heintz). HvJ
EG 8 november 1983, zaak 96-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 en 110/82, Jur. 1983,
p. 3369 (NV IAZ International Belgium/Commissie). Besluit NMa 18 juni 1999, zaak
407 (Amicon zorgverzekeraar en Texincare en Tevic/Amicon Zorgverzekeraar).
Besluit NMa, 13 december 2000, zaak 882 (Amicon Zorgverzekeraar).

201 Besluit NMa 29 juli 1999, zaak 613 (ATV-L). HvJ EG 30 januari 1985, zaak 123/85,
Jur. 1985, p. 391 (BNIC/Clair). 

202 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 14 juli 1981, zaak 172/80, Jur. 1981, p. 2021 (Züchner/
Bayerische Vereinsbank A.G.). Besluit NMa, 13 december 2000, zaak 882 (Amicon
Zorgverzekeraar).

203 GvEA EG 17 december 1991, T-6/89, Jur. 1991, p. II-1623 (Enichem Anic Spa/
Commissie). HvJ EG 8 juli 1999, C-49/92, Jur. 1999, p. I-4125 (Anic/Commissie).
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te coördineren.200 Overeenkomsten van ondernemersverenigingen worden niet
letterlijk in de kartelbepalingen kartelverbod verboden, men gaat er echter van
uit dat ook voor deze soorten overeenkomsten het kartelverbod geldt.201

Omdat er geen sprake hoeft te zijn van een juridisch bindende overeenkomst,
kan het moeilijk zijn om in bepaalde situaties een gedraging van een onderne-
ming te kwalificeren als overeenkomst in de zin van het kartelverbod. Het is
mogelijk dat bepaalde producenten/ondernemers hun instemming met een
door de anderen overeengekomen gedragslijn niet kenbaar maken, maar zich
toch daarnaar gedragen of hun algemene steun kenbaar maken. De samenwer-
king kan dan ook als een onderlinge afgestemde gedraging aangemerkt
worden.202 Het grijze gebied tussen de overeenkomst en de onderling afge-
stemde feitelijke gedraging kwam duidelijk naar voren in de zaken omtrent het
Polypropyleen-kartel. Het Europese Gerecht van Eerste Aanleg bevestigde de
beslissing van de Commissie dat er sprake was van één overkoepelende
overeenkomst in de petrochemische industrie, ondanks het feit dat er sprake
was van een mondelinge stilzwijgende overeenkomst die geen sancties bevatte
voor degenen die zich er niet aan hielden, en ondanks het feit dat het geen
juridisch bindende overeenkomst was. Niettemin was er volgens het Gerecht
en de Commissie sprake van een overeenkomst omdat het kartel gebaseerd
was op een gemeenschappelijk en gedetailleerd plan. Bovendien kunnen in
sommige gevallen van heimelijke samenwerking volgens het Gerecht zowel
aspecten van verboden overeenkomsten als aspecten van onderling afgestemde
feitelijke gedragingen voorkomen.203

Van groot belang met betrekking tot het overeenkomstenbegrip is de vaststel-
ling of er sprake is van een unilaterale gedraging of een schijnbare unilaterale
gedraging, die in feite aan te merken is als een overeenkomst. Wanneer er
sprake is van een unilaterale gedraging is immers het kartelverbod niet van
toepassing. Het mededingingsrecht kan dan alleen van toepassing zijn indien
er tevens sprake is van een machtspositie. Dan zou het verbod op misbruik van
machtspositie van toepassing kunnen zijn. Tot voor kort hanteerde de Com-

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht'



KARTELVERBOD  3.4

204 Zie HvJ EG 25 oktober 1983, zaak 107/82, Jur. 1983, p. 3151 (AEG), HvJ EG 11
januari 1990, zaak 277/87, Jur. 1990, p. I-45 (Sandoz/Commissie).

205 HvJ EG 6 januari 2004, C-2/01 en C-3/01, Jur. 2004, p. I-23 (Bayer). 
206 Jones & Sufrin 2004, p. 134-146.
207 HvJ EG 1 februari 1978, zaak 19/77, Jur. 1978, p. 131 (Miller).
208 GvEA EG 17 december 1991, T-6/89, Jur. 1991, p. II-1623 (Enichem Anic

Spa/Commissie). HvJ EG 8 juli 1999, C-49/92, Jur. 1999, p. I-4125 (Anic/Commissie).
GvEA EG 6 april 1995, T-148/89, Jur. 1995, p. II-1063 (Tréfilunion/Commissie).
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missie een uiterst ruim overeenkomstenbegrip waarin zij schijnbaar unilateraal
gedrag van de ene partij alsnog aanmerkte als een overeenkomst of een
onderling afgestemde feitelijke gedraging, vanwege het feit dat wilsovereen-
stemming op te maken was uit het gedrag van andere partijen.204 Het nog
verder uitbreiden van het overeenkomstenbegrip door de Commissie wordt
echter een halt toegeroepen in het Bayer-arrest.205 Waar het volgens het Hof
vooral om gaat is dat er daadwerkelijk bewijs is van het feit dat beide partijen
expliciet of impliciet hebben ingestemd met de voorwaarden van de overeen-
komst.206

In het mededingingsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen verticale en
horizontale overeenkomsten. Horizontale overeenkomsten zijn afspraken
tussen concurrenten op hetzelfde niveau van de distributieketen. Hierbij kan
men denken aan afspraken die productiequota opleggen of prijsafspraken.
Verticale overeenkomsten zijn afspraken tussen ondernemers die op verschil-
lende niveaus deel uitmaken van een distributie- en productieketen. De
bekendste voorbeelden zijn de import- of exportverboden of prijsoplegging
door de producent aan de groothandelaar.207 Dit onderscheid wordt gemaakt
omdat de twee soorten geacht worden een andere mededingingsbeperkende
werking te hebben. Ik kom hierop terug in paragraaf 3.4.4.

3.4.3.2 Onderling afgestemde feitelijke gedraging

Omdat het kartelverbod overeenkomsten verbiedt die de mededinging beper-
ken, ligt het voor de hand te denken dat het kartelverbod omzeild kan worden
door te zorgen dat er geen sprake is van een overeenkomst in de zin van het
kartelverbod. Door bijvoorbeeld steeds elkaar van te voren in te lichten over
beleidsintenties kan men, in de wetenschap dat de concurrenten zich op
dezelfde manier zullen gedragen, commercieel gedrag aan elkaar aanpassen
en de mededinging beperken.208 De toepassing van het kartelverbod kan echter
niet ontdoken worden door op een mededingingsverstorende manier samen te
werken zonder een overeenkomst te sluiten. Dergelijk gedrag wordt gekwalifi-
ceerd als een onderling afgestemde gedraging en is verboden indien de mede-
dinging door deze gedraging op een merkbare wijze wordt beperkt op grond
van het kartelverbod.
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209 HvJ EG 14 juli 1972, zaak 48/69, Jur. 1972, p. 619 (ICI/Commissie). Later bevestigd
in o.a. HvJ EG 8 juli 1999, C-49/92, Jur. 1999, p. I-4125 (Anic/Commissie), HvJ EG
14 juli 1981, zaak 172/80, Jur. 1981 p. 2021 (Züchner/Bayerische Vereinsbank A.G.),
HvJ EG 21 februari 1984, zaak 86/82, Jur. 1984, p. 883 (Hasselblad), HvJ EG 28
maart 1984, zaak 29/83 en 30/83, Jur. 1984, p. 1679 (CRAM en Rheinzink/Commissie).
Bellamy & Child 2001, nr. 2-034.

210 HvJ EG 16 december 1975, zaken 40/73-48/73, 50/73, 54/73 tot 56/73, 111/73,
113/73, 114/73, Jur. 1975, p. 1663 (Suiker Unie). GvEA EG 6 april 1995, T-148/89,
Jur. 1995, p. II-1063 (Tréfilunion/Commissie). Bellamy & Child 2001, nr. 2-037-038.

211 HvJ EG 17 oktober 1972, zaak 8/72, Jur. 1972, p. 977 (Vereeniging van Cement-
handelaaren/Commissie). HvJ EG 27 januari 1987, zaak 45/85, Jur. 1987, p. 504
(Verband der Sachversicherer/Commissie). Besluit NMa 29 juli 1999, zaak 613 (ATV-
L). Besluit NMa 6 juli 2000, zaak 25 (Holland Dier Identiteit/Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor Diergeneeskunde). Besluit NMa 20 december 2000, zaak 271
(Nederlandse Kleding Conventie).

212 Zeker als de afstemming regelmatig en gedurende een lange tijd plaatsvond. HvJ EG
8 juli 1999, C-49/92, Jur. 1999, p. I-4125 (Anic/Commissie). Bellamy & Child 2001,
nr. 2-041.
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De onderling afgestemde feitelijke gedraging ziet op gedragingen van onder-
nemingen die een bepaalde samenspanning vereisen. De definitie van de
onderling afgestemde feitelijke gedraging werd in de Kleurstoffen-zaak209

omschreven als een vorm van coördinatie tussen ondernemingen, die, zonder
dat het tot een eigenlijke overeenkomst komt, de risico’s der onderlinge
concurrentie welbewust vervangt door een feitelijke samenwerking.

Om coördinatie en samenwerking te kunnen constateren is het noodzake-
lijk vast te stellen dat ondernemers niet ieder zelfstandig hun eigen beleid
kunnen bepalen. Hierbij hoeft echter geen sprake te zijn van een daadwerke-
lijk plan. Hoewel de ondernemers wel hun gedrag aan elkaars gedrag mogen
aanpassen, is het ze verboden om contact op te nemen om het marktgedrag
van een concurrent te beïnvloeden of een bepaalde strategie aan te duiden.

Om een onderling afgestemde feitelijke gedraging aan te tonen moet de
Commissie ook een oorzakelijk verband tussen de afstemming en het gedrag
kunnen aantonen. Alleen het bewijs dat er sprake is van afstemming tussen
ondernemingen en een daarop volgend marktgedrag is niet genoeg. Zodra de
coördinatie van de commerciële gedragingen van de ondernemers wordt
vergemakkelijkt, zelfs zonder dat er sprake is van overeenstemming over een
gemeenschappelijk plan, is er sprake van een onderling afgestemde feitelijke
gedraging.210 Een voorbeeld hiervan zijn adviesprijzen die een ondernemers-
vereniging aan haar leden geeft. Door deze adviesprijzen kunnen leden in
redelijke mate van elkaar voorzien welk prijsbeleid hun concurrenten zullen
volgen en hun gedragingen afstemmen.211

De ondernemingen die aan de afstemming deelnemen en op de markt actief
blijven, worden vermoed rekening te hebben gehouden met de informatie die
zij met hun concurrenten uitgewisseld hebben.212 Het feit dat een verkoper zijn
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213 HvJ EG 16 december 1975, zaken 40/73-48/73, 50/73, 54/73 tot 56/73, 111/73,
113/73, 114/73, Jur. 1975, p. 1663 (Suiker Unie).

214 Het argument van de oligopolistische structuren zal alleen dan geaccepteerd worden,
als er geen aanwijzingen zijn voor coördinatie en de marktanalyse aantoont dat er
sprake kan zijn van een structurele prijsconformiteit. Hildebrand 2002, p. 30. HvJ EG
28 maart 1984, zaak 29/83 en 30/83, Jur. 1984, p. 1679 (CRAM en Rheinzink/Com-
missie).

215 Hoewel de eis van beperking van de mededinging geldt voor zowel de overeenkomst
als de onderling afgestemde gedraging en het besluit zal ik dit verder in deze paragraaf
alleen de overeenkomst noemen. Bedoeld worden de overeenkomst, de onderling
afgestemde feitelijke gedraging en het besluit. 

216 HvJ EG 30 juni 1966, zaak 56/65, Jur. 1966, p. 392 (Société Tèchnique Minière).
217 Mok 2004, p. 144-146. 
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prijs op één lijn brengt met de hoogste prijs van de concurrent wil nog niet
zeggen dat er sprake is van een onderling afgestemde feitelijke gedraging. Het
Hof is van mening dat dit ook zijn verklaring kan vinden in de wens een zo
groot mogelijke winst te maken.213 Uitzonderingen kunnen derhalve worden
gemaakt indien ondernemingen kunnen bewijzen dat er een verklaring is voor
het parallelle gedrag.214

3.4.4 Beperking van de mededinging

‘Om te kunnen beoordelen of een overeenkomst als verboden moet worden be-
schouwd wegens vervalsing van de mededinging die het doel of het gevolg ervan
is, moet de mededinging worden bezien binnen het feitelijk kader waarin zij zich
zonder de litigieuze overeenkomst zou afspelen. Hiertoe zal men met name hebben
te letten op de aard en de al dan niet beperkte hoeveelheid van de producten
waarop de overeenkomst bettrekking heeft, de positie en het gewicht van de
partijen op de betrokken markt en het geïsoleerde karakter van de litigieuze
overeenkomst danwel juist de omstandigheid dat zij deel uitmaakt van een reeks
van overeenkomsten.’
HvJ EG 11 december 1980, zaak 31/80, Jur. 1980, p. 3775 (L’Oréal/De nieuwe
Amck) r.o. 19.

3.4.4.1 Inleiding

Zowel het Nederlandse als het Europese kartelverbod verbieden de verhinde-
ring, beperking of vervalsing van de mededinging. Het voegwoordje ‘of’ geeft
aan dat er geen cumulatieve eis gesteld wordt, maar dat het om een alternatie-
ve eis gaat. Men moet dus nagaan of de mededinging door de overeenkomst
of delen van de overeenkomst (of de onderling afgestemde feitelijke gedraging
of besluit)215 verhinderd, beperkt of vervalst wordt.216 Verhindering van de
mededinging houdt in dat de mededinging volledig wegvalt; vervalsing is het
veranderen van de mededingingsvoorwaarden.217 Voor het gemak zal ik in
deze paragraaf steeds de term ‘mededingingsbeperking’ gebruiken. Hiermee
wordt bedoeld beperking, verhindering of vervalsing van de mededinging.
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218 Bellamy & Child 2001, nr. 2-096. Von Wallwitz 1997, p. 155. 
219 HvJ EG 14 juli 1981, zaak 172/80, Jur. 1981, p. 2021 (Züchner/Bayerische Vereins-

bank A.G.). HvJ EG 16 december 1975, zaken 40/73-48/73, 50/73, 54/73 tot 56/73,
111/73, 113/73, 114/73, Jur. 1975, p. 1663 (Suiker Unie).

220 HvJ EG 12 december 1967, zaak 23/67, Jur. 1967, p. 512 (Brasserie de Haecht I).
Besluit NMa 9 februari 1999, zaak 528 (Nederlandse Dagbladpers). Besluit NMa 22
augustus 2000, zaak 199 (Roodveldt). In jurisprudentie van het Hof wordt dit wel
enigszins verzacht door te stellen dat er wel rekening gehouden moet worden met de
concrete omstandigheden waarin de overeenkomst effect sorteert. Zie HvJ EG 30 juni
1966, zaak 56/65, Jur. 1966, p. 392 (Société Tèchnique Minière), HvJ EG 12 december
1995, C-399/93, Jur. 1995, p. I-4515 (Oude Luttikhuis/Coberco), HvJ EG 8 juni 1982,
zaak 258/78, Jur. 1982, p. 2015 (Nungresser/Commissie), HvJ EG 28 januari 1986,
zaak 161/84, Jur. 1986, p. 353 (Pronuptia), GvEA EG 15 september 1998, T-374/94,
T-375/94, T-384/94 en T-388/94, Jur. 1998, p. II-3141 (European Night Services),
HvJ EG 15 december 1994, C-250/92, Jur. 1994, p. I-5641(Gøttrup/Klim) en HvJ EG
28 februari 1991, C-234/89, Jur. 1991, p. I-935 (Delimitis). Zie ook Odudu 2001. Hier
kom ik later op terug.
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Het centrale thema bij de vraag naar de mededingingsbeperking is de onderne-
mingsvrijheid of het prerogatief van de ondernemer.218 Indien door de over-
eenkomst de handelsvrijheid van ondernemers beperkt wordt, kan er sprake
zijn van beperking van de mededinging. Paradoxaal gezien limiteren de
mededingingsregels, die beperking van de mededinging verbieden, ook de
handelsvrijheid van ondernemers, om zo de handelsvrijheid van hun concur-
renten en derden te beschermen. Zij verbieden immers ondernemers onderling
bepaalde afspraken te maken. In de uitspraak Züchner/Bayerische Bank
benadrukt het Hof dat de mededingingsrechtelijke regels echter niet beogen
de ondernemer de vrijheid te ontnemen zelf beslissingen te nemen en te
reageren op gedrag van zijn concurrenten. Elke ondernemer moet zelfstandig
kunnen bepalen welk beleid hij zal voeren.219 In ieder geval is er sprake van
beperking van de mededinging als een van de partijen bij de overeenkomst of
een derde in zijn ondernemingsvrijheid belemmerd wordt.220

Het Europese kartelverbod noemt niet-limitatieve voorbeelden van overeen-
komsten die de mededinging geacht worden te beperken, verhinderen of
vervalsen. Het gaat hier om: het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan-
of verkoopprijzen of van andere contractuele voorwaarden, het beperken of
controleren van de productie, afzet, de technische ontwikkeling of de investe-
ringen, het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen, het ten
opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke voorwaarden bij gelijk-
waardige prestaties, ze daarmee nadeel berokkenend bij de mededinging, en
het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van de aanvaarding
door de handelspartners van bijkomende prestaties die naar hun aard of
volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze
overeenkomsten. Uit de bewoordingen van art. 81 lid 1 sub a, b en c EG blijkt
dat mededingingsbeperking kan zijn beperking van de vrijheid van ofwel
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221 HvJ EG 29 oktober 1980, zaak 209-215/78 en 218/78, Jur. 1980, p. 3125 (Heintz).
222 Bellamy & Child 2001, nr. 2-096 en 2-101.
223 HvJ EG 30 juni 1966, zaak 56/65, Jur. 1966, p. 392 (Société Tèchnique Minière). HvJ

EG 28 februari 1991, C-234/89, Jur. 1991, p. I-935 (Delimitis). Besluit NMa , 18
december 1998 en 31 mei 1999, zaak 51(Stibat). Besluit NMa 15 september 1999,
zaak 277 (Van Speelautomaten Branche Organisatie).

224 HvJ EG 30 juni 1966, zaak 56/65, Jur. 1966, p. 392 (Société Tèchnique Minière).
225 HvJ EG 28 februari 1991, C-234/89, Jur. 1991, p. I-935 (Delimitis).
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toetreding tot het economisch verkeer ofwel deelneming aan het economisch
verkeer en/of oplegging van verplichtingen bij deelnemingen aan het econo-
misch verkeer.221 Bij onderzoek naar beperking van de mededinging moet men
de concurrentie in aanmerking nemen die bestaan zou hebben op de markt
indien de overeenkomst niet zou hebben bestaan. Er is dus sprake van een
mededingingsbeperking indien de overeenkomst bijdraagt aan de afwijking
van de ‘normale’ mededinging. Omdat het in het Europese recht gaat om de
mededinging op de interne markt, worden ook alle beperkingen die de integra-
tie van de interne markt verhinderen als mededingingsbeperkend be-
schouwd.222

De beperking van de mededinging zal óf het doel óf het gevolg van het gedrag
van de ondernemer zijn. Eerst moet het doel van de overeenkomst in de
context van de economische omstandigheden onderzocht worden. Daarna
wordt pas gekeken naar de gevolgen van de overeenkomst.223 Overeenkomsten
worden derhalve mededingingsrechtelijk gezien in twee categorieën inge-
deeld: overeenkomsten met de mededingingsbeperkende strekking, die als
doel hebben de mededinging te beperken, en overeenkomsten met een mede-
dingingsbeperkend gevolg.224 Dit onderscheid is van zeer groot belang bij de
toepassing van het kartelverbod. Gaat het om overeenkomsten met een mede-
dingingsbeperkende strekking (met mededingingsbeperking als doel), dan is
het kartelverbod van toepassing en is slechts uitzondering mogelijk op grond
van de uitzonderingen in art. 6 lid 3 Mw en art. 81 lid 3 EG. De concrete
effecten van de overeenkomst worden niet meer in aanmerking genomen.

Indien het niet gaat om een overeenkomst met mededingingsbeperkende
strekking, moet onderzocht worden of de overeenkomst desalniettemin merk-
bare mededingingsbeperkende gevolgen heeft. Bij de bepaling van de mede-
dingingsrechtelijke gevolgen wordt de gehele context van de overeenkomst
meegenomen en naar de concrete effecten van de overeenkomst gekeken
alvorens men tot de conclusie komt dat het kartelverbod van toepassing is.225
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226 Zie Bellamy & Child 2001, nr. 2-097-100. Jones & Sufrin 2004, p. 187-189 en 190-
201.

227 Bijvoorbeeld zoals in HvJ EG 27 januari 1987, zaak 45/85, Jur. 1987, p. 504 (Verband
der Sachversicherer/Commissie). Besluit NMa 20 december 2000, zaak 271 (Neder-
landse Kleding Conventie). Besluit NMa 1 oktober 2001, zaak 1755 (Verwijderings-
structuur electronische muziekinstrumenten).

228 In de praktijk schijnen deze overeenkomsten nauwelijks voor te komen. Het gaat in
de praktijk met name om clausules die alleen maar als doel hebben de mededinging
te beperken en geen efficiëntie of andere voordelen met zich meebrengen. Hildebrand
2002, p. 33.

229 Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/08, nr. 21. 
230 HvJ EG 30 juni 1966, zaak 56/65, Jur. 1966, p. 392 (Société Tèchnique Minière). HvJ

EG 28 maart 1984, zaak 29/83 en 30/83, Jur. 1984, p. 1679 (CRAM en Rheinzink/
Commissie). HvJ EG 28 februari 1991, C-234/89, Jur. 1991, p. I-935 (Delimitis).

231 HvJ EG 8 november 1983, zaak 96-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 en 110/82, Jur.
1983, p. 3369 (NV IAZ International Belgium/Commissie). HvJ EG 28 maart 1984,
zaak 29/83 en 30/83, Jur. 1984, p. 1679 (CRAM en Rheinzink/Commissie).

232 Von Wallwitz 1997, p. 158. Hildebrand 2002, p. 188. HvJ EG 30 juni 1966, zaak
56/65, Jur. 1966, p. 392 (Société Tèchnique Minière). Besluit NMa 22 augustus 2000,
zaak 199 (Roodveldt). Besluit NMa , 18 december 1998 en 31 mei 1999, zaak 51(Sti-
bat). Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/08, nr. 22.

233 HvJ EG 1 februari 1978, zaak 19/77, Jur. 1978, p. 131 (Miller).
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3.4.4.2 Overeenkomst met een mededingingsbeperkende strekking

Overeenkomsten met een mededingingsbeperkende strekking226 zijn overeen-
komsten die bepalingen bevatten die als doel hebben de mededinging te
beperken, zoals prijsafspraken,227 quota, exportverboden e.d.228 Volgens de
Commissie beperken overeenkomsten met mededingingsbeperkende strekking
de productie en zorgen zij voor prijsstijgingen, wat resulteert in een misalloca-
tie van middelen, omdat de gevraagde goederen en diensten niet worden
geproduceerd. Ook moeten gebruikers een hogere prijs betalen voor de
goederen en diensten en dat resulteert in minder welvaart.229

Om te bepalen of er sprake is van een clausule met mededingingsbeperkende
strekking moet men kijken naar de doelstellingen die door de overeenkomst
nagestreefd worden in de context van de economische omstandigheden.230

Feiten die aan de overeenkomst ten grondslag liggen en de specifieke omstan-
digheden waarbinnen de overeenkomst functioneert zijn hierbij van belang.
Het gaat echter niet om het doel dat partijen willen bereiken, maar om het
samenspel van de voorwaarden van de overeenkomst, de juridische en econo-
mische context van de overeenkomst en het gedrag van partijen op de
markt.231 Een relevante factor is of het mededingingsbeperkende doel van de
overeenkomst ook het oogmerk van partijen was, maar dit is niet noodzake-
lijk.232 Bovendien is irrelevant of uitvoering aan de overeenkomst gegeven
is.233 Ook de manier waarop de overeenkomst ten uitvoer wordt gelegd kan
aanwijzingen bevatten.
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234 HvJ EG 1 februari 1978, zaak 19/77, Jur. 1978, p. 131 (Miller).HvJ EG 11 januari
1990, zaak 277/87, Jur. 1990, p. I-45 (Sandoz/Commissie). HvJ EG 13 juli 1966, zaak
56 en 58/64, Jur. 1966, p. 450 (Grundig en Consten). GvEA EG 6 april 1995, T-
148/89, Jur. 1995, p. II-1063 (Tréfilunion/Commissie). 

235 HvJ EG 27 januari 1987, zaak 45/85, Jur. 1987, p. 504 (Verband der Sachversicherer/
Commissie). Mok 2004, p. 148. Hildebrand 2002, p. 199. GvEA EG 6 april 1995, T-
148/89, Jur. 1995, p. II-1063 (Tréfilunion/Commissie). HvJ EG 21 februari 1984, zaak
86/82, Jur. 1984, p. 883 (Hasselblad). HvJ EG 1 februari 1978, zaak 19/77, Jur. 1978,
p. 131 (Miller). Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/08, nr. 20.

236 Hildebrand 2002, p. 34 en 188. HvJ EG 27 januari 1987, zaak 45/85, Jur. 1987, p. 504
(Verband der Sachversicherer/Commissie). Besluit NMa , 18 december 1998 en 31
mei 1999, zaak 51(Stibat). Besluit NMa 22 augustus 2000, zaak 199 (Roodveldt).
Besluit NMa 1 oktober 2001, zaak 1755 (Verwijderingsstructuur electronische
muziekinstrumenten).

237 HvJ EG 12 december 1967, zaak 23/67, Jur. 1967, p. 512 (Brasserie de Haecht I HvJ
EG 16 december 1975, zaken 40/73-48/73, 50/73, 54/73 tot 56/73, 111/73, 113/73,
114/73, Jur. 1975, p. 1663 (Suiker Unie). HvJ EG 30 juni 1966, zaak 56/65, Jur. 1966,
p. 392 (Société Tèchnique Minière).
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Uiteindelijk moet dus gezocht worden naar clausules die naar hun aard het
doel hebben om de mededinging te beperken. Deze clausules worden be-
schouwd als hardcore restricties en zijn verboden, ook wanneer het daadwer-
kelijke doel niet bereikt is.234 Volgens de Commissie moet het gaan om
beperkingen die in het licht van de met de mededingingsregels na te streven
doelstellingen zo’n grote kans hebben om negatief uit te werken op de mede-
dinging, dat het niet meer noodzakelijk is om eventuele daadwerkelijke
gevolgen op de markt aan te tonen. Uit de ernst van de beperking en de
ervaring met dergelijke beperkingen, zal blijken of te verwachten valt dat zij
negatief zullen uitwerken op de markt en de doelstellingen van het Verdrag
zullen dwarsbomen.

Indien het inderdaad gaat om een overeenkomst met een mededingingsbeper-
kende strekking, behoeft het effect van de overeenkomst of gedraging niet
meer onderzocht te worden. De overeenkomst is immers automatisch verbo-
den en het effect op de markt doet er niet meer toe.235 Alleen de uitzondering
op grond van art. 6 lid 3 Mw resp. art. 81 lid 3 EG kan een dergelijke over-
eenkomst nog redden.236

3.4.4.3 Overeenkomst met een mededingingsbeperkend gevolg

Volgens het kartelverbod in art. 6 lid 1 Mw en art. 81 lid 1 EG moet niet
alleen de strekking van de overeenkomst, maar ook de daaraan voor de
mededinging verbonden gevolgen in aanmerking worden genomen.237 Over-
eenkomsten met een mededingingsbeperkend gevolg zijn overeenkomsten die
op de goederen- en dienstenmarkt een beperking van de mededinging tot
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238 Von Wallwitz 1997, p. 158-159.
239 HvJ EG 30 juni 1966, zaak 56/65, Jur. 1966, p. 392 (Société Tèchnique Minière).
240 Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/08, nr. 24. GvEA 18 september 2001, T-

112/99, Jur. 2001, p. II-2459 (Métropole télévision).
241 HvJ EG 8 juli 1999, C-49/92, Jur. 1999, p. I-4125 (Anic/Commissie).
242 Hildebrand 2002, p. 188. HvJ EG 11 december 1980, zaak 31/80, Jur. 1980, p. 3775

(L’Oréal/De nieuwe Amck). HvJ EG 30 juni 1966, zaak 56/65, Jur. 1966, p. 392
(Société Tèchnique Minière). HvJ EG 11 juli 1985, zaak 42/84, Jur. 1985, p. 2545
(Remia). Zie hierover paragraaf 3.2.3.

243 Zie bijvoorbeeld ook besluit NMa 2 november 1998, zaak 301 (Bijenkorf, Hema en
Esso). Besluit NMa, 13 december 2000, zaak 882 (Amicon Zorgverzekeraar). Besluit
NMa 18 juni 1999, zaak 407 (Amicon zorgverzekeraar en Texincare en Tevic/Amicon
Zorgverzekeraar).

244 HvJ EG 30 juni 1966, zaak 56/65, Jur. 1966, p. 392 (Société Tèchnique Minière). HvJ
EG 25 november 1971, zaak 22/71, Jur. 1971, p. 949 (Béguelin). HvJ EG 11 december
1980, zaak 31/80, Jur. 1980, p. 3775 (L’Oréal/De nieuwe Amck).
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gevolg hebben, zonder dat dit het doel van de overeenkomst of de bedoeling
van partijen is.238

Indien een overeenkomst niet geacht wordt mededingingsbeperkende doelen
na te streven, wordt onderzocht of de overeenkomst het effect heeft de mede-
dinging te beperken.239 Om aangemerkt te worden als een overeenkomst die
het gevolg heeft de mededinging te beperken, moet de overeenkomst de
mededinging daadwerkelijk of potentieel ongunstig beïnvloeden in zoverre dat
de overeenkomst met voldoende mate van waarschijnlijkheid op de relevante
markt negatieve gevolgen doet verwachten op het punt van prijzen, productie,
innovatie of het aanbod of de kwaliteit van goederen en diensten.240

Een overeenkomst hoeft dus niet werkelijk de mededinging te hebben
beperkt. Voldoende is, dat de overeenkomst een mededingingsbeperkend
gevolg zou kunnen hebben gehad, dus dat partijen met de overeenkomst de
mededinging hadden kunnen beperken.241

Het criterium dat men gebruikt om te bepalen of de overeenkomst het
effect heeft om de mededinging te beperken, is nog afkomstig uit de ordolibe-
rale traditie. Men kijkt hoe de mededinging op de markt zou zijn geweest als
de overeenkomst er niet geweest zou zijn en vergelijkt dat met de bestaande
situatie.242

Bij het onderzoek naar het effect van de overeenkomst op de mededinging
moet de hele economische context van de overeenkomst in aanmerking
worden genomen. Met name de al dan niet beperkte aard en hoeveelheid van
de betrokken producten, de positie van partijen op de relevante markt243 en de
eventuele aanwezigheid van andere gelijksoortige overeenkomsten die met de
overeenkomst een netwerk vormen zijn van belang.244
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245 Loozen 2002.
246 HvJ EG 9 juli 1969, zaak 5/69, Jur. 1969, p. 295 (Völk/Vervaeke) r.o. 7. 
247 HvJ EG 1 februari 1978, zaak 19/77, Jur. 1978, p. 131 (Miller).
248 Bekendmaking Commissie, Pb. 1997, C 372/01.
249 Bekendmaking Commissie, Pb. 2001, C 368/07.
250 GvEA EG 8 juni 1995, T-7/93, Jur. 1995, p. II-1533 (Langnese Iglo/Commissie).
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3.4.4.4 Merkbaarheid

‘Een overeenkomst kan slechts onder het verbod van art. 81 vallen, wanneer zij de
handel tussen de Lidstaten en de mededinging merkbaar ongunstig beïnvloedt.’
HvJ EG 25 november 1971, zaak 22/71, Jur. 1971, p. 949 (Béguelin).

Hoewel het uitgangspunt van het kartelverbod dus het voorkomen van de
beperking van de handelsvrijheid van ondernemers op een bepaalde markt is,
wordt niet alle beperking van handelsvrijheid aangemerkt als een mededin-
gingsbeperking. Wanneer de markt slechts in zeer geringe mate beïnvloed
wordt, kan een overeenkomst volgens het Hof aan de werking van het kartel-
verbod ontkomen. Het Hof geeft in het Völk/Vervaeke-arrest aan dat een
overeenkomst met een mededingingsbeperkende strekking of gevolg niet
verboden is als de mededinging in te geringe mate beïnvloed wordt en er
derhalve geen sprake is van een merkbare beperking.245 Als uit de feitelijke
omstandigheden van de overeenkomst blijkt dat de betrokken onderneming
zo’n zwakke positie op de relevante markt heeft dat de overeenkomst nauwe-
lijks effect kan hebben op het concurrentieniveau van die markt, kan het
kartelverbod deze overeenkomst niet raken.246 Volgens het Hof kan men bij
ondernemingen met een marktaandeel van 5% of groter op de relevante markt
de conclusie trekken dat de onderneming groot genoeg is om in staat te zijn
merkbaar mededingingsbeperkende overeenkomsten af te sluiten.247

De zienswijzen van het Hof heeft de Commissie opgenomen in de oude De
minimis-bekendmaking van 1997.248 Deze bekendmaking is later vervangen
door de nieuwe Bagatelbekendmaking van 2001.249 In de Bagatelbekendma-
king beoogt de Commissie een omschrijving te geven van de overeenkomsten
die de mededinging niet merkbaar beïnvloeden.250 De Commissie geeft hierin
aan dat indien de aandelen van betrokken ondernemingen in de relevante
markt onder de beschreven marktaandeeldrempels blijven, er geen sprake kan
zijn van merkbare beperking van de mededinging. Overigens betekent dat niet
dat indien de betrokken ondernemingen die grenzen wel overschrijden, zij
automatisch de mededinging merkbaar beperken met hun overeenkomsten.
Ook dan is het mogelijk dat de overeenkomst in zo’n geringe mate afbreuk
doet aan de mededinging of de interstatelijke handel dat art. 81 lid 1 EG niet
van toepassing is. In de nieuwe Bagatelbekendmaking van 2001 heeft de
Commissie de drempels verhoogd, ter vervanging van de drempels in de
Bagatelbekendmaking van 1997. Er worden drempels gegeven voor overeen-
komsten tussen mogelijke concurrenten (10%), overeenkomsten tussen niet-
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251 Dat wil zeggen lager dan de aangegeven drempel van 10% voor verticale overeenkom-
sten en 5% voor horizontale overeenkomsten. 

252 GvEA EG 6 april 1995, T-148/89, Jur. 1995, p. II-1063 (Tréfilunion/Commissie). Ook
HvJ EG 11 januari 1990, zaak 277/87, Jur. 1990, p. I-45 (Sandoz/Commissie). GvEA
EG 15 september 1998, T-374/94, T-375/94, T-384/94 en T-388/94, Jur. 1998, p. II-
3141 (European Night Services).

253 Namelijk voor overeenkomsten tussen niet-concurrenten met hardcore restricties uit
groepsvrijstelling 2790/1999 voor verticale overeenkomsten en voor overeenkomsten
tussen concurrenten met hardcore restricties uit groepsvrijstelling 2658/2000 voor
specialisatieovereenkomsten. 
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concurrenten (15%) en netwerken van overeenkomsten die een cumulatief
effect hebben (5%).

In de bekendmaking van 1997 werd in overweging 11 aangegeven dat bij
overeenkomsten met een mededingingsbeperkende strekking tussen onderne-
mingen met een gering marktaandeel op de relevante markt, de toepassing van
art. 81 lid 1 EG niet uitgesloten kon worden.251 Zo werd het vermoeden
weggenomen dat overeenkomsten met mededingingsbeperkende strekking
buiten het kartelverbod konden vallen vanwege te geringe marktaandelen.
Echter, de mogelijkheid dat de Commissie de overeenkomst van te weinig
(mogelijk) effect op de relevante markt zou achten bleef wel bestaan. Omdat
het Gerecht in o.a. het Tréfilunion-arrest252 aangeeft dat wanneer het gaat om
een overeenkomst die ertoe strekt om de mededinging te beperken, een beroep
op het geringe marktaandeel niet op kan gaan, heeft de Commissie in de
nieuwe Bagatelbekendmaking van 2001 deze passage dan ook verduidelijkt.
Er kan nu geen twijfel meer bestaan over overeenkomsten met een hardcore
clausule. In overweging 11 wordt nu de toepassing van de de minimis drem-
pels uitgesloten voor overeenkomsten met een mededingingsbeperkende
strekking.253 Ondernemingen die overeenkomsten met een mededingingsbe-
perkende strekking hebben afgesloten kunnen zich dus ten opzichte van de
Commissie niet beroepen op geringe marktaandelen.

Het is van belang om hierbij aan te tekenen dat de bekendmakingen van de
Commissie niet bindend zijn, ook niet voor de Commissie zelf. Er bestaat dus
altijd nog een mogelijkheid om van de bekendmakingen af te wijken, hoewel
dit in de praktijk niet gauw en zeker niet vaak zal gebeuren.

In de Nederlandse Mw is in art. 7 Mw een andersoortige bagatelregeling
opgenomen. Hierbij gaat het niet om marktaandelen, maar om omzetdrempels.
Deze regeling geldt voor zowel overeenkomsten met mededingingsbeperkende
strekking als overeenkomsten met een mededingingsbeperkend gevolg. Hierop
kom ik terug in paragraaf 3.4.5 over de uitzonderingen op het kartelverbod.

Naast de merkbaarheid van de bagatelregelingen bestaat er nog een ander
soort merkbaarheid. Deze houdt in dat een overeenkomst alleen onder het
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254 Mok 2004, paragraaf 5.3.6.2.
255 Bellamy & Child 2001, nr. 2-063. Jones & Sufrin 2004, p. 180-250. 
256 Hawk 1995. Forrester en Norall 1984.
257 Mededeling Commissie, Pb. 2001, C 3/02 en Bekendmaking Commissie, Pb. 2000,

C 291/01.
258 Zie bijvoorbeeld besluit NMa 19 oktober 1998, zaak 21 (Interpolis en Cobac). In de

Interpolis en Cobac-zaak was de NMa van mening dat de voorgenomen joint venture
tussen Interpolis en Cobac om de Nederlandse markt van kredietverzekeringen te
betreden geen beperking van de mededinging ten gevolge kon hebben. Immers, de
markt werd in grote mate gedomineerd door een ander bedrijf, NCM (met een markt-
aandeel van 80%), en de toetreding van de voorgenomen joint venture zou alleen voor
meer concurrentie op de markt zorgen. Bovendien waren Interpolis en Cobac geen
concurrenten van elkaar, aangezien Interpolis voor die tijd niet actief was op de markt
van de kredietverzekeringen en dat ook niet zou kunnen vanwege de gigantische
toetredingsbelemmeringen in de vorm van zware langetermijninvesteringen. De
omliggende afspraken werden beschouwd als noodzakelijk om de samenwerking tot
stand te brengen en als nevenrestricties aangemerkt die niet binnen de werkingssfeer
van het kartelverbod vallen.

259 HvJ EG 25 oktober 1977, zaak 26/76, Jur. 1977, p. 1875 (Metro/Saba).
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kartelverbod valt indien er sprake is van een ‘netto-beperking’.254 Zoals
gebleken is uit paragraaf 3.3.3, zijn er met betrekking tot de toepassing van het
kartelverbod en daarmee de centrale vraag naar mogelijke beperking van de
mededinging in het verleden door het Hof en de Commissie verschillende
interpretatiemethoden op nagehouden. De Commissie hanteerde met name een
brede toepassing van het kartelverbod en het Hof een smalle.255 Omdat zij de
brede interpretatiemethode hanteerde, achtte de Commissie alle overeenkom-
sten die de partijen en/of derden beperkten in hun gedrag op de markt, of
overeenkomsten die in strijd waren met de integratiedoelstelling van het
Verdrag, in strijd met het kartelverbod. Eventuele positieve effecten op de
mededinging of andere positieve neveneffecten konden alleen in aanmerking
worden genomen op grond van de ontheffing van het oude art. 81 lid 3 EG.
Lange tijd heeft men de Commissie bekritiseerd om deze benadering.256

Inmiddels heeft de Commissie het Hof gevolgd in een wat smallere of meer
beperkte interpretatie van het kartelverbod.257 Zowel de Commissie als het Hof
is nu meer terughoudend in de toepassing van het verbod, door niet alle
beperkend gedrag aan te merken als mededingingsbeperkend vanwege moge-
lijke positieve effecten voor de mededinging.

Ook in het Nederlandse mededingingsrecht is het niet altijd nodig om
positieve effecten voor de mededinging bij de uitzondering van art. 6 lid 3 Mw
onder te brengen. Bij een onderzoek naar mogelijke mededingingsbeperkende
elementen wordt tevens de smalle interpretatiemethode gehanteerd258 zodat
bepaalde positieve effecten meegewogen kunnen worden in de beslissing
omtrent de mededingingsbeperking.

Het concept van merkbare beperking van de mededinging wordt al ge-
bruikt in het Metro/Saba-arrest259 in 1977. In deze zaak geeft het Hof aan dat
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260 Hildebrand 2002, p. 207.
261 HvJ EG 8 juni 1982, zaak 258/78, Jur. 1982, p. 2015 (Nungresser/Commissie).
262 Daarom kon het contract ook geen strekking hebben om de mededinging te beperken.

Zie nu Groepsvrijstelling 240/96.
263 GvEA EG 15 september 1998, T-374/94, T-375/94, T-384/94 en T-388/94, Jur. 1998,

p. II-3141 (European Night Services). HvJ EG 28 februari 1991, C-234/89, Jur. 1991,
p. I-935 (Delimitis). HvJ EG 15 december 1994, C-250/92, Jur. 1994, p. I-5641
(Gøttrup/Klim). HvJ EG 12 december 1995, C-399/93, Jur. 1995, p. I-4515 (Oude
Luttikhuis/Coberco). Ook besluit NMa 11 augustus 2000, zaak 1405 en 1585 (Metro
Holland B.V. en NS-Stations en Spits B.V./Metro Holland B.V. en NS-Stations).

264 Volgens Hildebrand laat het Gerecht hier duidelijk ruimte voor de rule of reason
benadering. Hildebrand 2002, p. 190.

265 Ook GvEA EG 6 april 1995, T-148/89, Jur. 1995 p. II-1063 (Tréfilunion/Commissie)
r.o. 109.

266 Besluit NMa , 18 december 1998 en 31 mei 1999, zaak 51(Stibat).
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uit het vereiste van de totstandkoming van de interne markt voortvloeit dat de
aard en intensiteit van de mededinging kunnen variëren naar gelang de betrok-
ken producten of diensten en de economische structuur van de betrokken
marktsectoren. In deze uitspraak worden de voordelen en de nadelen van een
selectief distributiesysteem door het Hof afgewogen en niet mededingingsbe-
perkend gevonden, wegens het feit dat de mededingingsbepalingen werkzame
mededinging nastreven. In dit geval besluit het Hof dat sommige beperkingen
van de concurrentie geen mededingingsbeperkingen zijn in de zin van het
kartelverbod van art. 81 lid 1 EG, wanneer deze beperkingen gerechtvaardigd
worden door beleidsdoelstellingen, in dit geval de distributie van technolo-
gie.260 Sommige beperkingen zijn dus geen beperkingen in de zin van het
kartelverbod als zij op grond van de doelstellingen die zij nastreven gerecht-
vaardigd zijn.

Ook in het Nungresser-arrest261 trekt het Hof een dergelijke conclusie en
acht een exclusief contract gerechtvaardigd vanwege het feit dat de ontwikke-
ling van nieuwe technologie daarmee geholpen wordt.262

In de zaak European Night Services263 bevestigt het Gerecht van Eerste
Aanleg dat bij de toetsing van de overeenkomst er rekening gehouden moet
worden met de concrete situatie waarin de overeenkomst effect sorteert en in
het bijzonder de economische en juridische context, de aard van producten en
diensten alsmede de structuur van en de omstandigheden op de markt.264 Het
Gerecht sluit in dit arrest echter het afwegen van de voor- en nadelen van de
feitelijke mededingingsbeperking uit wanneer het gaat om overeenkomsten
met een mededingingsbeperkende strekking. De afweging van voor- en
nadelen kan dus niet plaatsvinden wanneer er sprake is van een overeenkomst
met hardcore mededingingsbeperkingen zoals prijsafspraken, marktverdelin-
gen of quota. In deze gevallen moet de toetsing plaatsvinden in het kader van
de uitzonderingscriteria van art. 81 lid 3 EG.265

De NMa lijkt de Commissie en het Hof gedeeltelijk te volgen door in o.a.
de Stibat-zaak266 aan te geven dat er geen plaats is voor deze benadering
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267 Jaarverslag NMa 2000, p. 13. Besluit NMa 22 augustus 2000, zaak 199 (Roodveldt),
besluit NMa 22 juli 1999, zaak 228 (VEBIDAK), besluit NMa 20 december 2000, zaak
271 (Nederlandse Kleding Conventie) en besluit NMa 6 juli 2000, zaak 25 (Holland
Dier Identiteit/Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde).

268 Besluit NMa 12 januari 2000, zaak 757 (Chilly en Basilicum).
269 Dit zijn overeenkomsten tussen ondernemingen in dezelfde bedrijfskolom, zoals de

industrie of de groothandel. Mok 2004, p. 164.
270 Besluit NMa 1 oktober 2001, zaak 1755 (Verwijderingsstructuur electronische muziek-

instrumenten).
271 Bellamy & Child 2001, nr. 2-066. 
272 HvJ EG 12 december 1967, zaak 23/67, Jur. 1967, p. 512 (Brasserie de Haecht I). HvJ

EG 16 december 1975, zaken 40/73-48/73, 50/73, 54/73 tot 56/73, 111/73, 113/73,
114/73, Jur. 1975, p. 1663 (Suiker Unie). HvJ EG 28 februari 1991, C-234/89, Jur.
1991, p. I-935 (Delimitis). GvEA EG 8 juni 1995, T-7/93, Jur. 1995, p. II-1533
(Langnese Iglo/Commissie). Besluit NMa 15 september 1999, zaak 277 (Van Speel-
automaten Branche Organisatie). Besluit NMa 11 augustus 2000, zaak 1405 en 1585
(Metro Holland B.V. en NS-Stations en Spits B.V./Metro Holland B.V. en NS-Stations).
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indien het gaat om harde mededingingsbeperkingen zoals prijsafspraken en
marktverdelingen. In haar jaarverslag van 2000 zette de NMa de lijn uit dat
uitgangspunt is dat strekkingsbedingen de mededinging merkbaar beperken.
Daarnaast meent de NMa dat onder uitzonderlijke omstandigheden een
strekkingsbeding eventueel beschouwd zou kunnen worden als evident niet-
merkbaar, hoewel dit weinig voor zal komen.267 Of van een dergelijk geval
sprake is hangt af van de omvang van betrokken ondernemingen, de concrete
situatie van de markt waarbinnen de regeling fungeert en de economische en
juridische context. Bovendien zou van belang kunnen zijn dat de onderneming
zich heeft toegelegd op een bepaald segment van de markt.268 Met name bij
horizontale overeenkomsten269 die de strekking hebben de mededinging te
beperken zal men er vrijwel altijd van uit kunnen gaan dat zij de mededinging
merkbaar ongunstig beïnvloeden. Volgens de NMa zijn dergelijke beperkin-
gen het meest schadelijk omdat zij de uitkomst van het concurrentieproces
rechtstreeks beïnvloeden.270

Het mededingingsbeperkende gevolg moet derhalve merkbaar zijn. Belangrij-
ke aanwijzingen van merkbaarheid zijn de marktaandelen van de betrokken
partijen, de aanwezigheid van een netwerk van soortgelijke overeenkomsten
(mogelijk cumulatief effect) en de uitsluiting van de mogelijkheid van paral-
lelle import.271

In sommige gevallen is een overeenkomst op zichzelf niet merkbaar
concurrentiebeperkend, maar in combinatie met andere wel.272 Met betrekking
tot het bestaan van een netwerk van soortgelijke overeenkomsten en mogelijke
cumulatieve effecten onderzoekt men of de relevante markt een markt is die
moeilijk te penetreren is voor nieuwkomers en of het een markt is waarop
bestaande concurrenten moeilijk hun marktaandelen kunnen verhogen. Met
andere woorden, men kijkt of er uit de economische en juridische context en
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273 HvJ EG 11 december 1980, zaak 31/80, Jur. 1980, p. 3775 (L’Oréal/De nieuwe Amck).
HvJ EG 12 december 1967, zaak 23/67, Jur. 1967, p. 512 (Brasserie de Haecht I). HvJ
EG 3 juli 1991, C-62/86, Jur. 1991, p. I-3359 (AKZO Chemie/Commissie). 

274 HvJ EG 28 februari 1991, C-234/89, Jur. 1991, p. I-935 (Delimitis). GvEA EG 8 juni
1995, T-7/93, Jur. 1995, p. II-1533 (Langnese Iglo/Commissie). HvJ EG 27 april 1994,
C-393/92, Jur. 1994, p. I-1477 (Almelo). Bellamy & Child 2001, nr. 2-074-077.
Hildebrand 2002, p. 217-218. 

275 HvJ EG 29 oktober 1980, zaak 209-215/78 en 218/78, Jur. 1980, p. 3125 (Heintz).
276 Bellamy & Child 2001, nr. 2-063.
277 Zie o.a. HvJ EG 20 februari 1979, zaak 120/78, Jur. 1979, p. 649 (Cassis de Dijon),

HvJ EG 19 maart 1998, C-1/96, Jur. 1998, p. I-1251 (Compassion), HvJ EG 28 januari
1999, C-67/97, Jur. 1998, p. I-8033 (Deense Bijen).

278 GvEA 18 september 2001, T-112/99, Jur. 2001, p. II-2459 (Métropole télévision).
279 Loozen 2002.
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andere elementen blijkt dat de markt wordt afgesloten door o.a. een netwerk
van overeenkomsten.273

Vervolgens is van belang of de overeenkomst mogelijk bijdraagt aan de
toetredingsbelemmeringen of groeibelemmeringen. Als dit het geval is, is er
sprake van een mededingingsbeperking in de zin van art. 81 EG.274

Indien er sprake is van een mededingingsbeperkende overeenkomst, die
toegevoegd wordt aan een mededingingsbeperkende regeling van wettelijke
of regulerende aard, kan de overeenkomst volgens de Commissie alleen nog
maar meer merkbaar mededingingsbeperkend zijn dan de wettelijke
regeling.275

3.4.4.5 Mededingingsbeperking en algemeen belang

Omdat uit het bovenstaande blijkt dat de positieve gevolgen van een over-
eenkomst afgewogen worden tegen de negatieve gevolgen van de overeen-
komst, rijst de vraag of men hieruit de conclusie mag trekken dat er in het
Europese mededingingsrecht derhalve een rule of reason gehanteerd wordt.

De theorie van de rule of reason is afkomstig uit Amerika waar men
contracten die niet per se een mededingingsbeperking inhouden analyseert en
de positieve gevolgen tegen de negatieve afweegt, voordat men tot de conclu-
sie komt dat het kartelverbod van toepassing is. Hierbij moet men in het
achterhoofd houden dat er een groot verschil bestaat tussen het Nederlandse/
Europese mededingingsrecht en het Amerikaanse antitrustrecht. De Ameri-
kaanse Sherman Act kent namelijk geen uitzonderingsmogelijkheid zoals in
art. 81 lid 3 EG om eventuele positieve gevolgen af te wegen.276

Daarnaast wordt de rule of reason gehanteerd in de jurisprudentie met
betrekking tot het vrij verkeer van goederen en diensten.277

In de zaak Métropole278 wijst het Gerecht het gebruik van de rule of reason
voor het mededingingsrecht zoals die in Amerika toegepast wordt definitief
af.279 Volgens het Gerecht volgt noch uit de arresten van het Hof noch uit de
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280 HvJ EG 19 februari 2002, C-309/99, Jur. 2002, p. I-1577 (Wouters).
281 Vossestein 2002.
282 Van de Gronden & Mortelmans 2002. 
283 O’Loughlin 2003.
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woorden van art. 81 lid 1 EG dat er sprake kan zijn van een rule of reason als
men vast gaat stellen of een overeenkomst mededingingsbeperkend is. De
soepeler benadering van art. 81 lid 1 EG, die het Hof in o.a. de zaken Société
Tèchnique Minière, Oude Luttikhuis, Pronuptia, Nungresser en Gøttrup/Klim
aanhangt, mag volgens het Gerecht niet verward worden met het hanteren van
een daadwerkelijke rule of reason. Het enige wat volgens het Gerecht duide-
lijk uit deze arresten blijkt is dat er rekening gehouden moet worden met de
concrete situatie waarin de overeenkomst haar effect sorteert, vooral met de
economische en juridische context waarin de betrokken ondernemingen
opereren, de aard van de producten en/of diensten, en de structuur van de
relevante markt en de werkelijke omstandigheden waarin deze functioneert.
De echte weging van bepaalde voor- en nadelen van de overeenkomst moet
volgens het Gerecht in het kader van art. 81 lid 3 EG gebeuren, omdat in dat
artikel een uitzonderingsmogelijkheid voorzien is.

Dat ook andere dan economische belangen mee kunnen wegen in de afweging
van het kartelverbod blijkt uit het Wouters-arrest.280 In deze zaak acht het Hof
het kartelverbod niet geschonden door het verbod van de Nederlandse Orde
van Advocaten op samenwerking van advocaten met accountants. De doelstel-
ling van de desbetreffende Samenwerkingsverordening 1993 houdt geen
verband met economische redenen, maar met redenen als de noodzaak om
regels te stellen omtrent deontologie, bekwaamheid, toezicht en aansprakelijk-
heid, om aan eindgebruikers een garantie te bieden van integriteit en ervaring,
en om een goede rechtsbedeling te verzekeren. De beperkende gevolgen die
het besluit meebrengt worden door het Hof inherent geacht aan de met de
Samenwerkingsverordening nagestreefde legitieme doeleinden. Voor het eerst
worden nu door het Hof ook niet-economische doelstellingen als legitieme
doelstellingen geaccepteerd.

Vossestein meent dat het Hof wel degelijk economische motieven heeft
gehad. Vossestein denkt dat omdat het Hof de belangen van de consument en
het verbeteren van zijn keus voorop stelt.281 Van de Gronden en Mortelmans
menen dat in dit arrest de doctrine van de gemengde inherente beperking is
erkend.282 O’Loughlin trekt eerder een parallel met de rule of reason benade-
ring die het Hof hanteert bij vrij verkeer van goederen en diensten naar
aanleiding van de Cassis de Dijon- uitspraak.283
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284 HvJ EG 15 december 1994, C-250/92, Jur. 1994, p. I-5641(Gøttrup/Klim) r.o. 31-45.
HvJ EG 28 januari 1986, zaak 161/84, Jur. 1986, p. 353 (Pronuptia).

285 Bijvoorbeeld in HvJ EG 11 juli 1985, zaak 42/84, Jur. 1985, p. 2545 (Remia). Besluit
NMa 18 september 2000, zaak 492 (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland).

286 GvEA 18 september 2001, T-112/99, Jur. 2001, p. II-2459 (Métropole télévision).
287 Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/08, nr. 30.
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3.4.4.6 Nevenrestricties

Overeenkomsten die geen mededingingsbeperkend doel hebben maar toch
mededingingsbeperkende gevolgen kunnen hebben, hebben nog een mogelijk-
heid om buiten de toepassing van het kartelverbod te vallen. Indien de clausu-
le noodzakelijk is om de geldige overeenkomst te implementeren en het legi-
tieme doel van de overeenkomst na te streven, is er geen sprake van beperking
van de mededinging, maar van een noodzakelijke nevenrestrictie.284 Hierbij
gaat het dus om bepalingen die objectief noodzakelijk zijn voor het bestaan
van de overeenkomst. Deze bepalingen vallen buiten de toepassing van het
kartelverbod indien zij ondergeschikt zijn aan het hoofddoel van de overeen-
komst en niet verder gaan dan nodig is om het doel te bereiken.285 Volgens het
Gerecht moet onder een nevenrestrictie verstaan worden elke restrictie die van
ondergeschikt belang is voor de verwezenlijking van de primaire transactie en
daarmee een duidelijk verband heeft. Het onderzoek naar de noodzakelijkheid
van de nevenrestrictie vereist volgens het Gerecht een dubbel onderzoek. Ten
eerste moet de restrictie objectief noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking
van de primaire transactie. Daarbij is niet van belang of de nevenrestrictie
onmisbaar is voor het commercieel succes van de primaire transactie. Het gaat
alleen om de totstandkoming daarvan. Ten tweede moet nagegaan worden of
de duur van de restrictie en de materiële en geografische werkingssfeer ervan
niet verder gaan dan noodzakelijk is. Indien de nevenrestrictie als noodzake-
lijk beschouwd moet worden volgt zij het lot van de primaire transactie. Als
deze dus niet mededingingsbeperkend bevonden wordt, is de nevenrestrictie
dat ook niet. Indien de primaire transactie uitgezonderd wordt op grond van
art. 81 lid 3 EG of art. 6 lid 3 Mw wordt de nevenrestrictie dit automatisch
ook.286

De Commissie wijst erop dat de toepassing van het concept nevenrestric-
ties geen afweging inhoudt van de mededingingsbevorderende tegen de
mededingingsbeperkende effecten; dat is voorbehouden aan art. 81 lid 3 EG.287

3.4.5 Uitzonderingen op het kartelverbod

3.4.5.1 Art. 6 lid 3 Mw en art. 81 lid 3 EG

‘The provisions themselves are drafted liberally and the Commission has not found
it difficult to apply them in a way which promotes those types of agreement which
it considers desirable. It would not uphold price fixing, market sharing discrimina-
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288 Op grond van verordening nr. 17/62 had de Commissie de monopolie m.b.t. het
verlenen van ontheffingen.

289 Zoals de verzekeringsmarkt in Duitsland. HvJ EG 27 januari 1987, zaak 45/85, Jur.
1987, p. 504 (Verband der Sachversicherer/Commissie).

290 Verordening nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 inzake de uitvoering van
de artikelen 81 en 82 van het Verdrag. 

291 Vanwege het vaak overweldigende aantal ontheffingsverzoeken, is de Commissie in
eerste instantie overgegaan op het verlenen van voorlopige beslissingen in de vorm
van de zogenaamde comfort letters. In deze brieven werd dan uitgesproken dat de
overeenkomst in kwestie naar mening van de Commissie niet in strijd was met art. 81
EG. Geadresseerden konden echter geen rechten ontlenen aan deze brieven. Ook
waren nationale rechters en nationale instanties niet gebonden aan deze administratie-
ve brieven. Een nationale rechter moest er echter volgens het Hof wel rekening mee
houden als een feitelijk gegeven. Hildebrand 2002, p. 37. GvEA EG 8 juni 1995, T-
7/93, Jur. 1995, p. II-1533 (Langnese Iglo/Commissie). HvJ EG 11 december 1980,
zaak 31/80, Jur. 1980, p. 3775 (L’Oréal/De nieuwe Amck). Zie ook Besluit NMa , 18
december 1998 en 31 mei 1999, zaak 51(Stibat).

292 Odudu vraagt zich af hoe een artikel waarbij zoveel discretionaire bevoegdheid bestaat
omtrent de legitieme doelen die een overeenkomst mag nastreven rechtstreekse
werking kan hebben. Odudu 2002. 
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tion against Community nationals or the conferment of absolute territorial protec-
tion on distributors or licensees except in the most exceptional cases. However, the
Commission has encouraged distribution agreements, research and development,
specialization in production, licensing of intellectual property and know-how,
rationalization of trade fairs and even crisis cartels.’
Hildebrand 2002, p. 236.

Ontheffing wordt uitzondering
Zowel het Verdrag als de Mw voorzien in wettelijke uitzonderingen op het
kartelverbod. Voorheen konden op grond van art. 81 lid 3 EG en art. 17 Mw
de Commissie288 resp. de DG NMa ontheffing verlenen van het kartelverbod
indien vooraf ontheffingsverzoek werd ingediend. Deze ontheffingsmogelijk-
heid is gecreëerd omdat sommige overeenkomsten mededingingsbeperkende
effecten of doelen kunnen hebben, terwijl ze ook andere voordelen met zich
meedragen die opwegen tegen deze beperkingen. Het werd beschouwd als de
taak van Commissie om rekening te houden met de bijzondere kenmerken van
bepaalde economische sectoren en de daar optredende moeilijkheden.289

Sinds 1 mei 2004 is hier echter verandering in gekomen. Op deze datum
is verordening nr. 1/2003290 in werking getreden in het kader van de mo-
dernisering van het Europese mededingingsrecht. Omdat de Commissie
‘ondergesneeuwd’ werd en haar werklast zo hoog werd dat zij niet meer
toekwam aan haar taak als handhaver van het mededingingsrecht vanwege het
grote aantal ontheffingsverzoeken,291 is het monopolie van de Commissie om
ontheffingen te verlenen op aanvraag opgeheven. Art. 81 lid 3 EG heeft
directe werking gekregen.292 Volgens art. 1 van de verordening zijn overeen-
komsten die onder art. 81 lid 1 EG vallen alleen verboden indien zij niet
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293 HvJ EG 16 maart 2000, C-395/96P en C-396/96P, Jur. 2000, p. I-1365 (Compagnie
Maritieme Belge).
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voldoen aan lid 3 van hetzelfde artikel. Dat wil zeggen dat ondernemingen
zelf moeten beoordelen of zij onder de uitzondering vallen die in art. 81 lid 3
EG verwoord wordt. De Commissie zal zich gaan concentreren op controle
achteraf. Zij kan beschikkingen afgeven wanneer zij van mening is dat het
kartelverbod geschonden is en kan toezeggingen doen aan ondernemingen. Dit
houdt in dat indien de Commissie haar bezorgdheid uitspreekt over een
mogelijke mededingingsbeperkende overeenkomst en voorwaarden stelt om
dit te veranderen, zij een toezegging kan doen dat er geen reden (meer) is om
in te grijpen wanneer de ondernemingen toezeggen zich aan de gestelde
voorwaarden te houden. De verordening laat de geldigheid van de door de
Commissie ingestelde groepsvrijstellingen onverlet.

Vanwege de inwerkingtreding van de verordening heeft de Nederlandse
wetgever de conclusie getrokken dat het nationale ontheffingsmonopolie van
de NMa opgeheven moest worden per 1 augustus 2004. Art. 17 Mw is per die
datum komen te vervallen en daarvoor in de plaats is art. 6 Mw uitgebreid met
een derde lid. Art. 6 lid 3 Mw heeft dezelfde inhoud als art. 81 lid 3 EG, met
dien verstande dat deze uitzondering alleen geldt wanneer het Europese
mededingingsrecht niet van toepassing is.

Ingevolge de verordening hebben bovendien de nationale rechterlijke
instanties en de mededingingsautoriteiten de bevoegdheid om de artikelen 81
en 82 EG toe te passen. Derhalve is niet langer alleen de Commissie
verantwoordelijk voor de handhaving van de mededingingsregels. De inhoud
van deze regels, inclusief de inhoud van de wettelijke uitzonderingen op het
kartelverbod, is niet veranderd. Het is de bedoeling om met gebruikmaking
van de uitspraken van de Commissie uit het verleden art. 81 lid 3 EG in te
vullen. Indien er geen precedenten bestaan of indien er onvoldoende duidelijk-
heid is, kan de Commissie alsnog uitspraken doen wanneer zij dat opportuun
acht.

Overigens kan het voldoen aan de voorwaarden van art. 81 lid 3 EG niet
aan de toepassing van het verbod op misbruik van machtspositie in de weg
staan. Dat men een toegestane praktijk op grond van de uitzonderingsbepaling
op het kartelverbod hanteert betekent immers niet dat er nooit sprake kan zijn
van misbruik van machtspositie.293

Inhoud art. 81 lid 3 EG en art. 6 lid 3 Mw
Volgens de bepalingen van art. 81 lid 3 EG en art. 6 lid 3 Mw is het kartelver-
bod niet van toepassing op overeenkomsten van ondernemingen die bijdragen
tot verbetering van de productie of tot verbetering van de distributie of aan de
bevordering van de technische of economische vooruitgang. Hierbij gaat het
om overeenkomsten die in principe in strijd met het kartelverbod zijn, maar
zo veel economische voordelen met zich meebrengen dat het algemeen belang

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht'



KARTELVERBOD  3.4

294 Von Wallwitz 1997, p. 177-179. Hildebrand 2002, p. 35. GvEA EG 8 juni 1995, T-
7/93, Jur. 1995, p. II-1533 (Langnese Iglo/Commissie). HvJ EG 13 juli 1966, zaak 56
en 58/64, Jur. 1966, p. 450 (Grundig en Consten). Besluit NMa 20 november 1998,
nr. 681 (ASV Diensten B.V.) en nr. 979 (Klacht Adecco, Manpower, Randstad en
Unique).

295 Zie voor uitgebreide beschrijving van soorten overeenkomsten die onder deze voor-
waarden kunnen vallen. Bellamy & Child 2001, nr. 3-029-063.

296 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 8 juni 1982, zaak 258/78, Jur. 1982, p. 2015 (Nungres-
ser/Commissie).

297 Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/08, nr. 42, 44 en 46. 
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ermee gediend is deze overeenkomsten voort te laten bestaan. Het gaat dus
niet om het voordeel dat partijen aan de overeenkomst ontlenen.294 Voorwaar-
de hiervoor is wel dat een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voor-
delen de gebruikers (consumenten in ruime zin) ten goede komt.295 Verder
mag de overeenkomst aan de betrokken ondernemingen geen beperkingen
opleggen, die voor het bereiken van deze doelstelling niet noodzakelijk zijn296

of die de betrokken ondernemingen de mogelijkheid geven voor een wezenlijk
deel van de goederen en diensten de mededinging uit te schakelen. Art. 81 lid
3 EG bevat dus cumulatieve en exhaustieve voorwaarden. Dat wil zeggen dat
aan alle vier de voorwaarden voldaan moet worden. Indien aan de voorwaar-
den voldaan is, mogen er geen extra voorwaarden gesteld worden om aan de
uitzondering te kunnen voldoen.

Bij de toetsing aan art. 81 lid 3 EG moet rekening gehouden worden met
de omstandigheden van de overeenkomst. Is er bijvoorbeeld sprake van
investeringen van partijen en hoeveel tijd is er nodig om deze investeringen
terug te verdienen in relatie tot de beperkingen die opgelegd zijn? Ernstige
beperkingen van de mededinging voldoen wellicht niet aan de voorwaarden
van art. 81 lid 3 EG. Vooral beperkingen die op de zwarte lijst staan van
groepsvrijstellingsverordeningen leveren meestal geen objectief economische
voordelen op of komen de gebruikers niet ten goede. Bovendien zal het
moeilijk zijn om de beperkingen als onmisbaar aan te merken.297

Kostenverbeteringen of kwalitatieve efficiëntieverbeteringen
De eerste eis van de bijdrage aan de verbetering van de productie of de ver-
deling van producten, of aan verbetering van de technische en economische
vooruitgang wordt door de Commissie aangemerkt als efficiëntiewinst. Deze
eisen moeten volgens de Commissie beschouwd worden als algemene eisen
die elkaar deels overlappen. De Commissie maakt onderscheid tussen kosten-
verbeteringen en kwalitatieve efficiëntieverbeteringen, zoals het brengen van
nieuwe en verbeterde producten of een ruimer productieaanbod. Kwalitatieve
efficiëntieverbeteringen en kostenverbeteringen vloeien voort uit de samen-
werking van ondernemingen om iets te bereiken dat zij op eigen kracht nooit
zouden kunnen bereiken of door een ander zouden moeten laten uitvoeren.
Kostenverbeteringen kunnen bestaan uit de ontwikkeling van nieuwe produc-
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298 Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/08, nr. 59, 60, 64-68 en 69-72.
299 Volgens de Commissie ligt het voor de hand om de volgorde van de behandeling van

de vereisten om te draaien omdat de tweede voorwaarde van het doorgeven van voor-
delen aan de gebruikers een afweging vereist van de negatieve en positieve voordelen
van de overeenkomst voor de gebruikers. De noodzakelijkheid wordt daarom eerst
behandeld. Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/08, nr. 39.

300 Dat wil zeggen dat partijen zullen aarzelen in elkaar te investeren indien zij geen
garantie hebben dat de andere partij hiervan geen gebruik zal maken. Zie over theorie
van de hold-upproblemen op de arbeidsmarkt par. 2.2.3.

301 Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/08, nr. 73-81.
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tietechnieken en -methoden, synergie-effecten van het samenvoegen van
bestaande technologieën (zoals daling van productiekosten of producten met
een hogere kwaliteit), schaalvoordelen, leereffecten en toepassingsvoordelen
door verschillende producten met hetzelfde verbruik te produceren, en kosten-
reducties als gevolg van een betere productieplanning. Onder kwalitatieve
efficiëntieverbeteringen verstaat de Commissie technologische vooruitgang,
die meestal voortvloeit uit onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten. Ook
zijn hier synergie-effecten mogelijk als ondernemingen productiemiddelen
samenvoegen en een product van hogere kwaliteit of met nieuwe kenmerken
produceren. Dit kan dan resulteren in licentieovereenkomsten. Ook distributie-
overeenkomsten kunnen kwalitatieve winst opleveren als zij zorgen voor een
snellere levering of de levering meer toegesneden kan worden op de wensen
van de klant.298

De efficiëntieverbeteringen moeten objectief van aard zijn. Zij zullen dus
geen verbeteringen voor partijen van de overeenkomst inhouden, maar
verbeteringen voor de gebruikers. Daarnaast moet er een direct causaal ver-
band zijn tussen de beperkende overeenkomst en de efficiëntieverbeteringen.

Noodzakelijkheidsvereiste
De uitzondering van art. 81 lid 3 EG en art. 6 lid 3 Mw bevat ook een strikt
noodzakelijkheidsvereiste.299 De onmisbaarheid van de beperkingen moet
volgens een dubbel onderzoek vastgesteld worden. Vastgesteld moet worden
of zowel de beperkende overeenkomst als de individuele mededingingsbeper-
kingen noodzakelijk zijn om de efficiëntieverbeteringen te bewerkstelligen.
Er moet gekeken worden of er geen alternatieve middelen beschikbaar zijn en
of de overeenkomst minder beperkend had kunnen zijn. Hierbij moet rekening
gehouden worden met de structuur van de markt, de aan de overeenkomst
verbonden risico’s en de prikkels van partijen. Zo zou bijvoorbeeld mee
kunnen tellen dat de overeenkomst is aangegaan om hold-upproblemen300 te
vermijden.301

Het doorgeven van een billijk voordeel aan de gebruikers
Met betrekking tot de eis dat gebruikers een billijk aandeel ontvangen van de
efficiëntieverbeteringen moet volgens de Commissie onder een billijk aandeel
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302 De gebruikers hoeven echter geen aandeel te krijgen van de te verwachten efficiëntie-
winsten. 

303 Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/08, nr. 43 en 83-92.
304 Zie meer uitgebreid Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/08, nr. 96-104.
305 Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/08, nr. 105-115.
306 Hoewel degenen die van mening zijn dat het mededingingsrecht economische effi-

ciëntie nastreeft daar tegen zullen zijn. Jones & Sufrin 2004, p. 233.
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verstaan worden dat gebruikers minstens gecompenseerd worden voor de te
verwachten negatieve gevolgen van de beperkingen.302 De positieve en nega-
tieve effecten voor de gebruikers moeten in principe tegen elkaar afgewogen
worden wanneer zij zich in dezelfde relevante markt bevinden. Hiervoor kan
een uitzondering gemaakt worden indien er zich voordelen voordoen in een
verwante markt en de gebruikers van die markt grotendeels van dezelfde groep
zijn als de gebruikers van de relevante markt.303 Bij de afweging moet onder
andere rekening gehouden worden met de kenmerken en structuur van de
markt, de aard en de omvang van de efficiëntiewinsten, de elasticiteit van de
vraag en de omvang van de mededingingsbeperking.304

Geen mogelijkheid tot het uitschakelen van een wezenlijk deel van de mede-
dinging
De laatste eis is dat betrokken ondernemingen door de overeenkomst niet de
mogelijkheid mogen hebben om een wezenlijk deel van de mededinging uit
te schakelen met betrekking tot de betrokken producten of diensten. Dit hangt
uiteraard af van de omvang van de bestaande concurrentie op de markt vóór
het afsluiten van de overeenkomst en van de invloed van de overeenkomst op
de mededinging. Hierbij zijn marktaandelen van belang, maar ook van belang
is of er een mogelijkheid is om de prijsconcurrentie op de markt uit te schake-
len of dat de concurrentie op het gebied van R&D kan worden uitgeschakeld.
Van belang is verder het gedrag van partijen bij de overeenkomst en of er
reeds toetredingsdrempels waren of zijn tot de markt.305

De uitzondering en het algemeen belang
Zowel het Hof als de Commissie heeft zich herhaaldelijk gebogen over de
functie van de uitzondering op het kartelverbod uit art. 81 lid 3 EG. Hoewel
de Commissie erop hamert dat in het kader van de uitzondering een economi-
sche afweging gemaakt moet worden en efficiëntie een centrale rol speelt,
wijzen Jones en Sufrin erop dat men zich ook herhaaldelijk afvraagt of
sociaal-politieke overwegingen een rol kunnen spelen in het kader van art. 81
lid 3 EG.306

Met betrekking tot de toepassing van art. 81 lid 3 EG had de Commissie
een behoorlijke vrijheid in het beslissen over mogelijk nuttige overeenkom-
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307 GvEA EG 6 april 1995, T-148/89, Jur. 1995, p. II-1063 (Tréfilunion/Commissie). HvJ
EG 27 januari 1987, zaak 45/85, Jur. 1987, p. 504 (Verband der Sachversicherer/
Commissie). 

308 Hierbij is de Commissie ook bezorgd dat de toepassing van de rule of reason in het
kader van het onderzoek naar de mededingingsbeperking het gebruik van art. 81 lid
3 EG verder zal uithollen. Witboek betreffende de modernisering van de regels inzake
de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag, COM(99)027, par. 56 en
57. Zie over de rule of reason paragraaf 3.4.4.5.

309 Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/08, nr. 42.
310 GvEA 15 juli 1994, T-17/93, Jur. 1994, p. II-595 (Mantra) r.o. 139. HvJ EG 25

oktober 1977, zaak 26/76, Jur. 1977, p. 1875 (Metro/Saba) r.o. 43.
311 HvJ EG 21 februari 1973, zaak 6/72, Jur. 1973, p. 215 (Continental Can). HvJ EG 31

maart 1998, C-68/94 en C-30/95, Jur. 1998, p. I-1375 (Franse Republiek/Commissie)
noot Mortelmans, SEW 2000, p. 66-79. Dit is de zgn. teleologische benadering. Zie
par. 3.3.3.2.

312 HvJ EG 13 juli 1966, zaak 56 en 58/64, Jur. 1966, p. 450 (Grundig en Consten). HvJ
EG 25 oktober 1977, zaak 26/76, Jur. 1977, p. 1875 (Metro/Saba) r.o. 21. HvJ EG 29
oktober 1980, zaak 209-215/78 en 218/78, Jur. 1980, p. 3125 (Heintz).
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sten.307 Ondanks het feit dat de uitzonderingsbepaling alle elementen van een
(Amerikaanse) rule of reason bezit en er plaats is om concurrentiebevorderen-
de en concurrentieverstorende elementen tegen elkaar af te wegen, biedt de
bepaling volgens de Commissie alleen een juridisch kader voor een economi-
sche beoordeling en mag de bepaling niet dienen om het mededingingsrecht
terzijde te schuiven op grond van politieke overwegingen.308 Echter, in haar
laatste richtsnoeren over de toepassing van de uitzonderingsbepaling nuan-
ceert de Commissie dit enigszins onder verwijzing naar het Metro/Saba-arrest
en het Matra-arrest door op te merken dat de doelstellingen die nagestreefd
worden in andere bepalingen uit het Verdrag in aanmerking genomen kunnen
worden voor zover zij onder de vier voorwaarden van art. 81 lid 3 EG begre-
pen kunnen worden.309 Hiermee doelt de Commissie op andere dan puur
economische doelstellingen. Uit het Mantra-arrest blijkt dat de Commissie
rekening heeft gehouden met belangen als verbetering van openbare infra-
structuur en werkgelegenheid, zoals het Hof dat doet in het Metro/Saba-
arrest.310

Het Hof stelt zich wat soepeler op dan de Commissie. Het Hof interpreteert de
elementen van art. 81 lid 3 EG in het licht van de doelstellingen van artt. 2 en
3 van het Verdrag en maakt niet alleen puur economische beoordelingen.311

Volgens het Hof is de uitzondering uit art. 81 lid 3 EG bedoeld om de handha-
ving van de mededinging in overeenstemming te brengen met het behoud van
doelstellingen van andere aard. Daarom moeten volgens het Hof bepaalde
concurrentiebeperkingen toelaatbaar zijn, wanneer dat onmisbaar is voor het
bereiken van deze doelstellingen en het niet leidt tot uitschakeling van de
concurrentie voor een wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt.312 In
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313 ‘Arguably, this decision is difficult to justify on pure efficiency grounds and it symbo-
lizes the infiltrations of other policy decisions into EC Competition law.’ Jones &
Sufrin 2004, p. 237.

314 Ook de NMa heeft het creëren van meer plaatsingsmogelijkheden voor moeilijk
plaatsbare werkzoekenden een rol laten spelen. Besluit NMa 20 november 1998, nr.
681 (ASV Diensten B.V.) en nr. 979 (Klacht Adecco, Manpower, Randstad en Unique).

315 HvJ EG 25 oktober 1977, zaak 26/76, Jur. 1977, p. 1875 (Metro/Saba) en HvJ EG 11
juli 1985, zaak 42/84, Jur. 1985, p. 2545 (Remia). HvJ EG 29 oktober 1980, zaak 209-
215/78 en 218/78, Jur. 1980, p. 3125 (Heintz).

316 Bellamy & Child 2001, nr. 3-043. Jones & Sufrin 2004, p. 236-238.
317 Beschikking nr. 93/49/EEG (PbEG 1993, L 20/14) (Ford/Volkswagen).
318 Beschikking nr. 94/296/EG (PbEG 1994, L 131/15) (Stichting Baksteen). Beschikking

nr. 84/380/EEG (PbEG 1984 L 207/17) (Synthetic Fibres).
319 Besluit NMa , 18 december 1998 en 31 mei 1999, zaak 51(Stibat). Ook besluit NMa

23 juli 1999, nr. 12 (Vereniging van Fabrikanten van Kunststofleidingsystemen). 
320 Ook besluit NMa 18 september 2000, zaak 492 (Vereniging van Bloemenveilingen in

Nederland).
321 Beschikking nr. 2000/475/EG (PbEG 2000, L 187/47) (CECED).

151

de zaak Remia313 speelde bijvoorbeeld behoud van werkgelegenheid314 in
tijden van recessie een rol. Dit kan volgens het Hof echter niet voldoende zijn
om van het kartelverbod uitgezonderd worden.315

Toch hebben ook in het verleden met betrekking tot het vereiste van de
bijdrage tot verbetering van de productie in de beschikkingen van de Commis-
sie o.a. sociale overwegingen een rol gespeeld.316 De Commissie heeft in de
zaak Volkswagen/Ford het scheppen van extra arbeidsplaatsen mee laten
tellen in het kader van de bevordering van de harmonieuze ontwikkeling van
de Gemeenschap en de vermindering van regionale ongelijkheden.317 Daar-
naast werd in de zaak Stichting Baksteen de verbetering van de productie en
van de technische en economische vooruitgang aangenomen omdat door de
desbetreffende saneringsoperatie volgens de Commissie de wederinschakeling
van het personeel vergemakkelijkt werd, doordat de coördinatie van de
fabriekssluitingen onder sociaal aanvaardbare omstandigheden werd uitge-
voerd.318

De NMa lijkt een soort tussenweg te bewandelen. Bijvoorbeeld in de Stibat-
zaak319 geeft de toezichthouder een soort economisch tintje aan een milieu-
overwegingen. Door te concluderen dat het voorkomen van milieuschade
altijd goedkoper was dan het herstellen ervan, kon volgens de NMa de verbe-
tering van de toestand van het milieu samen met efficiëntiefactoren aange-
merkt worden als verbetering van de productie en distributie of de bevordering
van de technische of economische vooruitgang vanwege de kostenbesparing
op de lange termijn. Daarnaast merkte de NMa op dat afnemers profiteren van
minder milieubelasting en kostenbesparing door meer duurzame economische
ontwikkeling.320 Eenzelfde afweging maakte de Commissie in CECED.321 In
deze beschikking komt de Commissie tot de conclusie dat wasmachines met
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322 Zie ook Vedder 2003, p. 169-170. 
323 Het gaat hierbij om de Vrijstelling voor samenwerkingsovereenkomsten in de

detailhandel, de Tijdelijke vrijstelling prijsafspraken voor dagbladen, de Vrijstelling
branchebeschermingsovereenkomsten en de Vrijstelling combinatieovereenkomsten.

324 Art. 2 Vo. nr. 1/2003.
325 Art. 29 Vo. nr. 1/2003. Rechterlijke instanties zijn hiertoe niet bevoegd. Ook mogen

zij de reikwijdte van de groepsvrijstelling niet veranderen door de werkingssfeer uit
te breiden. Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/08, nr. 35-37. 

326 Zie voor alle groepsvrijstellingen http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/
legislation/.
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een verminderd energieverbruik technisch efficiënter zijn en minder vervui-
ling opleveren waardoor zij op den duur verbruiksefficiënter zijn. De maat-
schappelijke milieuvoordelen zouden zo volgens de Commissie naar de
gebruikers toe vloeien, hoewel de kopers van de machines geen individuele
voordelen ontvangen. In deze beschikking geeft de Commissie dus het alge-
mene milieubelang voorrang op eventuele directe economische belangen.322

3.4.5.2 Groepsvrijstellingen

Op grond van art. 15 Mw kunnen bepaalde soorten overeenkomsten bij AMvB
van de toepassing van het kartelverbod uitgezonderd worden. Bij algemene
maatregel van bestuur kunnen bepaalde soorten overeenkomsten aangewezen
worden. De criteria voor deze uitzonderingen zijn hetzelfde als in art. 6 lid 3
Mw. De Minister van Economische Zaken heeft vier generieke vrijstellingen
afgegeven tot nu toe.323 De Europese Commissie heeft ook de bevoegdheid
groepsvrijstellingen in te stellen. Hierbij gaat het over een grote hoeveelheid
gelijksoortige overeenkomsten die strikt gezien als mededingingsbeperkend
kunnen worden aangemerkt, maar toegestaan zijn vanwege hun gunstige
economische effecten. Volgens de Commissie wordt via groepsvrijstellings-
verordeningen art. 81 lid 3 EG toegepast. Indien partijen bij een overeenkomst
kunnen bewijzen dat hun overeenkomst onder een groepsvrijstelling valt, zijn
de partijen ontslagen van de verplichting om te bewijzen dat hun overeen-
komst voldoet aan de vereisten van art. 81 lid 3 EG.324 In een individueel
geval kan echter de groepsvrijstelling worden ingetrokken door de Commissie
of de nationale mededingingsautoriteit.325 De groepsvrijstellingen op o.a. het
gebied van bijvoorbeeld O&O-overeenkomsten, technologieoverdracht of
knowhow-overeenkomsten zijn ook na de inwerkingtreding van verordening
nr. 1/2003 van kracht gebleven.326 Overeenkomsten die hieronder vallen
kunnen alleen voor de toekomst worden verboden als de Commissie of de
nationale mededingingsautoriteit de groepsvrijstelling intrekt. De Commissie
beschrijft in haar richtsnoeren betreffende verticale overeenkomsten, richt-
snoeren betreffende horizontale samenwerkingsovereenkomsten en richtsnoe-
ren betreffende overeenkomsten over technologieoverdracht hoe zij de toet-
singscriteria toepast op bepaalde overeenkomsten. Deze richtsnoeren zijn niet
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327 Artt. 12 en 13 Mw.
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bindend, maar kunnen wel gebruikt worden als aanwijzingen en bij uitleg van
het mededingingsbeleid van de Commissie. Let wel, in individuele gevallen
kan zowel de Commissie (op Europees niveau) als de NMa ingrijpen indien
zij van mening zijn dat dit noodzakelijk is, door een beschikking uit te doen
gaan en inbreuk op het kartelverbod vast te stellen.

Indien een overeenkomst voldoet aan een Europese groepsvrijstelling is het
kartelverbod van art. 6 lid 1 Mw niet van toepassing, ook niet indien de
overeenkomst de tussenstaatse handel niet beïnvloedt, zodat het Europese
recht niet op de overeenkomst van toepassing is.327

3.4.5.3 Bagatelbepaling art. 7 Mw

Hoewel de bagatelovereenkomsten in het Europese recht deel uitmaken van
de afweging of er sprake is van een (merkbare) mededingingsbeperking, is dit
in het Nederlandse mededingingsrecht niet het geval. In Nederland wordt de
bagatelbepaling beschouwd als een uitzondering op het kartelverbod, omdat
zij weergeeft wanneer een overeenkomst niet onder de werking van het
kartelverbod valt.

In de Mw is een bagatelbepaling opgenomen die drempels aangeeft waar-
onder bepaalde overeenkomsten vrijgesteld worden van de toepassing van het
Nederlandse kartelverbod vanwege te geringe invloed op de mededinging. In
art. 7 Mw worden overeenkomsten uitgesloten indien er (a) bij de overeen-
komst niet meer dan acht ondernemingen betrokken zijn en (b) de gezamenlij-
ke omzet in het voorafgaande kalenderjaar van de betrokken ondernemingen
niet hoger is dan (1)  4.540.000, indien er uitsluitend ondernemingen zijn
betrokken wier hoofdactiviteiten zich in hoofdzaak richten op het leveren van
goederen, of (2)  908.000 in alle andere gevallen.

Deze bagatelbepaling verschilt op twee gronden van de Europese bagatelre-
gels. Art. 7 Mw is in de eerste plaats een rechtsregel waarop belanghebbenden
zich kunnen beroepen. De bagatelregel is in het Europese recht ontwikkeld in
de jurisprudentie328 en door de Commissie neergelegd in de Bagatelbekendma-
king, maar deze beleidsregel heeft geen bindende werking voor de Commissie
of de rechter. Bovendien is, zoals gezegd, de bagatelbepaling in de Mw geen
uitwerking van het merkbaarheidsvereiste. De concurrentiebeperkingen vallen
wel onder het verbod als zijnde (merkbaar) mededingingsbeperkend, maar
omdat ze volgens andere criteria van ondergeschikte betekenis zijn, worden
ze vervolgens weer uitgezonderd. Daarnaast werkt de Europese Bagatelbe-
kendmaking met een marktaandeelcriterium en de Mw met een omzetcrite-
rium.329 Hoewel het marktaandeelcriterium beter de verhouding tussen de
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betrokken ondernemingen en de markt kan aangeven dan het omzetcriterium,
heeft het marktcriterium als groot nadeel dat het veel moeilijker is vast te
stellen en tot meer rechtsonzekerheid leidt.330

Let wel, indien een overeenkomst onder de Nederlandse bagatelbepaling
valt is deze niet uitgesloten van de toepassing van het Europese kartelverbod.
Gezien de lage bagatelgrenzen zal het echter zelden het geval zijn dat de
overeenkomst voldoet aan de eis van de beïnvloeding van de interstatelijke
handel, zodat Europees recht niet van toepassing kan zijn.331

Op grond van art. 9 Mw kan de NMa het kartelverbod, nadat de toepassing
op grond van art. 7 Mw is uitgezonderd, alsnog van toepassing verklaren
indien de overeenkomst in aanzienlijke mate afbreuk doet aan de mededin-
ging.

3.4.5.4 Taak van algemeen belang

In art. 11 Mw is met betrekking tot het kartelverbod een equivalent van art. 86
EG opgenomen. Mededingingsbeperkende gedragingen van ondernemingen
die belast zijn met een taak van algemeen economisch belang worden met
behulp van dit artikel uitgezonderd van het kartelverbod. Het kartelverbod is
alleen maar van toepassing op mededingingsbeperkende gedragingen van
diensten van algemeen economisch belang voor zover het de uitvoering van
de bijzondere taak niet verhindert. Dus als deze gedragingen noodzakelijk zijn
om de taak van algemeen belang te kunnen uitvoeren, worden zij uitgezonderd
van het kartelverbod. Omdat deze materie een grotere rol speelt bij het verbod
op misbruik van machtspositie kom ik hierop in paragraaf 3.5.5 meer uitge-
breid op terug.

3.4.5.5 Collisiebepaling

Hoewel art. 16 Mw per 31 december 2002 is vervallen, is het toch van belang
deze bepaling kort aan te stippen. Volgens deze bepaling gold het kartelverbod
niet voor overeenkomsten die bij of krachtens een bepaalde wet waren onder-
worpen aan goedkeuring, of door een bestuursorgaan onverbindend verklaard,
verboden of vernietigd konden worden, danwel op grond van enige wettelijke
verplichting tot stand waren gekomen. Dit artikel was gecreëerd om collisie
tussen toezichthouders te voorkomen. Het trad derhalve pas in werking op het
moment dat er zich daadwerkelijk collisie voordeed. Het idee achter dit artikel
was dat een toezichthouder in de afspraken die aan zijn goedkeuring onder-
worpen waren rekening kon houden met de Mw en voorwaarden kon verbin-
den aan zijn goedkeuring. Naar eigen zeggen interpreteerde de NMa art. 16
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332 Jaarverslag NMa 1998, p. 21.
333 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.),

C-219/97, Jur. 1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken) en C-115/97 en C-117/97, Jur.
1999, p. I-6025 (Brentjens Handelsonderneming B.V.).

334 Later is dit bevestigd in o.a. Pavlov en Van der Woude. HvJ EG 12 september 2000,
C-180/98 tot C-184/98, Jur. 2000, p. I-6451 (Pavlov). HvJ EG 21 september 2000, C-
222/98, Jur. 2000, p. I-7111 (Van der Woude/Stichting Beatrixoord). En door de NMa
in Besluit NMa 14 december 2000, zaak 1012 (Van Eck Havenservice B.V.). Besluit
NMa 24 september 2001, zaak 1587 (ATG/SOOMT). Besluit NMa 12 juli 2001, zaak
1216 (Stichting Bevordering Vakbekwaamheid Beroepsgoederenvervoer).

335 Zie paragraaf 4.2.1. 
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Mw restrictief. Dat wil zeggen dat er sprake moest zijn van dubbel overheids-
toezicht dat de concrete toepassing van het kartelverbod in de weg stond.332

Op dit moment is een nieuw wetsvoorstel aanhangig, waarin het artikel
vervangen wordt door een nieuw art. 16 Mw. In dit artikel wordt de jurispru-
dentie van het Hof met betrekking tot CAO-bepalingen weergegeven. Boven-
dien worden pensioenfondsen voor vrije beroepen uitgezonderd van het
kartelverbod. Ik kom hier in hoofdstuk 4 op terug.

3.4.5.6 Uitzondering op de toepassing van het kartelverbod

Naast wettelijke uitzonderingen op het kartelverbod heeft zowel het Hof als
de NMa in zijn uitspraken ook uitzonderingen gecreëerd op de toepassing van
het kartelverbod. Volgens deze jurisprudentie worden bepaalde overeenkom-
sten uitgezonderd van de toepassing van het kartelverbod, zodat men in die
gevallen niet toekomt aan het kwalificeren van de verschillende bestanddelen
van het kartelverbod. In de zaken Albany, Brentjens en Drijvende Bokken333

heeft het Hof voor het eerst deze immuniteit voor de toepassing van het
kartelverbod verleend aan overeenkomsten die naar hun aard en doel moeten
worden geacht een overeenkomst te zijn, die door sociale partners is afgeslo-
ten om sociale doelstellingen na te streven.334 Omdat het hier specifiek gaat
om het snijvlak tussen CAO’s en het kartelverbod zal in hoofdstuk 4 nagegaan
worden wanneer en op welke CAO-bepalingen deze uitzondering van toepas-
sing kan zijn.335

3.5 Misbruik van machtspositie

3.5.1 Inleiding: het verbod op misbruik van machtspositie van art. 24
Mw en art. 82 EG

In deze paragraaf ga ik nader in op het verbod van misbruik van machtsposi-
tie. Een overeenkomst die niet wordt geacht een kartelovereenkomst te zijn is
namelijk nog niet uit de gevarenzone. Het bestaan van een overeenkomst die
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336 HvJ EG 16 maart 2000, C-395/96P en C-396/96P, Jur. 2000, p. I-1365 (Compagnie
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337 Hildebrand 2002, p. 41.
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de mededinging beperkt, kan ook aanleiding geven om van misbruik van
machtspositie te spreken.

Het verbod op misbruik van machtspositie in art. 82 EG is gecreëerd als een
aanvulling op het kartelverbod, om ondernemingen met machtsposities niet
de kans te geven het regime van de onvervalste mededinging van art. 3 lid 1
sub g EG te saboteren. Er zijn immers ondernemingen die de mededinging
geheel eigenhandig kunnen beperken omdat zij een bepaalde mate van markt-
macht bezitten die het hun mogelijk maakt zich onafhankelijk van hun concur-
renten of klanten te gedragen. Het verbod op misbruik van machtspositie kan
overigens ook tegelijkertijd met het kartelverbod van toepassing zijn. Volgens
het Hof blijkt uit de bewoordingen van art. 81, lid 1, sub a, b, d en e, en van
art. 82, sub a tot en met d EG dat één en dezelfde praktijk tot een inbreuk op
de twee bepalingen kan leiden.336 Omdat er ook sprake kan zijn van een
collectieve machtspositie van meerdere ondernemingen kan de situatie ont-
staan dat ondernemingen deze machtspositie misbruiken door samen te
werken. Zo kan er sprake zijn van een misbruik van machtspositie door een
onderling afgestemde feitelijke gedraging of een overeenkomst die de mede-
dinging beperkt.

Het verbod op misbruik van machtspositie wordt toegepast om andere onder-
nemers, producenten en consumenten te beschermen tegen onredelijk gedrag
dat de mededinging op de relevante markt kan verzwakken.337 Hierbij gaat het
niet alleen om gedragingen die de verbruikers rechtstreeks nadeel berokkenen.
Het verbod ziet ook op gedragingen die de verbruikers door aantasting van de
structuur van de daadwerkelijke mededinging als bedoeld in art. 3 lid 1 sub g
EG, indirect nadeel berokkenen.338

Art. 24 Mw en art. 82 EG verbieden het misbruik maken van een machtsposi-
tie door een onderneming op de relevante markt. In de volgende subparagra-
fen zullen al deze begrippen aan de orde komen.

In paragraaf 3.5.2 zal eerst aan de orde komen hoe de relevante markt vastge-
steld moet worden. Voordat er namelijk geconcludeerd kan worden dat er
sprake is van een machtspositie, moet eerst duidelijk worden waar die machts-
positie zich zou kunnen bevinden.
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3.5.2 Relevante markt

‘De term ‘relevante markt’ houdt in dat het, tussen de van die markt deel uitmaken-
de producten, tot daadwerkelijke mededinging kan komen, hetgeen meebrengt dat
alle producten die deel van eenzelfde markt uitmaken, elkander voor eenzelfde
gebruik in voldoende mate kunnen substitueren.’
HvJ EG 13 februari 1979, zaak 85/76, Jur. 1979 p. 461 (Hoffmann-La Roche).

3.5.2.1 Inleiding

De definitie van de relevante markt is cruciaal bij alle aspecten van het mede-
dingingsrecht.339 Volgens het Hof kunnen concurrentiemogelijkheden slechts
worden beoordeeld binnen het kader van de markt. Dit moet dan de markt zijn
van alle producten die door hun kenmerken bijzonder geschikt zijn om in een
constante behoefte te voorzien en slechts in geringe mate met andere produc-
ten verwisselbaar zijn.340 Het concept van de relevante markt wordt gebruikt
als instrument om concurrentie tussen verschillende ondernemingen te defi-
niëren en vast te stellen. Dit is noodzakelijk omdat duidelijk moet worden op
welke markt de mededinging verstoord wordt of de machtspositie misbruikt
wordt. Een overneming die bananen produceert kan immers de mededinging
op de markt voor verzorgingsproducten niet verstoren.

De term relevante markt speelt zowel een rol bij het kartelverbod als bij het
verbod op misbruik van machtspositie. Volgens het GvEA is er wel verschil
tussen het gebruik van de definitie van de relevante markt in art. 81 EG en het
gebruik in art. 82 EG. Voordat er ook maar een beslissing omtrent misbruik
van machtspositie genomen kan worden moet eerst de relevante markt correct
worden vastgesteld, terwijl bij het kartelverbod de relevante markt pas later
aan bod komt, namelijk bij de beoordeling of de overeenkomst de interstatelijk
handel kan beïnvloeden en of het besluit de mededinging kan beperken.341

Volgens de Commissie is de bepaling van de relevante markt, die wordt
gebruikt bij het onderzoek naar marktgedragingen, vaak van doorslaggevende
invloed bij de beoordeling van een mededingingszaak. Om meer duidelijkheid
te verschaffen over de inhoud van het begrip relevante markt heeft de Com-
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342 Bekendmaking Commissie, Pb. 1997, C 372/03. Bellamy & Child 2001, nr. 9-011-037
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347 HvJ EG 16 december 1975, zaken 40/73-48/73, 50/73, 54/73 tot 56/73, 111/73,
113/73, 114/73, Jur. 1975, p. 1663 (Suiker Unie).
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missie in 1997 haar eerste Bekendmaking inzake de bepaling voor de relevan-
te markt gepubliceerd.342

De NMa geeft aan bij afbakening van de relevante markt zo veel mogelijk
aan te willen sluiten bij de bekendmaking van de Europese Commissie, maar
behoudt zich het recht voor om af te kunnen wijken van de algemeen uitgezet-
te lijn.343

3.5.2.2 Geografische markt en product-/dienstenmarkt

De relevante markt bestaat uit de relevante geografische markt en de relevante
productmarkt.344 De geografische markt is een homogeen gebied waarin de
voorwaarden voor mededinging voor alle ondernemingen hetzelfde zijn.345 Het
gebied onderscheidt zich van aangrenzende gebieden doordat daar duidelijk
andere concurrentievoorwaarden gelden. De voorwaarden kunnen bestaan uit
voorwaarden die door (eventuele regelgeving van) de overheid worden
gesteld, de kenmerken van het product, de voorkeur van de consumenten en
de realistische economische alternatieven die voor de kopers en verkopers
voorhanden zijn.346

Op Europees niveau moet bovendien de relevante markt, voordat artikel
82 EG van toepassing is, een wezenlijk deel uitmaken van de gemeenschappe-
lijke markt. Er moet immers volgens de bepaling sprake zijn van een machts-
positie op een wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt. Om vast te
stellen dat een bepaald grondgebied van een lidstaat van voldoende belang is
om als een ‘wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt’ in de zin van
art. 82 EG te worden beschouwd, dient met name te worden gelet op de
structuur en de omvang van productie en consumptie van genoemd product,
als ook op de gewoonten en de economische mogelijkheden van kopers en
verkopers.347
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348 Van den Bergh 1996. HvJ EG 9 november 1983, zaak 322/81, Jur. 1983, p. 3461
(Michelin). Bekendmaking Commissie, Pb. 1997, C 372/03.

349 HvJ EG 13 februari 1979, zaak 85/76, Jur. 1979, p. 461 (Hoffmann-La Roche).
350 Zoals het in de United Brands-zaak ging om de smaak, uiterlijk, zachtheid en de

pitloosheid van bananen. HvJ EG 14 februari 1978, zaak 27/76, Jur. 1978, p. 207
(United Brands).

351 Bijvoorbeeld in de Michelin-zaak achtte het Hof banden voor zware voertuigen en
banden voor auto’s onderdeel uit te maken van dezelfde relevante markt ondanks het
feit dat zij elkaar niet konden vervangen omdat bandendealers alle soorten in voorraad
moesten hebben. HvJ EG 9 november 1983, zaak 322/81, Jur. 1983, p. 3461 (Miche-
lin).

352 HvJ EG 9 november 1983, zaak 322/81, Jur. 1983, p. 3461 (Michelin). GvEA 6
oktober 1994, T-83/91, Jur. 1994, p. II-755 (Tetra Pak II). HvJ EG 14 november 1996,
C-333/94P, Jur. 1996, p. I-5951 (Tetra Pak II).

353 Zie bijvoorbeeld Besluit NMa 19 oktober 1998, zaak 21 (Interpolis en Cobac). Besluit
NMa 20 november 1998, nr. 681 (ASV Diensten B.V.) en nr. 979 (Klacht Adecco,
Manpower, Randstad en Unique).

354 Volgens de Commissie is de potentiële mededinging alleen indirect van belang en
komt deze pas later bij het onderzoek naar mededinging naar voren. 
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Om de productmarkt vast te stellen wordt er bekeken of er sprake is van
een mogelijkheid tot vervanging van producten door andere producten.348 Met
betrekking tot prijs en het gebruik waarvoor zij zijn bestemd concurreren
producten met elkaar om de voorkeur van de consument.349 Indien zij niet met
elkaar concurreren omdat het ene product het andere kan vervangen, maken
zij deel uit van dezelfde markt. De productmarkt bestaat uit het geheel van
producten en/of diensten die elkaar in voldoende mate substitueren op het
gebied van prijs en van andere kenmerken. Relevant zijn dus de prijssubstitu-
tie en de aanbodsubstitutie. Bij de aanbodsubstitutie moet men vooral letten
op de objectieve kenmerken van de producten, die ervoor zorgen dat de
consument voor dat product juist wel of niet kiest,350 maar ook op de mede-
dingingsvoorwaarden op de markt zoals regelgeving en de structuur van vraag
en aanbod351 op de markt.352 De NMa en de Commissie stellen de relevante
productmarkt op eenzelfde manier vast. Eerst wordt de vraagkant van de
markt onderzocht, en vervolgens de aanbodkant.353

Concurrentie ontstaat volgens de Commissie uit drie bronnen: substitutie aan
de vraagzijde, substitutie aan de aanbodzijde en potentiële mededinging.354

Hierbij is de substitutie aan de vraagzijde het meest dwingend en van de
grootste betekenis. Om de substitueerbaarheid aan de vraagzijde vast te stellen
wordt bekeken welke producten door de consument als vervangingsproducten
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355 Namelijk wanneer men bij minieme prijsverhogingen op andere gemakkelijk verkrijg-
bare producten op elders gevestigde leveranciers overstapt. Op het moment dat de
prijsverhoging onrendabel wordt door de daling van de afzet, worden de bijkomende
substitutieproducten en -gebieden bij de relevante markt gerekend. Bekendmaking
Commissie, Pb. 1997, C 372/03.

356 Van den Bergh 1996.
357 Bekendmaking Commissie, Pb. 1997, C 372/03.
358 Ook bewijs van substitutie in het verleden, consumentenvoorkeur, belemmeringen en

kosten i.v.m. overschakeling van de vraag naar potentiële vervangingsproducten,
verschillende categorieën afnemers en prijsdiscriminatie worden in aanmerking ge-
nomen. Bekendmaking Commissie, Pb. 1997, C 372/03.

359 Zie ook Besluit NMa 20 november 1998, nr. 681 (ASV Diensten B.V.) en nr. 979
(Klacht Adecco, Manpower, Randstad en Unique).
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worden beschouwd en derhalve de prijselasticiteit355 vastgesteld.356 In de
Bekendmaking inzake de vaststelling van de relevante markt geeft de Com-
missie het voorbeeld van de markt van de frisdrankaroma’s. Er wordt dan
nagegaan of consumenten van smaak A op andere smaken zouden overschake-
len wanneer de prijs tussen 5% tot 10% verhoogd zou worden. Als er zo veel
klanten zouden overschakelen op smaak B, dat de prijsverhoging niet meer
rendabel zou zijn vanwege de dalende omzet voor smaak A, omvat de markt
de smaken A en B.357 Om te kijken of twee producten vervangingsproducten
aan de vraagzijde kunnen zijn, kijkt de Commissie naar verschillende elemen-
ten, zoals de kenmerken van het product en het gebruik waar het product voor
is bestemd.358

De substitueerbaarheid aan de aanbodzijde geeft aan of aanbieders kunnen
overschakelen op de productie van de relevante producten zonder veel extra
kosten te maken of risico’s te lopen bij kleine prijswijzigingen. Op het mo-
ment dat de overschakeling te veel aanpassing van activa, bijkomende investe-
ringen, strategische beslissingen of tijd zou vergen, wordt geen rekening
gehouden met de aanbod-substitueerbaarheid bij de bepaling van de relevante
markt.359

3.5.3 Machtspositie

‘...dominance can be defined in terms either of freedom of action or absence from
risk’.
Jones en Sufrin 2004, p. 262.

3.5.3.1 Inleiding

Dat het Nederlandse mededingingsrecht zo veel mogelijk aansluiting zoekt bij
het Europese mededingingsrecht blijkt ook uit de definitie van het begrip
machtspositie in art. 1 Mw. In art. 1 Mw wordt verwezen naar de definitie die
afkomstig is van het Europese mededingingsrecht. Het gaat hier echter niet om
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360 HvJ EG 21 februari 1973, zaak 6/72, Jur. 1973, p. 215 (Continental Can).Volgens
Hildebrand wordt de definitie nog het beste weergegeven in art. 81 lid 3 EG, volgens
welke de betrokken ondernemingen niet een wezenlijk deel van de mededinging mo-
gen uitschakelen. Hildebrand 2002, p. 43. 

361 HvJ EG 14 februari 1978, zaak 27/76, Jur. 1978, p. 207 (United Brands) r.o. 65.
362 GvEA 17 december 2003, T-219/99, Jur. 2003, p. II-5917 (British Airways/Com-

missie).
363 HvJ EG 15 december 1994, C-250/92, Jur. 1994, p. I-5641(Gøttrup/Klim).
364 HvJ EG 13 februari 1979, zaak 85/76, Jur. 1979, p. 461 (Hoffmann-La Roche). HvJ

EG 9 november 1983, zaak 322/81, Jur. 1983, p. 3461 (Michelin). HvJ EG 15 decem-
ber 1994, C-250/92, Jur. 1994, p. I-5641(Gøttrup/Klim). HvJ EG 11 december 1980,
zaak 31/80, Jur. 1980, p. 3775 (L’Oréal/De nieuwe Amck).

365 Jaarverslag NMa 1998, p. 19.
366 Besluit NMa 11 augustus 1998 en 25 februari 1999, nr. 803 (Edipress/Audax). HvJ EG

13 februari 1979, zaak 85/76, Jur. 1979, p. 461 (Hoffmann-La Roche).
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een term die in het Verdrag beschreven staat.360 Het Hof heeft het begrip
machtspositie met behulp van jurisprudentie nader ingevuld.

In het United Brands-arrest geeft het Hof een duidelijke omschrijving van het
begrip ‘machtspositie’. Een machtspositie is de positie van één of meer on-
dernemingen die hen in staat stelt de instandhouding van een daadwerkelijke
mededinging op de markt, of een deel daarvan, te verhinderen door hun de
mogelijkheid te geven zich in belangrijke mate onafhankelijk van hun concur-
renten, hun leveranciers, hun afnemers of hun eindgebruikers te gedragen.361

Een onderneming kan zowel aan de aanbodzijde, als aan de vraagzijde een
machtspositie innemen. Zo bevestigde het Gerecht van Eerste Aanleg de
mening van de Commissie dat British Airways (BA) een machtspositie had op
de markt van de vraag naar de diensten van reisagenten die de vliegtickets
verkochten aan particulieren. Omdat BA de belangrijkste klant was voor deze
agentschappen, was BA in staat zich onafhankelijk te gedragen van de concur-
rerende vliegtuigmaatschappijen die ook gebruik maakten van de reisagen-
ten.362

3.5.3.2 Marktaandelen

Een machtspositie ontstaat door een combinatie van verschillende factoren die
elk afzonderlijk niet per se beslissend hoeven te zijn.363 Volgens het Hof gaat
het erom dat de betrokken onderneming door de machtspositie op zijn minst
in staat is de voorwaarden waaronder mededinging zich zal ontwikkelen te
beïnvloeden en dat de onderneming de kans heeft zich zonder nadeel afhank-
elijk van de concurrentie te gedragen.364 De NMa sluit zich bij deze definitie
aan.365 Marktaandelen zijn volgens de NMa het uitgangspunt voor de beoorde-
ling van de positie van ondernemingen op de relevante markt. Daarbij volgt
de NMa het oordeel van het Hof dat een groot marktaandeel op de relevante
markt een belangrijke aanwijzing is voor het bestaan van een machtspositie.366
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367 Men kan ervan uitgaan dat bij een marktaandeel van tussen de 5% en 10% er behou-
dens bijzondere omstandigheden op een markt met een hoge substitutiegraad geen
sprake is van een machtspositie. HvJ EG 25 oktober 1977, zaak 26/76, Jur. 1977, p.
1875 (Metro/Saba).

368 HvJ EG 14 februari 1978, zaak 27/76, Jur. 1978, p. 207 (United Brands).
369 HvJ EG 3 juli 1991, C-62/86, Jur. 1991, p. I-3359 (AKZO Chemie/Commissie).
370 Hildebrand 2002, p. 48.
371 De NMa spreekt hier van marktaandelen die erop wijzen dat één of meer ondernemin-

gen een aanzienlijke positie op de markt kunnen verwerven. Jaarverslag NMa 1998,
p. 20.

372 HvJ EG 31 mei 1979, zaak 22/78, Jur. 1979, p. 1869 (Hugin). Hildebrand 2002, p. 48.
373 HvJ EG 13 februari 1979, zaak 85/76, Jur. 1979, p. 461 (Hoffmann-La Roche).
374 Jaarverslag NMa 1998, p. 20.
375 HvJ EG 13 februari 1979, zaak 85/76, Jur. 1979, p. 461 (Hoffmann-La Roche). HvJ

EG 9 november 1983, zaak 322/81, Jur. 1983, p. 3461 (Michelin).
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Hoewel marktaandelen van de betrokken onderneming(en) geen onbelangrijke
rol spelen bij het bepalen van de machtspositie, is het niet noodzakelijk dat
alle concurrentie op de relevante markt volledig uitgeschakeld is.367 Een
monopoliepositie is dus niet noodzakelijk om van een machtspositie te kunnen
spreken.368 Een onderneming met een marktaandeel van 50% of meer wordt
bijna altijd geacht een machtspositie te hebben.369 Daarentegen wordt bij een
marktaandeel van onder de 25% over het algemeen aangenomen dat er waar-
schijnlijk geen sprake is van een machtspositie, tenzij er sprake is van bijzon-
dere omstandigheden.370

Indien het marktaandeel redelijk hoog is, maar toch tussen de 25% en de
50% blijft, kan er sprake zijn van een machtspositie wanneer andere factoren
een rol spelen.371 Het belangrijkste hierbij is de verhouding tussen de markt-
aandelen van de betrokken onderneming en die van haar concurrenten. Als een
onderneming met een klein marktaandeel in vergelijking met haar concurren-
ten een groter aandeel heeft, kan er toch sprake zijn van een machtspositie.
Daarnaast is het bestaan van toetredingsbelemmeringen, die de komst van
nieuwkomers op de markt minder waarschijnlijk maken, een factor waarmee
rekening gehouden wordt.372 Verder zijn het behoren tot een multinationaal
concern, de mate van verticale integratie binnen de groep van de onderne-
ming, de financiële slagkracht en de aanwezigheid van een succesvolle
marketingorganisatie van belang. De technologische voorsprong op concur-
renten, het hebben van een commercieel netwerk en de afwezigheid van
potentiële concurrentie kunnen ook een rol spelen.373 De NMa kijkt daarnaast
ook nog naar de ontwikkeling van het marktaandeel in de loop van de tijd en
de stabiliteit van de markt.374

Rendabiliteit is geen factor waaraan een economische machtspositie kan
worden afgemeten. Een smalle winstmarge is volgens het Hof niet onverenig-
baar met het hebben van een machtspositie, net zoals men ook veel winst kan
maken in situaties van daadwerkelijke mededinging.375
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376 GvEA EG 10 juli 1991,T-69/89, Jur. 1991, p. II-485 (RTE/Commissie). HvJ EG 6 april
1995, C-241/91 en C-242/91, Jur. 1995, p. I-743 (RTE en ITP/Commissie).

377 HvJ EG 23 april 1991, C-41/90, Jur. 1991, I-1979 (Höffner en Elser/Macrotron). HvJ
EG 11 december 1997, C-55/96, Jur. 1997, p. I-7119 (Job Centre).

378 Zie o.a. Jones & Sufrin 2004, p. 259-260.
379 GvEA EG 10 maart 1992, T-68/89, T-77/89 en T-78/89, Jur. 1992, p. II-1403 (SIV

e.a./Commissie).
380 HvJ EG 16 maart 2000, C-395/96P en C-396/96P, Jur. 2000, p. I-1365 (Compagnie

Maritieme Belge).
381 HvJ EG 27 april 1994, C-393/92, Jur. 1994, p. I-1477 (Almelo).
382 Bellamy & Child 2001, 9-061-064.
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Een machtspositie van een onderneming kan ook blijken uit het feit dat de
onderneming een zgn. unavoidable trading partner is. Hierbij kan men denken
aan natuurlijke monopolies of monopolies die door wettelijke regels gevestigd
zijn, bijvoorbeeld door het auteursrecht. Alleen indien de rechthebbende in
staat is om met het auteursrecht de mededinging op de markt te beletten, door
het recht uit te oefenen op een wijze die niet meer in overeenstemming is met
de wezenlijke functie ervan, is er sprake van een machtspositie.376 Een onder-
neming die een wettelijk monopolie bezit wordt altijd geacht een machtsposi-
tie te hebben.377

3.5.3.3 Collectieve machtspositie

Wanneer er meerdere ondernemingen in het spel zijn kan er sprake zijn van
een collectieve machtspositie.378 Twee onafhankelijke economische eenheden
kunnen door economische banden zodanig aan elkaar gebonden zijn, dat zij
eigenlijk samen een machtspositie hebben.379 In de zaak Compagnie Maritie-
me Belge geeft het Hof aan dat onder het begrip ‘collectieve machtspositie’
moet worden verstaan: een machtspositie die ingenomen kan worden door
twee of meer economische entiteiten, die juridisch onafhankelijk van elkaar
zijn, mits zij, economisch gezien, gezamenlijk optreden of gezamenlijk
handelen op een specifieke markt, als een collectieve eenheid.380 Zij moeten
als twee of meer onafhankelijke economische eenheden op een specifieke
markt door zodanige economische banden zijn verenigd, dat zij hierdoor hun
optreden op de markt kunnen coördineren.381 Niet duidelijk is, wat precies die
economische banden inhouden. Is het bijvoorbeeld genoeg om een markt met
een oligopolische structuur aan te merken als een dergelijke band, of moet er
sprake zijn van meer, zoals een overeenkomst?382 Er bestaan twee benaderin-
gen. Economische banden kunnen voortvloeien uit structurele banden of uit
economische omstandigheden van de markt (m.n. de oligopolistische structuur
hiervan) die het rationeel maken voor ondernemingen om hun optreden te
coördineren. De structurele banden zijn elementen die ondernemingen op een
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383 Whish 2000. 
384 ‘And it is clear that it is not sufficient to recycle the facts constituting an infringement

of Article 81 into a finding that the parties to that agreement jointly hold a dominant
position of which the making of the agreement constitutes an abuse.’ Bellamy & Child
2001, 9-060. 

385 HvJ EG 16 maart 2000, C-395/96P en C-396/96P, Jur. 2000, p. I-1365 (Compagnie
Maritieme Belge).

386 GvEA 6 juni 2002, T-342/99, Jur. 2002, p. II-2585 (Airtours/Commissie).
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andere manier aan elkaar binden dan economische omstandigheden, zoals
bijvoorbeeld overeenkomsten, licenties en dergelijke.383

Om te kunnen vaststellen of ondernemingen een collectieve machtspositie
innemen moet in beginsel een economische beoordeling van de positie van de
betrokken ondernemingen op de relevante markt plaatsvinden. Hiertoe moeten
de economische banden tussen de betrokken ondernemingen worden bekeken
en moet vastgesteld worden of de banden hen in staat stellen gezamenlijk op
te treden, onafhankelijk van hun concurrenten, afnemers en consumenten. Er
kan sprake zijn van een oligopolistische marktstructuur waardoor ondernemin-
gen geacht moeten worden een collectieve machtspositie in te nemen, of on-
dernemingen kunnen verbonden zijn door een overeenkomst of iets dergelijks.

Dat twee ondernemingen verbonden zijn door een (kartel)overeenkomst is
niet voldoende om aan te nemen dat zij zich als een collectieve eenheid opstel-
len.384 De tenuitvoerlegging van de overeenkomst kan wel tot gevolg hebben
dat de betrokken ondernemingen zich wat hun gedrag op de bepaalde markt
betreft zodanig met elkaar hebben verbonden, dat zij op deze markt ten op-
zichte van hun concurrenten, handelspartners en klanten als een collectieve
eenheid optreden. De collectieve machtspositie kan dus blijken uit de aard en
de bepalingen van een overeenkomst, de wijze van tenuitvoerlegging en de
daaruit voortvloeiende banden tussen ondernemingen.385

Voordat er sprake is van een collectieve machtspositie op een oligopolische
markt die het rationeel maakt voor ondernemingen om hun gedrag te
coördineren, moet aan drie voorwaarden voldaan zijn. Ten eerste moet elk lid
van de machtspositie in staat zijn het gedrag van de andere leden te kennen om
na te gaan of zij één front vormen. De markt moet daarom voldoende door-
zichtig zijn en het lid moet een middel hebben om het te kunnen te weten te
komen. Ten tweede moet de situatie van stilzwijgende coördinatie duurzaam
kunnen worden gehandhaafd. Dat wil zeggen dat er een stimulans moet zijn
om niet van de gemeenschappelijke gedragslijn af te wijken, zoals vergel-
dingsmaatregelen en dergelijke. Ten derde moet de waarschijnlijke reactie van
werkelijke en potentiële concurrenten en van consumenten de gemeenschap-
pelijke gedragslijn niet aan het wankelen brengen.386
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387 HvJ EG 21 februari 1973, zaak 6/72, Jur. 1973, p. 215 (Continental Can). HvJ EG 14
november 1996, C-333/94P, Jur. 1996, p. I-5951 (Tetra Pak II).

388 HvJ EG 14 februari 1978, zaak 27/76, Jur. 1978, p. 207 (United Brands).
389 Bijvoorbeeld de uitoefening van een nationaal auteursrecht die de introductie van een

nieuw product belet, wordt aangemerkt als ‘misbruik’. GvEA EG 10 juli 1991, T-
69/89, Jur. 1991, p. II-485 (RTE/Commissie). HvJ EG 6 april 1995, C-241/91 en C-
242/91, Jur. 1995, p. I-743 (RTE en ITP/Commissie).

390 Hiervan is sprake indien de onderneming waaraan het uitsluitend recht is verleend,
kennelijk niet in staat is aan de op de markt bestaande vraag te voldoen en indien de
particuliere dienstverlening onmogelijk wordt gemaakt door handhaving van de
wettelijk bepaling die de activiteit verbiedt. HvJ EG 23 april 1991, C-41/90, Jur. 1991,
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Uiteindelijk zal in het kader van dit onderzoek met betrekking tot het vaststel-
len of er sprake is van een collectieve machtspositie het echter met name van
belang zijn om na te gaan of structurele banden bestaan tussen de onderne-
mingen die de CAO-bepaling afsluiten. Een collectieve machtspositie op een
oligopolische markt zal niet voorkomen. Indien vastgesteld wordt dat er
sprake is van een structurele band moeten van alle ondernemingen die daarin
deelnemen de marktaandelen opgeteld worden. Aan de hand van dat percenta-
ge kan vastgesteld worden of de ondernemingen gezamenlijk ook daadwerke-
lijk een machtspositie innemen.

3.5.4 Misbruik

‘De vaststelling van het bestaan van een machtspositie houdt op zichzelf geen
verwijt jegens de betrokken onderneming in, doch betekent alleen dat, los van de
oorzaken van die positie, op de onderneming een bijzondere verantwoordelijkheid
rust om niet door haar gedrag inbreuk te maken op een daadwerkelijke en onver-
valste mededinging op de gemeenschappelijke markt.’
HvJ EG 9 november 1983, zaak 322/81, Jur. 1983, p. 3461 (Michelin) r.o. 57.

3.5.4.1 Inleiding

Hoewel het enkel innemen van een machtspositie niet verboden is, is het
misbruik maken ervan niet toegestaan. Het onderscheid tussen normaal
concurrerend gedrag en het misbruik maken van de machtspositie is niet altijd
even duidelijk. Wat voor ondernemingen zonder een machtspositie normaal
concurrerend gedrag is, kan voor ondernemingen met een machtspositie
misbruik inhouden.

Misbruik is een objectief concept en kan zich op verschillende manieren
manifesteren. In art. 82 EG is een aantal niet limitatieve voorbeelden387 van
gedragingen opgesomd, die in ieder geval als misbruik aangemerkt kunnen
worden. Het gaat hier om het opleggen van onbillijke prijzen388 of andere
onbillijke contractuele voorwaarden, het beperken van de productie389 of
dienstverlening,390 de afzet of de technologische ontwikkeling, discriminatie
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I-1979 (Höffner en Elser/Macrotron). HvJ EG 11 december 1997, C-55/96, Jur. 1997,
p. I-7119 (Job Centre).

391 HvJ EG 14 februari 1978, zaak 27/76, Jur. 1978, p. 207 (United Brands).
392 ‘Wel moet kunnen worden vastgesteld, dat het misbruik een uitdrukking is van het

bestaan van een dergelijke collectieve machtspositie. Hieruit volgt, dat ondernemingen
die een collectieve machtspositie innemen, gezamenlijk of afzonderlijk daarvan
misbruik kunnen maken. Het volstaat dat deze misbruiken verband houden met het
gebruik dat van deze collectieve machtspositie van de ondernemingen op de markt
wordt gemaakt.’ GvEA 7 oktober 1999, T-228/97, Jur. 1999, p. II-2969 (Irish Sugar).

393 HvJ EG 16 maart 2000, C-395/96P en C-396/96P, Jur. 2000, p. I-1365 (Compagnie
Maritieme Belge).

394 HvJ EG 11 april 1989, zaak 66/86, Jur. 1989, p. 803 (Ahmed Saeed Flugreisen).
395 HvJ EG 16 maart 2000, C-395/96P en C-396/96P, Jur. 2000, p. I-1365 (Compagnie

Maritieme Belge). Zie ook Stroux 2000. Voor dominante machtspositie par. 3.5.3.
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en koppelverkoop. Daarnaast zijn in de rechtspraak nog meerdere vormen van
misbruik naar voren gekomen, zoals de staking van leveringen aan vaste
klanten en het verbod op doorverkoop van producten.391 In art. 24 Mw worden
geen voorbeelden gegeven, maar de MvT Mw geeft wel enkele aanwijzingen
die lijken op de voorbeelden in art. 82 EG.

Indien er sprake is van een collectieve machtspositie hoeven niet alle onderne-
mingen uit het collectief daadwerkelijk hiervan misbruik te hebben gemaakt.
Wel moet het misbruik voortvloeien uit het bestaan van de collectieve machts-
positie.392

Zoals al in paragraaf 3.4.5.1 is opgemerkt, hoeft het feit dat marktdeelnemers
voor een bepaalde gedraging op grond van art. 81 lid 3 EG uitgezonderd
worden van de werking van het kartelverbod niet te betekenen dat er geen
sprake kan zijn van een misbruik van een (collectieve) machtspositie.393 Het
kartelverbod (met of zonder de uitzondering uit art. 81 lid 3 EG of art. 6 lid 3
EG) en het verbod op misbruik van machtspositie kunnen allebei tegelijk
toepasselijk zijn in situaties waar er sprake is van misbruik van machtspositie
door middel van een overeenkomst.394

Deelneming in een kartelovereenkomst of een verboden onderling afge-
stemde gedraging door ondernemingen met een collectieve machtspositie kan
als misbruik aangemerkt worden indien de overeenkomst in het licht van alle
omstandigheden en de structuur van de mededinging op de relevante markt de
collectieve machtspositie versterkt, op een zodanige manier dat de betrokken
ondernemingen zich als een eenheid onafhankelijk kunnen gedragen van hun
concurrentie, afnemers of leveranciers.395
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396 Overigens wordt er ook wel een derde vorm onderscheiden, namelijk misbruik in de
vorm van represailles. Volgens Jones en Sufrin moet men dit echter beschouwen als
een subcategorie van beide andere vormen. Jones & Sufrin 2004, p. 277-278. Kamer-
stukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 25-26 (MvT).

397 Van Gerven et al. 1997, nr. 379.
398 HvJ EG 14 februari 1978, zaak 27/76, Jur. 1978, p. 207 (United Brands).
399 Hoewel art. 82 EG de aanvullende eis van de ongunstige beïnvloeding van de handel

tussen lidstaten door het misbruik stelt, heeft het Hof reeds in de zaak United Brands
aangegeven dat ‘wanneer een in de gemeenschap gevestigde onderneming met een
machtspositie een eveneens in de gemeenschap gevestigde onderneming tracht te
elimineren, het er niet toe doet of dat gedrag de handel tussen lidstaten beïnvloedt,
indien vaststaat dat de uitschakeling gevolgen zal hebben voor de mededingingsstruc-
tuur van de gemeenschappelijke markt’. HvJ EG 14 februari 1978, zaak 27/76, Jur.
1978, p. 207 (United Brands) r.o. 201.

400 HvJ EG 13 februari 1979, zaak 85/76, Jur. 1979, p. 461 (Hoffmann-La Roche). HvJ
EG 9 november 1983, zaak 322/81, Jur. 1983, p. 3461 (Michelin). Besluit NMa 11
augustus 1998 en 25 februari 1999, nr. 803 (Edipress/Audax).

401 Jones & Sufrin 2004, p. 279. Bellamy & Child 2001, nr. 9-002. HvJ EG 15 december
1994, C-250/92, Jur. 1994, p. I-5641(Gøttrup/Klim). HvJ EG 9 november 1983, zaak
322/81, Jur. 1983, p. 3461 (Michelin).
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3.5.4.2 Uitbuiting en uitsluiting

Misbruikelijk gedrag kan in twee hoofdvormen worden ingedeeld en zal in de
praktijk vaak in gemengde vorm voorkomen.396 De eerste vorm van misbruik
is de uitbuiting van de machtspositie om voordeel te behalen, dat in een
situatie van werkzame mededinging niet gerealiseerd zou kunnen worden
(door bijvoorbeeld extreem hoge prijzen te vragen).397 Volgens het Hof gaat
het erom of de onderneming met de machtspositie de mogelijkheid benut heeft
om handelsvoordelen te verwerven die zij in een situatie van normale en
voldoende daadwerkelijke mededinging niet zou hebben gehad.398

De tweede vorm is het gebruik van de machtspositie om de eigen positie
in de markt te versterken ten opzichte van concurrenten (door bijvoorbeeld
fusie of leveringsweigering).399 Onder misbruik verstaat het Hof dan ook elke
structurele maatregel die de omvang van de economische macht van de
onderneming met een machtspositie vergroot, zodat de mededinging wezenlijk
beperkt wordt en alleen de ondernemingen blijven bestaan die afhankelijk zijn
van de overheersende onderneming.400 Hieruit blijkt dat het voldoende is als
er sprake is van een versterking van de dominante positie op de markt en dat
het dus niet noodzakelijk is dat de onderneming met de machtspositie ook echt
haar machtspositie hiertoe aanwendt.

De onderneming met de machtspositie heeft daarmee speciale verant-
woordelijkheden gekregen in de zin dat van deze onderneming meer gevergd
mag worden dan van andere ondernemingen zonder machtspositie. Dit heeft
tot gevolg dat gedrag dat in een situatie van daadwerkelijke mededinging als
‘normaal’ wordt beschouwd, in een dergelijke situatie aangemerkt wordt als
misbruik.401
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402 Pas in 1990 had de Commissie de mogelijkheid om fusies te controleren op grond van
de Concentratieverordening nr. 4064/89 van 21 december 1989.

403 Bellamy & Child 2001, nr. 9-002. HvJ EG 13 februari 1979, zaak 85/76, Jur. 1979,
p. 461 (Hoffmann-La Roche). Hoewel in sommige gevallen dit wel uitmaakt. In de
AKZO-zaak was doorslaggevend dat de prijzen van de producten onderdeel uitmaak-
ten van een plan om de concurrenten uit te schakelen. HvJ EG 3 juli 1991, C-62/86,
Jur. 1991, p. I-3359 (AKZO Chemie/Commissie). Daarnaast wordt een weigering om
te leveren als misbruik aangemerkt als dit als represaille voor de klant gebruikt wordt
of om een andere klant in de keten dwars te zitten. HvJ EG 14 februari 1978, zaak
27/76, Jur. 1978, p. 207 (United Brands). HvJ EG 6 maart 1974, zaak 6/73 en 7/73,
Jur. 1974, p. 223 (Commercial Solvents).

404 HvJ EG 21 februari 1973, zaak 6/72, Jur. 1973, p. 215 (Continental Can). HvJ EG 13
februari 1979, zaak 85/76, Jur. 1979, p. 461 (Hoffmann-La Roche).
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Aantasting van de marktstructuur kan zowel het gevolg van een bepaalde
gedraging op de markt, als het gevolg van een wijziging in de structuur van
de op de markt werkzame ondernemingen zijn. In de zaak Continental Can
wordt bijvoorbeeld door het Hof geconcludeerd dat de fusie van een dominan-
te onderneming met haar rivaal in strijd kan zijn met het verbod op misbruik
van machtspositie omdat de concurrentiestructuur van de markt in gevaar
komt.402 Hierbij kijkt men dus naar het effect dat het gedrag heeft op de
mededinging. De redenen voor het hebben van de machtspositie of de redenen
voor het gedrag zijn in principe irrelevant.403

In het Continental Can-arrest benadrukt het Hof dat art. 82 EG deel uit-
maakt van een regime dat ervoor moet zorgen dat er geen vervalsing van de
mededinging voorkomt op de gemeenschappelijke markt.404 Daarom moeten
ook maatregelen van ondernemingen die niet rechtstreeks concurrenten of
consumenten uitbuiten, maar wel de mededinging op de relevante markt
beperken, worden aangemerkt als ‘misbruik’ in de zin van het Verdrag.

In het kader van de vaststelling van misbruik wordt over het algemeen vaker
het uitsluitende gedrag aangepakt dan het puur uitbuitende gedrag. Dit heeft
als reden dat wanneer een onderneming in staat is om bijvoorbeeld heel hoge
prijzen te vragen en zo consumenten uitbuit, er pas problemen zullen ontstaan
indien de markt deze gedragingen niet zelf corrigeert. Indien immers de
toegang tot de markt vrij is, zullen andere ondernemingen aangetrokken
worden tot de markt. De dominante onderneming zal dan minder makkelijk
zeer hoge prijzen kunnen vragen. Pas wanneer de dominante onderneming
ervoor zorgt dat anderen de markt niet kunnen betreden, is er geen correctie
mogelijk. Het is bovendien makkelijker om toetredingsbelemmeringen aan te
pakken, dan om te bepalen of er sprake is van te hoge prijzen. Dat wil niet
zeggen dat uitbuiting nooit direct aangepakt wordt, als was het maar omdat het
opleggen van onbillijke prijzen expliciet in art. 82 EG verboden wordt. Het
gaat het Hof echter met name om de bescherming van het proces van de
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405 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 6 maart 1974, zaak 6/73 en 7/73, Jur. 1974, p. 223 (Commer-
cial Solvents) en HvJ EG 31 mei 1979, zaak 22/78, Jur. 1979, p. 1869 (Hugin).

406 Jones & Sufrin 2004, p. 276-277.
407 HvJ EG 13 februari 1979, zaak 85/76, Jur. 1979 p. 461 (Hoffmann-La Roche) r.o. 91.

HvJ EG 9 november 1983, zaak 322/81, Jur. 1983, p. 3461 (Michelin). HvJ EG 11
december 1980, zaak 31/80, Jur. 1980, p. 3775 (L’Oréal/De nieuwe Amck). GvEA 6
oktober 1994, T-83/91, Jur. 1994, p. II-755 (Tetra Pak II). Besluit NMa 11 augustus
1998 en 25 februari 1999, nr. 803 (Edipress/Audax).

408 ‘...Article 82 effectively incorporates a “rule of reason”.’ Bellamy & Child 2001, nr.
9-002 en 9-097.

409 Jones & Sufrin 2004, p. 282-287.
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onvervalste mededinging.405 Dit beschermt uiteraard de consumenten tegen
ongewenst gedrag van dominante ondernemingen, maar het beschermt ook de
concurrenten van deze onderneming. De vraag is welke belangen hier voor-
rang hebben. Soms kan het namelijk voorkomen dat concurrenten beschermd
worden tegen gedrag van ondernemingen met een machtspositie waar consu-
menten van zouden profiteren.406

Deze inzichten verwoordde het Hof later in het Hoffmann-la Roche-arrest
door als misbruik aan te merken: ‘Onder de in objectieve zin te verstane term
misbruik vallen gedragingen van een dominerende onderneming welke: a)
invloed kunnen uitoefenen op de structuur van een markt waar, juist door de
aanwezigheid van bedoelde ondernemingen, de mededinging reeds verflauw-
de; b) ertoe leiden dat de handhaving of de ontwikkeling van de nog bestaande
marktconcurrentie met andere middelen dan bij een op basis van ondernemers-
prestaties berustende normale mededinging – met goederen of diensten – in
zwang zijn, wordt tegengegaan.’407

3.5.4.3 Objectieve rechtvaardiging

Het feit dat een onderneming met een machtspositie een speciale verantwoor-
delijkheid heeft om zich van bepaalde gedragingen te onthouden, maakt het
moeilijk een scheidslijn te trekken tussen gedrag dat het gevolg is van de
verhoogde efficiëntie of hogere prestaties van de onderneming met de machts-
positie en gedrag dat de concurrentiestructuur beperkt. Men moet hierbij
onderscheid maken tussen mededingingsbeperkend gedrag en gedrag op grond
van verhoogde efficiëntie of prestatie. Niet als misbruik aangemerkt wordt het
gedrag dat objectief gerechtvaardigd of objectief noodzakelijk is.408 Onderne-
mingen kunnen zich op drie verschillende gronden beroepen Zij kunnen
zeggen dat het ging om normaal gedrag op de markt om de eigen positie te
behouden en dat hun gedrag als proportioneel en reëel te beschouwen is ten
opzichte van de bedreiging. Hierbij kan men denken aan het stopzetten van
leveringen aan wanbetalers. Ook kan men zich beroepen op efficiëntiewinsten
die het gevolg zijn van de gedraging.409 En vervolgens zou een onderneming
kunnen claimen dat zij een algemeen belang verdedigt, zoals bijvoorbeeld
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410 GvEA 6 oktober 1994, T-83/91, Jur. 1994, p. II-755 (Tetra Pak II) r.o. 83. GvEA 12
december 1991, T-30/89, Jur. 1991, p. II-1439 (Hilti) r.o. 118.

411 HvJ EG 16 maart 2000, C-395/96P en C-396/96P, Jur. 2000, p. I-1365 (Compagnie
Maritieme Belge).

412 Jones & Sufrin 2004, p. 281-287.
413 GvEA 6 oktober 1994, T-83/91, Jur. 1994, p. II-755 (Tetra Pak II). HvJ EG 14

november 1996, C-333/94P, Jur. 1996, p. I-5951 (Tetra Pak II).
414 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 13 februari 1979, zaak 85/76, Jur. 1979, p. 461 (Hoffmann-

La Roche).
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consumentenveiligheid. De ontwikkeling op dit gebied is echter niet groot, in
de zaken Tetra Pak II en Hilti410 wijst het Gerecht het beroep op consumenten-
veiligheid af, vanwege het feit dat dit een taak is van regulering van de over-
heid en niet van private ondernemingen die er concurrentievervalsende prak-
tijken op nahouden. Dat ook andere niet-economische belangen, zoals milieu-
of sociale belangen, ingeroepen worden is echter wel een mogelijkheid.

Er is sprake van een evenredigheidstoets bij de objectieve rechtvaardiging.
Het gedrag moet proportioneel zijn, dus niet verder gaan dan noodzakelijk om
het legitieme doel te bereiken. Dit komt met name naar voren bij de vraag of
er sprake is van misbruik of van ‘normaal’ competitief gedrag. Het Hof en de
Commissie zijn beide van mening dat ondernemingen het recht hebben om
hun commerciële belangen te beschermen, maar dat dit beperkt is, zeker
indien de onderneming in het bezit is van een groot marktaandeel.411 Waar nu
de grens ligt tussen het versterken van de machtspositie en het behouden van
de machtspositie is niet geheel duidelijk.412

3.5.4.4 Misbruik op een afgeleide markt

Om van misbruik te kunnen spreken hoeft het gedrag van de betrokken
onderneming niet te hebben plaatsgevonden op de markt waar de onderneming
een machtspositie heeft. Een onderneming met een machtspositie op de ene
markt kan die positie misbruiken om de concurrentie op een andere afgeleide
markt te beperken of verhinderen. Vooral als de onderneming zelf ook actief
is of wil gaan worden in de afgeleide markt.

Vóór het Tetra Pak II-arrest413 werd als misbruik aangemerkt het gedrag dat
plaatsvond op de door de onderneming gedomineerde markt en dat ook zijn
effect had op de gedomineerde markt.414 In dit arrest concludeert het Hof dat
(het Gerecht van Eerste Aanleg uit deze arresten terecht heeft afgeleid dat) art.
82 EG ook gedragingen verbiedt die plaatsvinden én effect hebben op een
markt waarop de betrokken onderneming géén machtspositie heeft (de markt
van niet-aseptische verpakkingen). Dit omdat de desbetreffende markt nauw
verbonden was met een markt waarop de onderneming wel een machtspositie
had (de markt voor aseptische verpakkingen). In dit geval kon Tetrapak, met
de winst van de praktijken op de markt waarop zij wel een dominante positie
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415 Prijzen beneden de gemiddeld variabele kosten worden altijd als misbruik beschouwd,
omdat een ander doel dan de uitschakeling van een concurrent dan niet denkbaar is.
Prijzen tussen de gemiddeld totale kosten en de gemiddeld variabele kosten kunnen
alleen als misbruik worden beschouwd wanneer kan worden aangetoond dat deze
prijzen zijn vastgesteld in het kader van een plan dat op uitschakeling is gericht. Of
arbeidskosten onder de vaste kosten of de variabele kosten geschaard moeten worden
hangt af van het feit of de arbeidskosten variëren met de geproduceerde hoeveelheden.
HvJ EG 3 juli 1991, C-62/86, Jur. 1991, p. I-3359 (AKZO Chemie/Commissie). GvEA
6 oktober 1994, T-83/91, Jur. 1994, p. II-755 (Tetra Pak II). HvJ EG 14 november
1996, C-333/94P, Jur. 1996, p. I-5951 (Tetra Pak II).

416 Zie ook over de zgn. hefboomwerking HvJ EG 15 februari 2005, C-12/03P, Jur. 2005,
p. I-987 (Tetra Laval).

417 Beide bepalingen verschillen in zoverre dat op grond van art. 25 Mw de NMa onderne-
mingen op aanvraag kan uitzonderen van de werking van het verbod op misbruik van
machtspositie en op grond van art. 86 lid 2 EG ondernemingen automatisch uitgezon-
derd worden van de werking van het mededingingsrecht als zij aan de voorwaarden
voldoen. 

418 Een taak van algemeen economisch belang moet onderscheiden worden van een taak
van algemeen belang. Indien de activiteit aangemerkt moet worden als een overheids-
prerogatief is er geen sprake van een economische activiteit en kan het uitvoerend
orgaan niet aangemerkt worden als een onderneming. De mededingingsbepalingen zijn
dan niet van toepassing en aan de uitzondering in het kader van algemeen belang komt
men niet toe. COM(2000) 580, par. 28-29. Jones & Sufrin 2004, p. 537-539. Zie ook
paragraaf 4.3.6.
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had, makkelijk de prijzen laag houden op de andere markt, zodat concurrenten
geen stand konden houden op deze markt (zgn. predatory pricing).415 Alleen
bijzondere omstandigheden rechtvaardigen volgens het Hof dat art. 82 wordt
toegepast op een gedraging die plaatsvindt op een afgeleide, maar niet gedo-
mineerde markt, en die effecten heeft op de gedomineerde markt. In dit geval
had Tetra Pak op beide markten een groot marktaandeel (dus waarschijnlijk
ook wel een machtspositie) en bestonden er nauwe banden tussen de twee
markten. Wegens de totale beheersing van de ene markt kon Tetra Pak op een
bevoorrechte positie op de andere markt rekenen. Zo kon zij zich onafhan-
kelijk van de andere marktdeelnemers gedragen.416

3.5.5 Uitzondering: dienst van algemeen belang

3.5.5.1 Inleiding

Op grond van art. 25 Mw en art. 86 lid 2 EG417 wordt het verbod op misbruik
van machtspositie van art. 24 Mw en art. 82 EG niet toegepast op onderne-
mingen die een taak van algemeen economisch belang hebben, wanneer de
toepassing het uitoefenen van deze taak zou verhinderen.418 Volgens het Hof
wordt met de uitzondering beoogt, het belang van de lidstaten om gebruik te
maken van bepaalde ondernemingen, als instrument van economisch, fiscaal
of sociaal beleid, te verzoenen met het belang van de Gemeenschap bij nale-
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419 HvJ EG 19 maart 1991, C-202/88, Jur. 1991, p. I-1223 (Franse Republiek/Commissie)
r.o. 12. HvJ EG 23 oktober 1997, C-157/94, Jur. 1997, p. I-5699 (Commissie/Neder-
land) r.o. 35. HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany
International B.V.), C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens Handelson-
derneming B.V.) r.o. 101 en C-219/97, Jur. 1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken) r.o. 91.

420 Zie paragraaf 3.4.5.4.
421 Jones & Sufrin 2004, p. 584. Bellamy & Child 2001, nr. 13-022.
422 Jones & Sufrin 2004, p. 583. Bellamy & Child 2001, nr. 13-026.
423 HvJ EG 27 april 1994, C-393/92, Jur. 1994, p. I-1477 (Almelo).
424 Bellamy & Child 2001, nr.13-021.
425 HvJ EG 27 april 1994, C-393/92, Jur. 1994, p. I-1477 (Almelo).
426 HvJ EG 19 mei 1992, C-320/91, Jur. 1993, p. I-2533 (Corbeau).
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ving van de mededingingsregels en bij behoud van de eenheid van de gemeen-
schappelijke markt.419 De uitzondering van art. 86 lid 2 EG geldt overigens
ook voor het kartelverbod uit art. 81 lid 1 EG. In het Nederlandse mededin-
gingsrecht is hiertoe met betrekking tot het kartelverbod een aparte bepaling
opgenomen, namelijk art. 11 Mw.420

3.5.5.2 Toekenning van een taak van algemeen economisch belang die de
toepassing van het verbod verhindert

Bij de toepassing van de uitzondering uit art. 86 lid 2 EG (of art. 25 Mw) kan
men vier (of drie) vragen stellen. Is de onderneming de taak toegekend? Is er
sprake van een taak van algemeen economisch belang? Wordt de uitvoering
van de taak verhinderd door toepassing van het verbod op misbruik van
machtspositie (of het kartelverbod)? En ten slotte: zal de uitzondering het
handelsverkeer beïnvloeden in een mate die strijdig is met het belang van de
Gemeenschap?421 Deze laatste vraag is echter niet meer van groot belang in de
praktijk.422

Deze taak van algemeen economisch belang moet door de lidstaat toegekend
zijn aan de organisatie; het toestaan, goedkeuren of steunen van de uitvoering
van bepaalde taken is niet voldoende. De toekenning hoeft niet per se bij wet
te gebeuren, ook een andere handeling van een publieke autoriteit is voldoen-
de.423 Hierbij is het van belang om duidelijk te definiëren welke diensten
allemaal behoren tot de uitvoering van de taak.424

Art. 86 lid 2 EG en art. 25 Mw zien op (publieke) taken van algemeen
belang die niet overgelaten kunnen worden aan de private sector. Hierbij kan
men bijvoorbeeld denken aan nutsvoorzieningen,425 de post,426 afvalverwer-
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427 HvJ EG 25 juni 1998, C-203/96, Jur. 1998, p. I-4075 (Dusseldorp).
428 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.),

C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens Handelsonderneming B.V.) en
C-219/97, Jur. 1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken).

429 HvJ EG 25 oktober 2001, C-475/99, Jur. 2001, p. I-8089 (Ambulanz Glöckner/Land-
kreis Südwestpfalz).

430 Art. 86 lid 3 EG. Mededeling Commissie COM(2000) 580, par. 22-23. 
431 HvJ EG 19 mei 1992, C-320/91, Jur. 1993, p. I-2533 (Corbeau). Besluit NMa, 13

december 2000, zaak 882 (Amicon Zorgverzekeraar).
432 HvJ EG 19 mei 1992, C-320/91, Jur. 1993, p. I-2533 (Corbeau). Besluit NMa 1 okto-

ber 2001, zaak 1755 (Verwijderingsstructuur electronische muziekinstrumenten). Bel-
lamy & Child 2001, nr. 13-025.
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king,427 aanvullende pensioenvoorzieningen428 en ambulances.429 Volgens de
Commissie is het aan de lidstaten om in te vullen wat zij beschouwen als een
dienst van algemeen belang. De Commissie (gecontroleerd door het Hof)
waakt alleen over de proportionaliteit en controleert of er geen overduidelijke
vergissingen gemaakt worden door de lidstaten.430

De uitvoering van dergelijke taken moet door de mededingingsbepalingen
verhinderd worden wil de uitzondering van toepassing zijn. Het is derhalve
niet voldoende dat de toepassing van de mededingingsregels de uitvoering van
de taak van algemeen belang bemoeilijkt; er moet sprake zijn van het verhin-
deren van de uitvoering van de taak van algemeen belang. Het is niet noodza-
kelijk dat het bestaan van de onderneming bedreigd wordt door de toepassing
van het verbod op misbruik van machtspositie. Volgens het Hof is er boven-
dien sprake van een proportionaliteitsvereiste. De mededingingsbeperking
mag niet verder gaan dan noodzakelijk voor de vervulling van de taak.431 Het
gaat erom in hoeverre de mededingingsbeperking noodzakelijk is om de taak
van algemeen belang uit te voeren zonder het economisch evenwicht te
verliezen. Dit veronderstelt een mogelijkheid van compensatie tussen rendabe-
le en minder rendabele aspecten van de taak van algemeen belang. Anders
zouden particuliere ondernemers zich alleen richten op de rendabele aspecten
en zou de minder rendabele kant van de taak nooit uitgevoerd kunnen worden.
Dit kan echter niet opgaan voor de van de taak van algemeen belang af te
zonderen diensten, die door andere ondernemingen aangeboden kunnen
worden, zonder dat de uitvoering van de taak van algemeen belang hieronder
zou lijden. Met andere woorden, zolang de taak van algemeen belang onder
economisch acceptabele omstandigheden uitgevoerd kan worden, mogen
andere ondernemingen niet beperkt worden in het aanbieden van afzonderlijke
diensten, waar vraag naar is.432 Indien verschillende diensten te zeer samen-
hangen om van de taak van algemeen belang afgezonderd te kunnen worden,
omdat de taak van algemeen belang dan niet onder economisch aanvaardbare
omstandigheden uitgevoerd kan worden, mogen andere ondernemingen
beperkt worden in het aanbieden van deze diensten. Dit geldt alleen als degene
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433 Hierbij gaat het om de overeenkomst in zijn geheel;, het is niet nodig dat elke clausule
in staat is de handel beïnvloeden. HvJ EG 25 februari 1986, zaak 193/83, Jur. 1986,
p. 611 (Windsurfing International Inc./Commissie).

434 Ook wordt in art. 82 EG gesproken over een misbruik van machtspositie op een
wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt. Jones & Sufrin 2004, p. 267-270.
Om vast te stellen dat een bepaald grondgebied van een lidstaat van voldoende belang
is om als een ‘wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt’ in de zin van art. 82
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die de taak van algemeen belang uitvoert aan de vraag naar deze diensten kan
voldoen.

3.6 Samenloop Nederlands en Europees mededingingsrecht

3.6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn steeds het Nederlandse en het Europese mededingings-
recht naast elkaar en door elkaar behandeld. Zoals is gebleken zijn er vele
gelijkenissen tussen de twee rechtsordes, maar ook zijn enkele verschillen aan
het licht gekomen. Daarom is het van belang te weten in welke situaties
Nederlands recht van toepassing is en wanneer het Europese recht voorrang
heeft. Criterium voor toepassing van de Europese mededingingsregels is het
begrip interstatelijke handel. Indien er in een bepaalde situatie sprake is van
interstatelijke handel, is Europees mededingingsrecht van toepassing. In de
volgende paragraaf wordt bekeken wat dit begrip precies inhoudt.

Daarnaast is voor lidstaten nog een andere plicht van belang. Zij hebben
de plicht de Europese mededingingsregels te allen tijde na te leven en te
respecteren. Het is ze derhalve verboden maatregelen te nemen die de werking
van de Europese mededingingsregels frustreren of tenietdoen. Paragraaf 3.6.3
gaat in op deze nieuwe norm.

3.6.2 Interstatelijke handel

‘Ongunstige beïnvloeding van de handel tussen Lidstaten is een begrip dat de
artikelen 85 en 86 (nu artt. 81 en 82 MSW) van het Verdrag gemeen hebben.’
HvJ EG 11 december 1980, zaak 31/80, Jur. 1980, p. 3775 (L’Oréal/De nieuwe
Amck) r.o. 28.

3.6.2.1 Inleiding

Hoewel het Nederlandse en het Europese mededingingsrecht inhoudelijk niet
veel van elkaar verschillen, is er één enkele voorwaarde die het verschil maakt
tussen de toepassing van de Nederlandse Mededingingswet en de verdragsbe-
palingen. Het verbod om de handel tussen lidstaten ongunstig te beïnvloeden
door middel van de verboden overeenkomsten433 of door misbruik van machts-
positie434 kan men alleen in de artt. 81 en 82 EG vinden. Dit betekent dat
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EG te worden beschouwd, dient met name te worden gelet op de structuur en de
omvang van productie en consumptie van genoemd product, alsook op de gewoonten
en de economische mogelijkheden van kopers en verkopers. HvJ EG 16 december
1975, zaken 40/73-48/73, 50/73, 54/73 tot 56/73, 111/73, 113/73, 114/73, Jur. 1975,
p. 1663 (Suiker Unie).

435 HvJ EG 13 juli 1966, zaak 56 en 58/64, Jur. 1966, p. 450 (Grundig en Consten). HvJ
EG 31 mei 1979, zaak 22/78, Jur. 1979, p. 1869 (Hugin). Bellamy & Child 2001, nr.
2-128-140. Von Wallwitz 1997, p. 160-161. 

436 Art. 3 lid 2 Vo. nr. 1/2003.
437 Jones & Sufrin 2004, p. 168. Von Wallwitz 1997, p. 109. HvJ EG 9 maart 1978, zaak

106/77, Jur. 1978, p. 629 (Simmenthal). HvJ EG 13 februari 1969, zaak 14/68, Jur.
1969, p. 1 (Walt Wilhelm). Zie uitgebreid paragraaf 3.6.3.

438 Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/07, par. 13.
439 HvJ EG 31 mei 1979, zaak 22/78, Jur. 1979, p. 1869 (Hugin).
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Europees mededingingsrecht alleen geschonden kan zijn wanneer de verboden
overeenkomst of gedragingen het interstatelijke handelsverkeer merkbaar
(zouden hebben kunnen) beïnvloeden. Andere mededingingsverstorende
gedragingen, dus gedragingen die het interstatelijk handelsverkeer niet (merk-
baar) geschonden hebben of zouden kunnen schenden, zijn volgens de Euro-
pese mededingingsbepalingen niet verboden. Wel is het mogelijk dat nationale
mededingingsbepalingen zien op deze gedragingen.

Het begrip interstatelijke handel wordt dus gehanteerd om te bepalen in welke
gevallen nationaal mededingingsrecht van toepassing is en wanneer men het
EG-recht moet toepassen.435 Op grond van art. 3 verordening nr. 1/2003 moe-
ten de mededingingsautoriteiten van de lidstaten en de nationale rechterlijke
instanties op overeenkomsten en gedragingen die de handel tussen lidstaten
kunnen beïnvloeden, naast het nationale mededingingsrecht, art. 81 EG en art.
82 EG toepassen. Zij zijn niet verplicht om het nationale recht toe te passen
indien er sprake is van beïnvloeding van de handel tussen lidstaten; alleen het
Europese mededingingsrecht is voldoende. Het Europese mededingingsrecht
heeft bovendien voorrang op het nationale mededingingsrecht zodra er sprake
is van een Europeesrechtelijke dimensie. Dit heeft tot gevolg dat indien de
interstatelijke handel beïnvloed wordt door de litigieuze gedragingen, de
Nederlandse of nationale mededingingsregels niet meer kunnen gelden indien
er sprake zou kunnen zijn van een conflict tussen beide soorten regels.436

Integendeel, door eigen mededingingsrecht te handhaven boven het EG-recht
zou de lidstaat haar verplichting van gemeenschapstrouw kunnen schenden.437

Het criterium beïnvloeding van de interstatelijke handel is opgenomen om
overeenkomsten en gedragingen die een minimumniveau aan grensoverschrij-
dende effecten sorteren onder de werking van het gemeenschapsrecht te
brengen.438 De Gemeenschap heeft geen jurisdictie over zaken waarin de
effecten van de gedraging alleen maar merkbaar zijn in één lidstaat.439
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440 Harbord en Hoehn 1994.
441 HvJ EG 31 mei 1979, zaak 22/78, Jur. 1979, p. 1869 (Hugin).
442 HvJ EG 30 juni 1966, zaak 56/65, Jur. 1966, p. 392 (Société Tèchnique Minière).

Bellamy & Child 2001, nr. 2-132.
443 HvJ EG 6 maart 1974, zaak 6/73 en 7/73, Jur. 1974, p. 223 (Commercial Solvents).

HvJ EG 14 februari 1978, zaak 27/76, Jur. 1978, p. 207 (United Brands).
444 Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/07, par. 18. 
445 HvJ EG 14 juli 1981, zaak 172/80, Jur. 1981, p. 2021 (Züchner/Bayerische Vereins-

bank A.G.). Bijvoorbeeld in de Bosman zaak werden ook transfers van spelers aan-
gemerkt als ‘handel’ in de zin van het EG Verdrag. HvJ EG 15 december 1995, C-
415/93, Jur. 1995, p. I-4921 (Bosman). 

446 Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/07, par. 19 en 20.
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Door de toepassing van het nationale mededingingsrecht af te bakenen,
worden ondernemersafspraken en gedragingen die de vrije handel tussen
lidstaten in gevaar kunnen brengen en schadelijk kunnen zijn voor de verwe-
zenlijking van de doelstellingen van de interne markt, onder het Europese
mededingingsrecht gebracht. Het mededingingsrecht is immers in het Verdrag
opgenomen om te voorkomen dat ondernemingen met grote marktmacht de
vrijheid van handel zouden kunnen beperken met verboden praktijken in strijd
met de eenwording van de markt.440 Volgens het Hof moet bij de uitlegging
van de voorwaarde betreffende de ongunstige beïnvloeding van de handel
tussen lidstaten uitgegaan worden van dit doel van die voorwaarde.441 Het
nationaal mededingingsrecht verbiedt immers over het algemeen niet gedra-
gingen die de doelstellingen van het Verdrag in gevaar brengen door afscher-
ming van de nationale markten442 of door wijziging van de mededingingsstruc-
tuur in de Gemeenschappelijke markt.443

3.6.2.2 Merkbare beïnvloeding van de handel tussen lidstaten

De Commissie heeft onlangs richtsnoeren uitgebracht die het een en ander
over het begrip beïnvloeding van handel tussen lidstaten moeten verduidelij-
ken. Uit de rechtspraak van het Hof blijkt volgens de Commissie dat bij de
toepassing van het criterium drie elementen onderzocht moeten worden: het
begrip handel tussen lidstaten, het begrip kunnen beïnvloeden en het begrip
merkbare beïnvloeding.444

De Commissie geeft aan dat het begrip handel tussen lidstaten breed geïnter-
preteerd wordt door het Hof en alle grensoverschrijdende economische activi-
teiten omvat tussen ten minste twee lidstaten.445 Ook wanneer de concurrentie-
structuur binnen de Gemeenschap beïnvloed wordt, is er sprake van beïnvloe-
ding van de handel.446

Met het onderzoek naar het begrip kunnen beïnvloeden wordt de aard van de
impact op de handel tussen lidstaten vastgesteld. Een gedraging van een
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447 HvJ EG 30 juni 1966, zaak 56/65, Jur. 1966, p. 392 (Société Tèchnique Minière). HvJ
EG 12 december 1967, zaak 23/67, Jur. 1967, p. 512 (Brasserie de Haecht I). HvJ EG
29 oktober 1980, zaak 209-215/78 en 218/78, Jur. 1980, p. 3125 (Heintz). HvJ EG 15
december 1994, C-250/92, Jur. 1994, p. I-5641(Gøttrup/Klim). HvJ EG 12 december
1995, C-399/93, Jur. 1995, p. I-4515 (Oude Luttikhuis/Coberco). GvEA EG 8 juni
1995, T-7/93, Jur. 1995, p. II-1533 (Langnese Iglo/Commissie). HvJ EG 11 juli 1985,
zaak 42/84, Jur. 1985, p. 2545 (Remia).

448 Von Wallwitz 1997, p. 163. Ook HvJ EG 12 december 1967, zaak 23/67, Jur. 1967,
p. 512 (Brasserie de Haecht I). HvJ EG 11 juli 1985, zaak 42/84, Jur. 1985, p. 2545
(Remia). HvJ EG 9 november 1983, zaak 322/81, Jur. 1983, p. 3461 (Michelin).

449 Von Wallwitz 1997, p. 163. HvJ EG 30 juni 1966, zaak 56/65, Jur. 1966, p. 392
(Société Tèchnique Minière). HvJ EG 1 februari 1978, zaak 19/77, Jur. 1978, p. 131
(Miller). HvJ EG 9 november 1983, zaak 322/81, Jur. 1983, p. 3461 (Michelin). GvEA
EG 10 juli 1991, T-69/89, Jur. 1991, p. II-485 (RTE/Commissie). HvJ EG 6 april 1995,
C-241/91 en C-242/91, Jur. 1995, p. I-743 (RTE en ITP/Commissie). HvJ EG 17 juli
1997, C-242/95, Jur. 1997, p. I-4449 (GT Link/DSB). HvJ EG 23 april 1991, C-41/90,
Jur. 1991, I-1979 (Höffner en Elser/Macrotron). HvJ EG 11 december 1997, C-55/96,
Jur. 1997, p. I-7119 (Job Centre).

450 Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/07, par. 30.
451 Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/07, par. 34-35. 
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onderneming moet in het licht van alle feitelijke en juridische omstandigheden
met een voldoende mate van waarschijnlijkheid doen verwachten, dat zij, al
dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, op het ruilverkeer tussen
lidstaten een zodanige invloed kan uitoefenen, dat de totstandkoming van een
gemeenschappelijke markt tussen betrokken staten wordt belemmerd.447 In de
praktijk gaat het er om, of het gemeenschappelijke goederenverkeer vanwege
de afspraak of gedraging anders verloopt dan zonder deze overeenkomst het
geval zou zijn.448

Hiertoe is de handelsstromentest ontwikkeld. Met deze test wordt vastge-
steld of er een voldoende mate van waarschijnlijkheid op basis van een geheel
van juridische en feitelijke elementen is. Op grond van objectieve factoren
moet vastgesteld worden of er effect op de handel mogelijk is. Subjectieve
intentie om de handel te beïnvloeden is hierbij niet vereist, maar kan wel
meetellen als een relevante factor. Niet van belang is of de interstatelijke
handel ook daadwerkelijk beïnvloed wordt. Voldoende is dat er de mogelijk-
heid voor geweest is.449 De aard van de overeenkomst en de gedraging kan een
aanwijzing geven over het vermogen om de handel te beïnvloeden. Bij sommi-
ge categorieën overeenkomsten kan men er al bij voorbaat van uitgaan dat zij
de handel kunnen beïnvloeden. De aard van de producten of diensten of de
handeling waar de overeenkomst op ziet kunnen ook een aanwijzing geven.
Sommige producten maken namelijk naar hun aard makkelijker deel uit van
grensoverschrijdende handel.450

Volgens de handelsstromentest moet er tevens sprake zijn van beïnvloe-
ding van de handelsstromen tussen lidstaten. Hierbij doet niet ter zake of er
sprake is van een toename of een afname van de handel, het begrip handels-
stromen is neutraal.451
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452 Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/07, par. 38-43.
453 Mededeling Commissie Pb. 2004 C 101/07, par. 44-57.
454 Bellamy & Child 2001, nr. 2-128. 
455 HvJ EG 9 juli 1969, zaak 5/69, Jur. 1969, p. 295 (Völk/Vervaeke). GvEA EG 6 april

1995, T-148/89, Jur. 1995, p. II-1063 (Tréfilunion/Commissie). GvEA EG 8 juni 1995,
T-7/93, Jur. 1995, p. II-1533 (Langnese Iglo/Commissie).

456 HvJ EG 1 februari 1978, zaak 19/77, Jur. 1978, p. 131 (Miller). GvEA EG 15 septem-
ber 1998, T-374/94, T-375/94, T-384/94 en T-388/94, Jur. 1998, p. II-3141 (European
Night Services).

457 HvJ EG 11 december 1980, zaak 31/80, Jur. 1980, p. 3775 (L’Oréal/De nieuwe Amck).
HvJ EG 14 juli 1981, zaak 172/80, Jur. 1981, p. 2021 (Züchner/Bayerische Vereins-
bank A.G.). HvJ EG 14 januari 1984, zaak 43/82 en zaak 63/82, Jur. 1984, p. 19
(VBVB en VBBB/Commissie). Bellamy & Child 2001, nr. 2-131.
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Daarnaast moet er sprake zijn van het al dan niet rechtstreeks, daadwerke-
lijk of potentieel de handelsstromen beïnvloeden. Er kan bijvoorbeeld sprake
zijn van rechtstreekse effecten op de interstatelijke handel via producten of
van indirecte effecten via producten die met die producten verwant zijn. Of er
daadwerkelijke beïnvloeding plaatsgevonden heeft hangt af van het feit of de
overeenkomst ten uitvoer is gelegd. Niet noodzakelijk is dat dit wordt aan-
getoond, het is voldoende dat er dergelijke effecten mogelijk zijn.452

Het begrip merkbare beïnvloeding vloeit voort uit het feit dat er sprake moet
zijn van een beïnvloeding die merkbaar is op de markt.453 Deze merkbaarheid
is verbonden met de merkbaarheid van de mededingingsbeperking. Daarom
kan, indien de mededingingsbeperking als merkbaar wordt beschouwd, men
er ook van uitgaan dat de invloed op de handel ook merkbaar is.454

In de zaak Völk/Vervaeke bepaalt het Hof dat een overeenkomst niet onder
het kartelverbod valt als het onwaarschijnlijk is dat deze een merkbaar effect
heeft op de concurrentie en de handel tussen de lidstaten.455 Of hiervan sprake
is wordt vastgesteld aan de hand van de positie en het gewicht van de betrok-
ken ondernemingen op de markt voor de desbetreffende producten.

De omvang van de merkbare beïnvloeding is afhankelijk van de concrete
omstandigheden van de zaak. In deze zin is het marktaandeel van de onderne-
ming die betrokken is bij een overeenkomst die de mededinging beperkt van
belang. Indien er sprake is van een marktaandeel van 5% of meer mag men
over het algemeen aannemen dat de onderneming groot genoeg is om de
handel tussen lidstaten ongunstig te beïnvloeden.456 Daarnaast moet ook met
de omzet van ondernemingen rekening gehouden worden. Vooral de gevolgen
van de overeenkomst voor de mogelijkheden van de parallelimport zijn van
belang.

Ook andere elementen tellen mee, bijvoorbeeld of er sprake is van inter-
nationale transacties, partijen in verschillende lidstaten en of de gedraging
effect heeft in meerdere lidstaten.457 Bovendien is het opwerpen van toetre-
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458 HvJ EG 28 februari 1991, C-234/89, Jur. 1991, p. I-935 (Delimitis). GvEA EG 8 juni
1995, T-7/93, Jur. 1995, p. II-1533 (Langnese Iglo/Commissie). Besluit NMa 15
september 1999, zaak 277 (Van Speelautomaten Branche Organisatie).

459 HvJ EG 17 oktober 1972, zaak 8/72, Jur. 1972, p. 977 (Vereeniging van Cementhan-
delaaren/Commissie). HvJ EG 11 juli 1985, zaak 42/84, Jur. 1985, p. 2545 (Remia).
GvEA EG 8 juni 1995, T-7/93, Jur. 1995, p. II-1533 (Langnese Iglo/Commissie).
Bellamy & Child 2001, nr. 2-136. ‘Indeed, the cartel is likely to be successful only if
the members can defend themselves against foreign competition.’ Jones & Sufrin
2004, p. 174.

460 HvJ EG 1 februari 1978, zaak 19/77, Jur. 1978, p. 131 (Miller).
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dingsbelemmeringen, m.n. door een netwerk van overeenkomsten, een factor
waarmee rekening wordt gehouden.458

Gedragingen die het hele grondgebied van een enkele lidstaat bestrijken zijn
volgens het Hof in staat om de interstatelijke handel ongunstig te beïnvloe-
den.459 Het is met name in strijd met de fundamentele doelstelling van integra-
tie om een nationale markt af te sluiten of de mededinging te beperken op een
nationale markt. Een duidelijk voorbeeld van een overeenkomst die de handel
tussen lidstaten beperkt, is een overeenkomst met een exportverbod.460

3.6.3 Nieuwe norm

3.6.3.1 Inleiding

Een mooi voorbeeld van samenloop van het Europese en het Nederlandse
mededingingsrecht is te vinden in de ontwikkeling van de zogenaamde nieuwe
norm voor lidstaten. Deze nieuwe norm is ontstaan door de tegenstelling
tussen het mededingingsrechtelijk regime van artt. 81 en 82 EG, dat alleen
ondernemingen adresseert, en het leerstuk van de effet utile, dat lidstaten
verplicht te handelen in conformiteit met de doelstellingen van het Verdrag.
Volgens de nieuwe norm moeten lidstaten de doelstelling van art. 3 lid 1 sub
g EG, het systeem van onvervalste mededinging, ook nasteven en zich derhal-
ve onthouden van mededingingsbeperkende handelingen of handelingen die
mededingingsbeperkende praktijken bevorderen of goedkeuren.

3.6.3.2 De nieuwe norm

Het Hof en de Europese Commissie houden zich, sinds de jaren tachtig en
negentig van de vorige eeuw, in meerdere mate bezig met overheidsingrijpen,
steunmaatregelen enzovoort. Al vanaf midden jaren tachtig begon de nieuwe
norm-jurisprudentie op gang te komen. In deze uitspraken wordt de lidstaten
verboden met behulp van nationale wet- of regelgeving afbreuk te doen aan
de volledige en uniforme toepassing van Gemeenschapsrecht. Ook stak het
Hof een stokje voor praktijken die de effectiviteit van EU-wetgeving tenietde-
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461 Ex art. 10 (toen art. 5 alinea 2) jo artt. 81 en 82 EG. HvJ EG 13 februari 1969, zaak
14/68, Jur. 1969, p. 1 (Walt Wilhelm). Walz 1996. Van der Beek 1999. Drahos 2001,
p. 211-212. Lenaerts & Van Nuffel 1999, p. 135. 

462 HvJ EG 10 januari 1985, zaak 229/83, Jur. 1985, p. 1 (Leclerc).
463 HvJ EG 1 oktober 1987, zaak 311/85, Jur. 1987, p. 3801 (A.S.B.L), HvJ EG 11 april

1989, zaak 66/86, Jur. 1989, p. 803 (Ahmed Saeed Flugreisen) en HvJ EG 21 septem-
ber 1988, zaak 267/86, Jur. 1988, p. 4769 (van Eycke).

464 HvJ EG 13 februari 1969, zaak 14/68, Jur. 1969, p. 1 (Walt Wilhelm). HvJ EG 9 maart
1978, zaak 106/77, Jur. 1978, p. 629 (Simmenthal). 

465 Von Wallwitz 1997, p. 208. 
466 HvJ EG 16 november 1977, zaak 13/77, Jur. 1977, p. 2115 (INNO/ATAB) r.o. 34.
467 Jones & Sufrin 2004, p. 539-540.
468 HvJ EG 10 januari 1985, zaak 229/83, Jur. 1985, p. 1 (Leclerc).
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den.461 De lidstaten worden geacht afbreuk te doen aan de volledige en unifor-
me toepassing van het Gemeenschapsrecht indien zij regelingen of wetgeving
introduceren of handhaven, die de toepassing van de mededingingsregels op
ondernemingen het nuttig effect kunnen ontnemen.462 Bovendien mogen
overheden op geen enkele wijze het ontstaan of bestaan van mededingingsbe-
perkende overeenkomsten aanmoedigen of ondersteunen.463 Tegenwoordig
wordt er in mededingingsrechtelijke jurisprudentie regelmatig onderzocht of
een overheid haar verplichtingen o.g.v. art. 10 jo artt. 81 en 82 EG geschonden
heeft.

Aan de ontwikkeling van de nieuwe norm ligt de uitspraak van het Hof inzake
Walt Wilhelm ten grondslag.464 In de zaak Walt Wilhelm heeft het Hof beslo-
ten dat het met de aard van het systeem van de bindende rechtsorde van de
EEG (nu EG) in strijd zou zijn, indien de lidstaten maatregelen zouden mogen
nemen of handhaven die aan de werking van het Verdrag afbreuk zouden
kunnen doen. Omdat de mededingingsrechtelijke voorschriften niet recht-
streeks de lidstaten adresseren heeft het Hof vervolgens een dogmatische
omweg genomen.465 In de zaak Inno/ATAB466 doet het Hof voor het eerst uit-
spraak over het leerstuk van de gemeenschapstrouw uit art. 10 EG (toen art.
5 EEG) in verband met het Europese mededingingsrecht.467 Volgens het Hof
hebben lidstaten zich ingevolge art. 10 EG te onthouden van alle maatregelen
die de verwezenlijking van de doelstellingen van het Verdrag in gevaar
kunnen brengen. Daarom legt, volgens het Hof, het Verdrag ook de lidstaten
de verplichting op geen maatregelen te nemen of te handhaven die art. 82 EG
zijn nuttig effect kunnen ontnemen, ondanks het feit dat art. 82 EG alleen
maar ondernemingen verbiedt misbruik van hun machtspositie te maken. Dit
betekent dat lidstaten geen maatregelen mogen nemen waardoor particuliere
ondernemingen zich aan de dwingende bepalingen van artt. 81-90 EG kunnen
onttrekken.

In de Leclerc-zaak468 wordt nog eens benadrukt dat hoewel art. 81 EG het
gedrag van ondernemingen betreft en niet de wettelijke en bestuurlijke maatre-
gelen van de lidstaten, deze lidstaten volgens art. 10 EG toch gehouden zijn
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469 HvJ EG 30 april 1986, gevoegde zaken 209/84 tot 213/84, Jur. 1986, p. 1425 (Minstre
Public/Asjes). HvJ EG 1 oktober 1987, zaak 311/85, Jur. 1987, p. 3801 (A.S.B.L).

470 HvJ EG 11 april 1989, zaak 66/86, Jur. 1989, p. 803 (Ahmed Saeed Flugreisen).
471 Von Wallwitz 1997, p. 211.
472 HvJ EG 21 september 1988, zaak 267/86, Jur. 1988, p. 4769 (van Eycke).
473 HvJ EG 21 september 1988, zaak 267/86, Jur. 1988, p. 4769 (van Eycke).
474 Zie ook HvJ EG 23 april 1991, C-41/90, Jur. 1991, I-1979 (Höffner en Elser/Macro-

tron). HvJ EG 11 december 1997, C-55/96, Jur. 1997, p. I-7119 (Job Centre).
475 Hiervan is sprake indien de onderneming niet aan de vraag van de markt kan voldoen,

indien de onderneming in staat wordt gesteld om zich inefficiënt te gedragen of indien
er sprake is van een cumulatie van rechten die belangenverstrengeling veroorzaakt.
Ook zou er sprake kunnen zijn van schending van art. 86 lid 12 EG indien de monopo-
lies zich uitstrekken tot andere markten of wanneer de onderneming in staat wordt ge-
steld aan prijsdiscriminatie of leveringsweigering te doen. Jones & Sufrin 2004, p.
540-568.
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door hun nationale wetgeving geen afbreuk te doen aan de volledige en een-
vormige toepassing van het gemeenschapsrecht en aan de werking van de han-
delingen ter uitvoering ervan. Dit is volgens het Hof in het bijzonder het geval
als de lidstaat met art. 81 EG strijdige mededingingsregelingen stimuleert of
de gevolgen daarvan versterkt. Indien een lidstaat ingevolge nationale wetge-
ving kartelovereenkomsten die in strijd zijn met art. 81 EG goedkeurt en zo-
doende de werking van deze kartelovereenkomsten versterkt, handelt de lid-
staat in strijd met haar verplichtingen uit artt. 10 jo art. 3 lid 1 sub g en 81 en
82 EG. Zo kunnen immers buitenstaanders gedwongen worden zich aan de af-
spraken te houden.469 Ook de begunstiging van dergelijke overeenkomsten kan
beschouwd worden als een handeling in strijd met de gemeenschapstrouw.470

Niet relevant is of de overheid daadwerkelijk mededingingsbeperkende
handelingen versterkt of begunstigd heeft. Indien er een mogelijkheid is voor
de overheid om kartelovereenkomsten te ondersteunen, kan er al sprake zijn
van schending van de gemeenschapstrouw.471 Ook het ontnemen van het
overheidskarakter van een eigen regeling door de verantwoordelijkheid voor
het nemen van besluiten tot interventie op economisch gebied aan particuliere
ondernemingen over te dragen, is in strijd met de verplichtingen die voort-
vloeien uit artt. 10 jo art. 3 lid 1 sub g en 81 en 82 EG.472 De regeling wordt
geacht de werking van de bestaande afspraken te versterken indien de elemen-
ten van de afspraak geheel of gedeeltelijk overgenomen zijn en de onderne-
mingen tot naleving worden verplicht of aangezet.473

In art. 86 lid 1 EG wordt lidstaten ook verboden om voor openbare bedrij-
ven met bijzondere rechten maatregelen te nemen in strijd met het
mededingingsrecht.474 Dat wil niet zeggen dat het lidstaten verboden wordt om
monopolies te verschaffen aan ondernemingen. Alleen onder bepaalde om-
standigheden acht het Hof een dergelijke maatregel in strijd met onder andere
de mededingingsbepalingen van het Verdrag, en dan met name in strijd met
het verbod op misbruik van machtspositie van art. 82 EG.475
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4 COLLISIE TUSSEN CAO-RECHT EN
MEDEDINGINGSRECHT?

4.1 Inleiding

Om antwoord te kunnen geven op de vraag of er sprake kan zijn van collisie
tussen CAO’s en mededinging, zijn in de twee voorgaande hoofdstukken 2 en
3 voor zover noodzakelijk de hoofdlijnen van enerzijds het CAO-recht en het
CAO-beleid van contractsluitende partijen en van de overheid waar deze
bevoegdheid heeft tot AVV en anderzijds het mededingingsrecht voor zover
dat van invloed is op de vraagstelling van dit onderzoek beschreven. Nu
hiervoor de basis gelegd is, zullen in dit hoofdstuk de elementen uit de vorige
hoofdstukken samengebracht worden om na te gaan of en in hoeverre er
sprake kan zijn van collisie tussen CAO’s en het mededingingsrecht. Dat
betekent dat ten eerste onderzocht moet worden of en in hoeverre CAO’s het
kartelverbod kunnen schenden in de zin van art. 6 Mw en/of art. 81 EG. Ten
tweede moet nagegaan worden of en in hoeverre het afsluiten van CAO’s in
strijd kan zijn met het verbod op misbruik van machtspositie in de zin van art.
24 Mw en/of art. 82 EG.

In paragraaf 4.2 staat als eerste het vraagstuk omtrent de CAO en het kartel-
verbod centraal. Met betrekking tot CAO’s en het mededingingsrecht ligt het
immers voor de hand om in eerste instantie aan het kartelverbod te denken,
omdat in dit verbod het afsluiten van bepaalde overeenkomsten verboden
wordt en de CAO niets anders is dan een overeenkomst over arbeidsvoorwaar-
den.

In deze paragraaf wordt derhalve nagegaan in hoeverre er uiteindelijk
sprake zou kunnen zijn van schending van het kartelverbod door een CAO-
bepaling. Om dit te kunnen vaststellen moeten CAO-bepalingen getoetst
worden aan de in hoofdstuk 3 beschreven elementen van en uitzonderingen op
het kartelverbod. Met gebruikmaking van de in hoofdstuk 1 geschetste zeef-
methode zal nagegaan worden welke bepalingen op de zeef blijven liggen en
welke er doorheen vallen. Elk element van en uitzondering op het kartelver-
bod vormt een dergelijke zeef, waaraan de bepaling getoetst moet worden. Zo
kan vastgesteld worden of en welke bepalingen uiteindelijk wel of niet geacht
kunnen worden in strijd te zijn met het kartelverbod.

De zeven, die in de paragrafen 4.2.2 tot 4.2.5 successievelijk aan de orde
komen, vertegenwoordigen de volgende elementen en uitzonderingen: de
immuniteit, het ondernemingsbegrip, het overeenkomstenbegrip, de beperking
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van de mededinging en de uitzondering van art. 6 lid 3 Mw en art. 81 lid 3
EG.

In paragraaf 4.2.2 gaat het om de vraag of en in hoeverre de sociale partners
die deze niet-immune bepalingen hebben afgesloten aan te merken zijn als
ondernemingen in de zin van het kartelverbod. Vastgesteld moet worden of zij
economische activiteiten verrichten indien zij CAO-bepalingen afsluiten. De
inhoud van de CAO-bepaling is hierbij ook van belang. Bovendien moet bij
deze vraag een onderscheid gemaakt worden tussen vakbonden en werkge-
versorganisaties, omdat het afsluiten van CAO-bepalingen voor beide soorten
organisaties van verschillende betekenis zou kunnen zijn.

De vraag of CAO-partijen aan te merken zijn als ondernemingen indien zij
CAO-bepalingen afsluiten, hangt samen met de vraag van paragraaf 4.2.3,
waarin wordt nagegaan of een niet-immune CAO-bepaling aangemerkt kan
worden als een overeenkomst tussen ondernemingen. Dat een CAO-bepaling
een overeenkomst is, ligt immers voor de hand. Er is echter discussie ontstaan
over vraag of de bepaling ook een overeenkomst tussen ondernemingen is.

Met betrekking tot die bepalingen, waarvan men kan uitgaan dat zij niet
immuun zijn en aan te merken zijn als een overeenkomst tussen ondernemin-
gen, wordt vervolgens in paragraaf 4.2.4 nagegaan of en wanneer zij de mede-
dinging kunnen beperken.

In de laatste zeef, van paragraaf 4.2.5, wordt bekeken of de bepalingen die
door de eerste vier zeven zijn gevallen, dus de niet-immune CAO-bepalingen
die aan te merken zijn als mededingingsbeperkende overeenkomsten tussen
ondernemingen, in aanmerking komen voor een uitzondering op grond van het
mededingingsrecht. De enige uitzondering van belang is de uitzondering uit
art. 6 lid 3 Mw of art. 81 lid 3 EG, waarin kartelovereenkomsten vanwege hun
veronderstelde gunstige economische effecten alsnog uitgezonderd worden.

De bepalingen die ook aan de criteria van deze laatste zeef niet voldoen,
kunnen geacht worden het kartelverbod te schenden en van rechtswege nietig
te zijn. Sociale partners moeten zich derhalve hiervan bewust zijn wanneer zij
dergelijke bepalingen afsluiten.

In paragraaf 4.3 komt het tweede vraagstuk aan de orde, namelijk of en in
hoeverre CAO-partijen door het afsluiten van een CAO misbruik kunnen
maken van een machtspositie op de relevante markt. De combinatie van een
CAO met het verbod op misbruik van machtspositie ligt minder voor de hand
dan de combinatie met het kartelverbod. Ook is hieraan in literatuur en juris-
prudentie weinig aandacht besteed. Daarom zal in paragraaf 4.3.1 eerst
ingegaan worden op de vragen die opgeworpen kunnen worden met betrek-
king tot CAO-bepalingen en het verbod op misbruik van machtspositie, zodat
een beeld gevormd kan worden van de problematiek rondom CAO-bepalingen
en het verbod op misbruik van machtspositie.

Het Hof en de NMa hebben tot nu toe een andere positie ingenomen met
betrekking tot de combinatie van de CAO en het verbod op misbruik van

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht'



INLEIDING  4.1

185

machtspositie dan ten aanzien van de CAO en het kartelverbod. Met betrek-
king tot het verbod op misbruik van machtspositie hebben zij (nog) geen
expliciete immuniteit verleend voor het afsluiten van CAO’s. In paragraaf
4.3.2 zal aandacht besteed worden aan de argumenten voor en de argumenten
tegen het toepassen van de Albany-exceptie op het verbod op misbruik van
machtspositie.

Om vast te kunnen stellen of het afsluiten van een CAO in strijd is met het
verbod op misbruik van machtspositie zal in de paragrafen 4.3.3 tot 4.3.6 ook
de zeefmethode gehanteerd worden. De zeven bestaan uit de in hoofdstuk 3
beschreven elementen van en uitzonderingen op het verbod, te weten het
ondernemingsbegrip, de machtspositie op de relevante markt, het misbruikbe-
grip en de uitzondering van de dienst van algemeen economisch belang.

Met betrekking tot het ondernemingsbegrip is het van belang nog eens te
kijken bij welke activiteiten er sprake zou kunnen zijn van een economische
activiteit, omdat sociale partners niet zeker kunnen rekenen op een uitzonde-
ring op grond van de Albany-exceptie wanneer zij afspraken maken over
arbeidsvoorwaarden. Dit gebeurt in paragraaf 4.3.3. De belangrijkste zeef is
echter de toetsing aan het misbruikbegrip in paragraaf 4.3.5. Kunnen CAO-
partijen, indien zij aan te merken zijn als ondernemingen met een machtsposi-
tie op de relevante markt, geacht worden misbruik te maken van deze machts-
positie door het afsluiten van een CAO?

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk, paragraaf 4.4, zullen nog kort wat
afgeleide vraagstukken aan de orde komen die te maken hebben met de
toepasselijkheid van het Europese recht en het verschil met het Nederlandse
recht.

In paragraaf 4.4.2 wordt nagegaan in hoeverre een CAO in staat zou zijn
om de tussenstaatse handel te beïnvloeden. Dit zou immers tot gevolg hebben
dat het Europese mededingingsrecht voorrang krijgt op het Nederlandse. Dat
kan met name in de toekomst gevolgen hebben in verband met het nieuwe art.
16 Mw.

Ten slotte komt in paragraaf 4.4.3 aan de orde of de Nederlandse staat door
het algemeen verbindend verklaren van CAO-bepalingen die het mededin-
gingsrecht schenden in strijd handelt met de nieuwe norm. Immers, de wer-
king van een CAO-bepaling wordt versterkt door de algemeen verbindend
verklaring.

Voordat onderzocht kan worden of het kartelverbod geschonden wordt, moet
eerst vastgesteld worden dát het kartelverbod van toepassing is. In paragraaf
4.2.1 zal nagegaan worden aan welke eisen CAO-bepalingen moeten voldoen
om immuniteit voor de toepassing van het verbod te verkrijgen. De bepalingen
die geen immuniteit verkrijgen en niet op de zeef blijven liggen moeten dan
aan het kartelverbod getoetst worden.
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1 AG EG 20 september 1995, C-415/93, Jur. 1995, p. I-4921 (Bosman), nr. 273.
2 Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 7 (MvT), p. 12. Volgens de MvT zou dit

in overeenstemming zijn met het EG-recht omdat uit jurisprudentie van het Hof niets
op het tegendeel zou wijzen. Ook de Commissie en andere lidstaten zouden volgens
de MvT deze mening zijn toegedaan. Er wordt echter ook benadrukt dat als er in een
collectieve overeenkomst voorwaarden worden vastgelegd die losstaan van arbeids-
voorwaarden, art. 6 Mw van toepassing zou kunnen zijn.

3 Hoewel dit binnenkort zou kunnen veranderen omdat onlangs in een nieuw wetsvoor-
stel voor een wetswijziging van de Mededingingswet een uitzondering voor CAO’s
is opgenomen. Hierop kom ik in hoofdstuk 5 terug.

4 In het Verdrag wordt alleen maar een uitzondering gemaakt voor de landbouwsector
in art. 36 EG. Van den Bossche 2001. Bellamy & Child 2001, nr. 1-040. HvJ EG 30
april 1986, gevoegde zaken 209/84 tot 213/84, Jur. 1986, p. 1425 (Minstre Public/
Asjes).

5 HvJ EG 14 december 1995, C-430/93 en C-431/93, Jur. 1995 p. I-4705 (Van Schijndel
en Van Veen/Stichting Pensioenfonds van Fysiotherapeuten). In deze zaak ging het om
een pensioenregeling voor vrije beroepsbeoefenaars, zoals in het Pavlov-arrest. Later
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4.2 Kartelverbod en collectieve arbeidsovereenkomsten

4.2.1 Toepassing van mededingingsrechtelijke bepalingen op
collectieve onderhandelingen en CAO’s: immuniteit

4.2.1.1 Inleiding

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat eerst vastgesteld moet worden of het
kartelverbod van toepassing is op CAO-bepalingen, voordat nagegaan kan
worden of aan de elementen van het kartelverbod voldaan wordt.

Op het eerste gezicht kan men uit de bepalingen van het Verdrag en de Mw
(nog) niets opmaken waaruit blijkt dat CAO’s niet onder de toepassing van de
kartelbepalingen zouden kunnen vallen.1 Tot nog toe wordt alleen in de
parlementaire behandelingen van de Mw aangegeven dat het kartelverbod niet
van toepassing is op overeenkomsten tussen werkgevers en werknemers en
hun organisaties wanneer het gaat om lonen en andere arbeidsvoorwaarden in
de zin van Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst (WCAO).2 Daarvan
is echter (nog) niks terug te vinden in de wetstekst zelf.3 Bovendien volgt uit
het EG-verdrag dat geen enkele sector, die onder het toepassingsgebied van
het Verdrag valt, zich aan de mededingingsregels kan onttrekken, tenzij dit
uitdrukkelijk in het Verdrag is aangegeven. Dat betekent dat zelfs indien de
mededinging in een bepaalde sector speciale kenmerken vertoont, zoals de
sociale sector, er geen uitzondering wordt gemaakt.4

Ondanks het feit dat in de jurisprudentie van het Hof al eerder vragen naar de
compatibiliteit van CAO’s met het kartelverbod naar voren gekomen waren,
heeft het Hof pas in 1999 concrete uitspraken gedaan met betrekking tot deze
materie.5 Met deze uitspraken creëerde het Hof voor het eerst een nieuwe
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zou blijken uit het Pavlov-arrest dat dit gegeven van cruciaal belang is. Het Hof
oordeelt in de Van Schijndel-zaak uiteindelijk dat de nationale rechter niet verplicht
is ambtshalve te onderzoeken of er sprake is van schending van het EG-recht.

6 Zie paragraaf 3.4.5.
7 Zie over waarom de zaken niet door het Hof gevoegd zijn Loozen 1999.
8 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.),

HvJ EG 21 september 1999, C-219/97, Jur. 1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken) en
HvJ EG 21 september 1999, C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens
Handelsonderneming B.V.).

9 Drahos 2001, p. 54-56. Szyszcak 2001. Van den Bergh & Camesasca menen dat de
uitzondering te ver gaat en bovendien niet nodig is om de sociale doelstellingen te
kunnen realiseren. Van den Bergh & Camesasca 2000. Ook De Vos 2002.

10 HvJ EG 21 september 2000, C-222/98, Jur. 2000, p. I-7111 (Van der Woude/Stichting
Beatrixoord). HvJ EG 12 september 2000, C-180/98 tot C-184/98, Jur. 2000, p. I-6451
(Pavlov).

11 Dit Hof heeft jurisdictie over de EFTA-landen die partij zijn bij de Europese Econo-
mische Ruimte, namelijk IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. EFTA staat voor Euro-
pean Free Trade Organisation (in het Nederlands de Europese Vrijhandels-associatie
EVA). 

12 Met de ondertekening van de EER-Overeenkomst werd een deel van het acquis com-
munautaire overgenomen en de overeenkomst bevat dan ook in artt. 53 en 54 EER een
verbod op kartelovereenkomsten en een verbod op misbruik van machtspositie.

13 In deze zaak spanden de vakbonden in Noorwegen een proces aan bij de rechter voor
arbeidszaken tegen een aantal gemeenten en hun vertegenwoordigende werkgevers-
organisaties. De gemeenten hadden in strijd met de CAO waaraan zij via lidmaatschap
waren gebonden de uitvoering van hun aanvullende pensioenen ondergebracht bij
andere private verzekeraars dan het door de CAO opgerichte pensioenfonds. Zij had-
den nagelaten toestemming om over te stappen te vragen aan de verschillende door de
CAO aangewezen autoriteiten en comités, en voldeden bovendien niet aan de voor-
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uitzondering op de toepassing van het kartelverbod, naast de al bestaande
uitzonderingen uit het Verdrag.6 In de drie parallelle zaken7 Albany, Brentjens
en Drijvende Bokken8 geeft het Hof aan dat de economische doelstellingen die
door het mededingingsrecht nagestreefd worden niet zwaarder mogen wegen
dan de sociale doelstellingen van het Verdrag.9 Hoewel de zaken gaan om
pensioenfondsen waaraan op grond van de Wet Bpf deelname verplicht
gesteld was en dus niet om CAO’s in de zin van de WCAO, kan men ervan
uitgaan dat de uitspraken ook van toepassing zijn op CAO-bepalingen. Het
zijn beide collectieve contracten met brede gebondenheid, die voortvloeien uit
collectieve onderhandelingen Het Hof spreekt immers in zijn rechtsoverwe-
gingen over overeenkomsten in het kader van collectieve onderhandelingen
tussen sociale partners gesloten.

Later zijn de uitspraken bevestigd in o.a. de Van der Woude-zaak, waarin
voor het eerst een CAO in de zin van art. 1 WCAO in het geding was, en Pav-
lov, waarin het ging om een pensioenfonds van een beroepsvereniging.10 Ook
het EFTA-Hof11 heeft de jurisprudentie toegepast toen het advies gevraagd
werd in een zaak waarin gemeenten zich beriepen op de strijdigheid van de
CAO met de mededingingsbepalingen van de EER-Overeenkomst.12,13
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waarden. De gemeenten en de werkgeversorganisaties beriepen zich op het feit dat de
CAO in strijd was met de mededingingsrechtelijke bepalingen in de EER-Overeen-
komst. De rechter vroeg vervolgens om advies bij het EFTA-Hof. Hof EFTA, 22 maart
2002, E-8/00 (Norwegian Federation of Trade Unions with Norwegian Union of Muni-
cipal Employees and Norwegian Confederation of Municipal Employees/ Norwegian
Association of Local and Regional Authorities). Zie uitgebreid over deze zaak Sønstel-
li Johansen 2001. Sønstelli Johansen 2004.-

14 Besluit NMa 14 december 2000, zaak 1012 (Van Eck Havenservice B.V.). Besluit
NMa 12 juli 2001, zaak 1216 (Stichting Bevordering Vakbekwaamheid Beroepsgoede-
renvervoer). Besluit NMa 24 september 2001, zaak 1587 (ATG/SOOMT).

15 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.),
HvJ EG 21 september 1999, C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens
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De NMa is het Hof gevolgd in de uitspraken Van Eck Havenservices,
SBVB/SOOB en ATG/SOOMT.14 Bovendien hebben de uitspraken er in Ne-
derland toe geleid dat er in het wetsvoorstel omtrent de wijziging van de
Mededingingswet in art. 16 Mw een uitzondering wordt opgenomen voor de
toepassing van het kartelverbod op CAO’s in de zin van art. 1 WCAO. Het
nieuwe art. 16 sub a en b Mw voegt niets toe aan de bestaande jurisprudentie
van het Hof en de NMa. Voor art. 16 sub c Mw, dat betrekking heeft op pen-
sioenfondsen voor vrije beroepen, ligt dat anders. Dit artikel gaat verder dan
de jurisprudentie van het Hof gegaan is. Hierop kom ik terug in hoofdstuk 5.

4.2.1.2 Grondslagen van de immuniteit

‘From the labour law angle it is clear that the essential aspect of a collective
agreement is the ‘accord’ between parties, and not the possible informal or additio-
nal agreements within each party. The Court applied this labour law concept and
assessed the joint position of the social partners in respect of the competition
rules.’
Bruun & Hellsten 2001, p. 40.

In de jurisprudentie waarin het Hof, het EFTA-Hof en de NMa de uitgezette
lijn van Albany e.a. volgen wordt de uitspraak van Albany, Brentjens en
Drijvende Bokken rechtstreeks toegepast. Ik volsta dan ook met het weerge-
ven van de redenering van het Hof in Albany, Brentjens en Drijvende Bokken.

In het algemeen beantwoordt het Hof in de arresten de vraag of het kartelver-
bod wel toegepast moet worden op collectieve overeenkomsten op het gebied
van arbeid en sociaal beleid. Concreet gaat het Hof na of het besluit van de
werkgevers- en werknemersorganisaties in het kader van een collectieve
overeenkomst, om één bedrijfspensioenfonds op te richten dat belast is met het
beheer van een aanvullende pensioenregeling, en de overheid te verzoeken de
deelneming in dit fonds voor alle werknemers in die bedrijfstak verplicht te
stellen, in strijd is met het kartelverbod.15
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Handelsonderneming B.V.) r.o. 52 en HvJ EG 21 september 1999, C-219/97, Jur.
1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken) r.o. 41.

16 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.),
HvJ EG 21 september 1999, C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens
Handelsonderneming B.V.) r.o. 54-58 en HvJ EG 21 september 1999, C-219/97, Jur.
1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken) r.o. 41-45.
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Het Hof buigt zich hierbij eerst over de relevante bepalingen van het Verdrag.
Volgens het Hof moet nagegaan worden of art. 81 EG, waarin het afsluiten
van overeenkomsten die de mededinging beperken verboden wordt en deze
overeenkomsten op grond van lid 2 van dat artikel nietig worden verklaard,
geschonden wordt door het besluit van sociale partners om een pensioenfonds
op te richten en verplichtstelling te verzoeken. Daarbij wijst het Hof op artt.
2 en 3 lid 1 sub g en j EG en de sociale bepalingen van art. 136-143 EG.

Art. 2 EG bevat de doelstellingen van het Verdrag en art. 3 sub g en j EG
benoemt de activiteiten van de Gemeenschap om deze doelstellingen te
bereiken. Het Hof benadrukt dat er in art. 2 van het Verdrag niet alleen econo-
mische doelstellingen nagestreefd worden, maar ook sociale doelstellingen die
van even groot belang zijn. In art. 2 EG krijgt de Gemeenschap de opdracht
om, naast het bevorderen van economische activiteit, ook levensomstandighe-
den en arbeidsvoorwaarden te verbeteren en een hoog niveau van werkgele-
genheid en adequate sociale bescherming na te streven. Van belang is volgens
het Hof dat het optreden van de Gemeenschap volgens art. 3 lid 1 sub g en j
EG niet alleen een regime van onvervalste mededinging op de interne markt
nastreeft, maar dat de EG ook een sociaal beleid voert.

Artt. 136-143 EG bevatten de sociale bepalingen uit het Verdrag, waarin
onder andere de sociale dialoog van de Europese sociale partners wordt om-
schreven.16 In deze bepalingen worden de Gemeenschap, de Commissie en de
lidstaten opgedragen de samenwerking van lidstaten op sociaal gebied te
bevorderen, met name op het terrein van het recht zich te organiseren in
vakverenigingen en het recht op collectieve onderhandelingen tussen werkge-
vers en werknemers, en daarnaast de Europese sociale dialoog te ontwikkelen.
Met deze bepalingen wordt volgens het Hof het sluiten van Europese CAO’s
door het Verdrag aangemoedigd.

Vervolgens merkt het Hof op dat hoewel een zekere mededingingsbeperkende
werking eigen is aan collectieve overeenkomsten tussen werkgevers- en
werknemersorganisaties, de doelstellingen van sociale politiek te veel onder-
mijnd zouden kunnen worden als werkgevers(organisaties) en werknemersor-
ganisaties bij hun gezamenlijke inspanning om werkgelegenheids- en arbeids-
voorwaarden te verbeteren aan het kartelverbod gebonden zouden zijn.

Het Hof zegt: ‘Hoewel een zekere mededingingsbeperkende werking eigen
is aan collectieve overeenkomsten tussen werkgevers- en werknemersorgani-
saties, zou de verwezenlijking van de met dergelijke overeenkomsten nage-
streefde doelstellingen van sociale politiek ernstig worden belemmerd indien
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17 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.),
HvJ EG 21 september 1999, C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens
Handelsonderneming B.V.) r.o. 59 en HvJ EG 21 september 1999, C-219/97, Jur.
1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken) r.o. 46.

18 Met deze uitspraak volgt het Hof gedeeltelijk het advies van AG Jacobs in zijn
gevoegde conclusie bij Albany, Brentjens en Drijvende Bokken. AG Jacobs komt
uiteindelijk tot de conclusie dat het kartelverbod niet bedoeld kan zijn om van toepas-
sing te zijn op CAO-bepalingen en dat CAO-bepalingen automatisch immuniteit
moeten verkrijgen. Hij baseert dit op het feit dat het Verdrag collectieve onderhande-
lingen aanmoedigt in de sociale paragraaf. Daarbij wijst hij erop dat de mededingings-
bepalingen en de bepalingen van de sociale paragraaf gelijke rang hebben en de ene
groep bepalingen geen absolute voorrang zou mogen krijgen op de andere. Hij maakt
dan toch een impliciete keuze om de bepalingen van de sociale dialoog voorrang te
geven door aan te geven dat het Verdrag in beginsel moet uitgaan van de wettigheid
van collectieve overeenkomsten. AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-
116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende
Bokken) nr. 130, 159-160 en 178-179.

19 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.),
HvJ EG 21 september 1999, C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens
Handelsonderneming B.V.) r.o. 60 en HvJ EG 21 september 1999, C-219/97, Jur.
1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken) r.o. 47
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de sociale partners bij hun gezamenlijke inspanning de werkgelegenheids- en
arbeidsvoorwaarden te verbeteren, zich aan artikel 85, lid 1 van het Verdrag
moesten houden.’17

Daarom moet volgens het Hof uit de beschreven bepalingen van het Verdrag
geconcludeerd worden dat overeenkomsten die doelstellingen van sociale
politiek nastreven en in het kader van collectieve onderhandelingen tussen
sociale partners worden afgesloten wegens hun aard en doel niet onder het
kartelverbod vallen.18

Het Hof zegt: ‘Uit een nuttige en coherente uitlegging van de bepalingen
van het Verdrag, gelezen in hun onderling verband, volgt derhalve, dat
overeenkomsten die, met dergelijke doelstellingen, in het kader van de collec-
tieve onderhandelingen tussen sociale partners worden gesloten, wegens hun
aard en doel moeten worden geacht niet onder art. 85 lid 1 van het Verdrag
te vallen.’19

Men zou zelfs kunnen zeggen dat het Hof sociale doelstellingen zwaarder laat
wegen dan de economische doelstellingen, door CAO’s uit te zonderen van
het kartelverbod wanneer zij sociale doelstellingen nastreven.

Het Hof geeft twee voorwaarden aan waaronder het kartelverbod niet van
toepassing is. Dit zijn de voorwaarden dat er sprake moet zijn van een CAO
tussen sociale partners die als doelstelling heeft de werkgelegenheids- en
arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren. Onderzocht moet worden
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20 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.),
HvJ EG 21 september 1999, C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens
Handelsonderneming B.V.) r.o. 61 en HvJ EG 21 september 1999, C-219/97, Jur.
1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken) r.o. 48.

21 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.),
HvJ EG 21 september 1999, C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens
Handelsonderneming B.V.) r.o. 62-63 en HvJ EG 21 september 1999, C-219/97, Jur.
1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken) r.o. 49-50.

22 HvJ EG 12 september 2000, C-180/98 tot C-184/98, Jur. 2000, p. I-6451 (Pavlov).
23 Vervolgens wezen zij erop dat de regeling en de verplichtstelling ingevoerd waren op

verzoek van een representatieve organisatie van leden van de betrokken beroepsgroep
na collectieve onderhandelingen. HvJ EG 12 september 2000, C-180/98 tot C-184/98,
Jur. 2000, p. I-6451 (Pavlov) r.o. 65.
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of aard en doel van de in geding zijnde overeenkomst rechtvaardigen dat deze
buiten de werkingssfeer van het kartelverbod valt.20

Onder de aard van de overeenkomst moet volgens het Hof worden verstaan
dat de overeenkomst is gesloten in de vorm van een collectieve overeenkomst
en het resultaat is van collectieve onderhandelingen tussen werkgevers- en
werknemersorganisaties. Zoals dat volgens het Hof ook bij de uit de sociale
dialoog voortgekomen overeenkomsten het geval is. Het doel van de over-
eenkomst moet zijn dat de overeenkomst of regeling beoogt rechtstreeks bij
te dragen aan de verbetering van (één van de) arbeidsvoorwaarden van werk-
nemers.21

Het aardvereiste en het doelvereiste zijn cumulatieve vereisten. Voor verkrij-
ging van de immuniteit voor het kartelverbod moet dus aan beide vereisten
voldaan worden. Dat kan worden afgeleid uit het Pavlov-arrest, waarin door
het Hof geen immuniteit voor de toepassing van het kartelverbod wordt
verleend aan het besluit van een vereniging van vrije beroepsbeoefenaren om
een pensioenfonds op te richten voor medisch specialisten en verplichtstelling
aan te vragen.22

Tijdens de procedure stelden het fonds, de Nederlandse regering en de
Commissie dat, gelet op de uitspraken van het Hof in Albany e.a., er redenen
waren om het kartelverbod niet toe te passen ondanks het feit dat er geen
sprake was van echte collectieve onderhandelingen tussen sociale partners,
omdat naar hun mening de verplichte aanvullende pensioenregeling voor alle
beoefenaren van een vrij beroep in overeenstemming is met de sociale doel-
stellingen van het Verdrag. De overeenkomsten zouden hetzelfde sociale doel
dienen als de in de aangehaalde arresten aan de orde zijnde overeenkomst,
namelijk het aan alle leden van een beroepsgroep garanderen van een bepaald
pensioenniveau.23

Het Hof volgt echter deze redenering niet. Ondanks het feit dat er sprake
is van het nastreven van sociale doelstellingen, kan de beroepspensioenrege-
ling volgens het Hof niet geacht worden aan de vereisten te voldoen, omdat
de regeling geen resultaat is van collectieve onderhandelingen tussen werkge-
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24 HvJ EG 12 september 2000, C-180/98 tot C-184/98, Jur. 2000, p. I-6451 (Pavlov) r.o.
69.

25 HvJ EG 12 september 2000, C-180/98 tot C-184/98, Jur. 2000, p. I-6451 (Pavlov) r.o.
68.

26 Ook het EFTA-Hof wijst erop dat aan beide vereisten voldaan moet worden voordat
er sprake kan zijn van het feit dat een bepaling buiten het bereik van het kartelverbod
valt. Het is in de ogen van het EFTA-Hof niet voldoende om vast te stellen dat partijen
bestaan uit een vakbond en een werkgever of een werkgeversorganisatie, of dat een
CAO het karakter en het doel heeft van een typische CAO. Hof EFTA, 22 maart 2002,
E-8/00 (Norwegian Federation of Trade Unions with Norwegian Union of Municipal
Employees and Norwegian Confederation of Municipal Employees/ Norwegian Asso-
ciation of Local and Regional Authorities) r.o. 50.
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vers(organisaties) en werknemersorganisaties. Aan het aardvereiste is dus niet
voldaan.

Volgens het Hof kan namelijk de uitsluiting van de werkingssfeer van art.
81 lid 1 EG niet uitgebreid worden tot een dergelijke overeenkomst. De artt.
2, 3, sub g en j EG en de sociale bepalingen in de artt.136-143 EG verlenen
immers alleen een verdragsrechtelijke status aan collectieve onderhandelingen
tussen werkgevers en werknemers. Er bestaan volgens het Hof bovendien geen
vergelijkbare bepalingen in het Verdrag die beoefenaren van vrije beroepen
aanmoedigen om dergelijke overeenkomsten te sluiten.24

Het Hof weigert dus immuniteit te verlenen ondanks het feit dat de over-
eenkomst beoogde de arbeidsvoorwaarden van de leden van de beroepsgroep
te verbeteren door een bepaald pensioenniveau te garanderen.25 Dat betekent
dat alleen afspraken maken met sociale doelstellingen niet voldoende is. De
afspraken moeten ook het resultaat zijn van collectieve onderhandelingen
tussen sociale partners. Zodoende moet zowel aan het aardvereiste als aan het
doelvereiste voldaan worden, wil er sprake kunnen zijn van immuniteit.26

Bij het nagaan of de CAO voldoet aan (het aard- en) het doelvereiste komt de
vraag naar boven hoe dit onderzocht moet worden. De vraag is of per bepaling
bekeken moet worden of aan de vereisten voldaan wordt of dat de CAO in zijn
geheel beschouwd moet worden. De jurisprudentie van het Hof gaat hier niet
specifiek op in. In de bovengenoemde zaken worden alleen delen van de
desbetreffende CAO’s beoordeeld en niet de CAO’s in hun geheel. Het EFTA-
Hof kiest daarentegen voor een beoordeling per bepaling én een beoordeling
van de overeenkomst als geheel. Het EFTA-Hof meent dat het per CAO-
bepaling kan verschillen of deze aan de vereisten van aard en doel voldoet.
Het kan volgens het EFTA-Hof zo zijn dat de CAO in haar geheel geacht moet
worden arbeidsvoorwaarden te verbeteren, maar dat individuele bepalingen
het tegenovergestelde doen. Per bepaling moet dit derhalve nagegaan worden.
Volgens het EFTA-Hof moet de nationale rechter ook de cumulatieve
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27 Wanneer het EFTA-Hof over effecten spreekt worden niet de mededingingsbeperken-
de effecten bedoeld, maar de effecten die de bepalingen hebben op het verbeteren van
arbeidsvoorwaarden. Sønstelli Johansen 2004.

28 Sønstelli Johansen 2004.
29 Uit het feit dat het Hof in Albany e.a. en Van der Woude nationale CAO’s immuniteit

verleent kan men afleiden dat het Hof niet alleen Europese CAO’s bedoelt.
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effecten27 van de bepalingen in overweging nemen. Het kan zijn dat hoewel
individuele bepalingen op zichzelf niet tot gevolg hebben dat zij onder het
kartelverbod vallen, dat wel het geval kan zijn ten aanzien van de CAO in haar
geheel bezien. Sønstelli Johansen merkt op dat dit niet in overeenstemming
met de jurisprudentie van het EG-Hof is. Als een CAO-bepaling buiten de
toepassing van het kartelverbod valt vanwege haar aard en doel, kunnen
cumulatieve effecten haar moeilijk weer onder de werking van het kartelver-
bod brengen.28

Het ligt mijns inziens meer voor de hand om alleen per bepaling te
beoordelen of aan het aard- en doelvereiste is voldaan. Indien men immers
alleen de CAO als geheel bekijkt is er een risico dat bepalingen die wel sociale
doelstellingen nastreven en het resultaat zijn van collectieve onderhandelingen
alsnog onder het kartelverbod vallen omdat andere bepalingen uit de CAO
hier niet aan voldoen. Indien men ervoor kiest om de CAO in haar geheel te
beschouwen en de bepalingen met de verschillende doelstellingen tegen elkaar
af te wegen, is er bovendien nog een ander risico. Dan zouden bepalingen die
geen sociale doelstellingen nastreven van de werking van het kartelverbod
vrijgesteld kunnen worden indien in de CAO de bepalingen met de sociale
doelstellingen de overhand hebben. Met Sønstelli Johansen kan worden
gesteld dat het niet logisch is eerst bepalingen buiten de toepassing van het
kartelverbod te plaatsen om ze later op grond van andere bepalingen er weer
onder te laten vallen.

Vertrekpunt moet derhalve zijn het per bepaling beoordelen of de desbe-
treffende bepaling aan de voorwaarden voldoet, tenzij bepalingen zo nauw
met elkaar samenhangen dat zij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en
niet apart beoordeeld kunnen worden.

4.2.1.3 Aardvereiste

Zoals uit de vorige paragraaf is gebleken moet aan het aardvereiste worden
voldaan voordat er sprake kan zijn van immuniteit. Volgens het Hof moet
daartoe onderzocht worden of de overeenkomst gesloten is in de vorm van een
collectieve overeenkomst en het resultaat is van collectieve onderhandelingen
tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Het Hof knoopt daartoe aan
bij de uit de sociale dialoog voortgekomen overeenkomsten die het resultaat
zijn van collectieve onderhandelingen op Europees niveau.29 In die zin conclu-
deerde ook AG Jacobs dat als voorwaarde voor immuniteit van CAO’s moet
gelden dat de overeenkomst gesloten is binnen het formele kader van collec-
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30 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.
1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 191.

31 Franssen et al. 2000.
32 HvJ EG 12 september 2000, C-180/98 tot C-184/98, Jur. 2000, p. I-6451 (Pavlov).
33 Het Hof kwam overigens in Pavlov alleen tot de conclusie dat de verplicht gestelde

beroepspensioenregeling aan het kartelverbod getoetst moest worden, maar niet dat
deze in strijd was met het kartelverbod. 

34 AG EG 11 mei 2000, C-222/98, Jur. 2000, p. I-7111 (Van der Woude/Stichting Bea-
trixoord), nr. 17.
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tieve onderhandelingen tussen sociale partners. Eenzijdige afstemming tussen
werkgevers zonder dat het verband houdt met de collectieve onderhandelingen
kan in zijn ogen niet vallen onder een mogelijke uitzondering, ongeacht het
onderwerp van afstemming.30

In deze paragraaf geef ik aan wat op grond van de jurisprudentie van het Hof
verstaan moet worden onder collectieve overeenkomsten tussen sociale
partners. Het is de vraag of het niveau van de onderhandelingen of de repre-
sentativiteit van de sociale partners hierbij nog van belang is. Ook vraagt men
zich af of alle uitkomsten van collectieve onderhandelingen, dus ook informe-
le afspraken, sommige sociale plannen of reglementen die volgens de wet
geen CAO zijn, hieronder zullen vallen.31

Collectieve onderhandelingen tussen sociale partners
Zoals in de vorige paragraaf naar voren kwam, wordt het aardvereiste door het
Hof strikt gehanteerd. Alleen indien het gaat om collectieve onderhandelingen
tussen sociale partners kan de CAO-bepaling voldoen aan het aardvereiste. Uit
Pavlov volgt immers dat besluiten van beroepsverenigingen hieronder niet
geschaard kunnen worden, hoezeer zij ook aan het doelvereiste voldoen.32

Van belang is op te merken dat de Nederlandse regering het wel nodig
heeft gevonden om ook dit soort regelingen bij voorbaat uit te zonderen van
het kartelverbod. In het wetsvoorstel voor wijziging van de Mededingingswet
is in art. 16 sub c Mw opgenomen dat een overeenkomst of een besluit van een
organisatie van beroepsbeoefenaren die deelname aan een beroepspensioenre-
geling inhoudt, uitgezonderd moet worden van de werking van het kartelver-
bod in art. 6 Mw.33

Niveau van de onderhandelingen
AG Fennely wijst in zijn conclusie bij Van der Woude met betrekking tot het
vormvereiste op een vraag die door het Verenigd Koninkrijk aan het Hof werd
gesteld.34 Hierin werd gevraagd of de uitzondering op de toepassing van art.
81 EG-Verdrag ook kon gelden voor overeenkomsten tussen de sociale
partners die op het niveau van de onderneming en niet op het niveau van de
bedrijfstak waren gesloten. De AG meent dat er in beginsel geen reden is om
dergelijke overeenkomsten, die in het Verenigd Koninkrijk veelvuldig worden
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35 AG EG 11 mei 2000, C-222/98, Jur. 2000, p. I-7111 (Van der Woude/Stichting
Beatrixoord), nr. 24 noot 14. 

36 Informele plannen, die volgens de wet geen CAO zijn, komen er volgens hem niet
voor in aanmerking. De Vos 2003. Ook Bruun & Hellsten 2001, p. 36.

37 Ook Van den Bossche 2001 en De Vos 2002.
38 De Vos 2003. Franssen 2002, p. 106 en 192.
39 GvEA 17 juni 1998, T-135/96, Jur. 1998, p. II-2335 (UEAPME). Zie paragraaf 2.3.1.
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gesloten, uit te sluiten van de uitzondering, op voorwaarde dat zij het resultaat
zijn van echt collectief onderhandelen tussen vertegenwoordigers van werkge-
vers en werknemers.35 Het Hof is op deze kwestie niet nader ingegaan.

De Vos meent dat de immuniteit lijkt te gelden voor elke CAO indien er
maar sprake is van een overeenkomst tussen werkgevers(organisaties) en
werknemersorganisaties. Dat zou betekenen dat zowel voor ondernemings-
CAO’s als bedrijfstak-CAO’s de immuniteit zou kunnen gelden.36

Naar mijn mening zal het met betrekking tot het aardvereiste niet uitmaken
of er nu sprake is van een bedrijfstak-CAO of een ondernemings-CAO, zolang
er maar sprake is van een daadwerkelijke CAO in de zin van art. 1 WCAO.
Een ondernemings-CAO is net als een bedrijfstak-CAO het resultaat van col-
lectieve onderhandelingen tussen sociale partners, ook al bestaan die in dit
geval uit de individuele werkgever en vakbonden. De functie van de CAO
blijft hetzelfde, want er worden nog steeds rechten en plichten van de werkge-
ver en zijn werknemers vastgelegd, die het resultaat zijn van onderhandelin-
gen tussen twee tegenover elkaar staande partijen. In Pavlov was dit bijvoor-
beeld niet het geval.37 Daar ging het om pensioenen voor vrije beroepsbeoefe-
naren, die als ondernemingen beschouwd moeten worden, en niet om belangen
van werkgevers en werknemers.

Representativiteit
Dan wordt door zowel De Vos als Franssen gewezen op de vraag of er sprake
zou moeten zijn van een bepaalde mate van representativiteit van de werkge-
versorganisaties en de vakbonden voordat aan het vormvereiste voldaan kan
zijn.

Met betrekking tot dit vraagstuk wordt de link gelegd met de sociale
dialoog, waar het Hof ook naar verwijst. Zowel De Vos als Franssen meent
echter dat representativiteit geen vereiste kan zijn. Op grond van art. 138-139
EG is immers om een geldige CAO af te sluiten geen representativiteit ver-
eist.38 Alleen wanneer sociale partners formeel deelnemen aan de sociale
dialoog door middel van raadpleging of wanneer een Europese CAO geïmple-
menteerd wordt, moet er sprake zijn van representativiteit.39 Volgens Franssen
ziet art. 139 EG op de mogelijkheid om te onderhandelen door welke organi-
satie dan ook.
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40 Zie paragraaf 2.3.1 en 2.3.2. Hoewel er ook andere Europese lidstaten zijn die geen
representativiteitseisen stellen, bestaan er ook die dat wel doen, zoals België en
Duitsland. Zie hierover Dorssemont 2002.

41 Franssen 2002, p. 192.
42 Dorssemont 2002, p. 32-33. 
43 Jaspers 2004.
44 Zie ook paragraaf 2.3.1. Jaspers 2004.
45 HvJ EG 11 juli 1985, zaken 60/84 en 61/84, Jur. 1985, p. 2605 (Société Cinétheque).
46 Soms wordt dit onafhankelijksheidsbegrip verward met het vereiste van representati-

viteit. Dat zou dan suggereren dat geldige CAO’s desalniettemin afgesloten kunnen
worden met gele bonden omdat representativiteit geen vereiste is. In feite gaat deze
eis echter dieper dan het vereiste van representativiteit en gaat het om het wezen van
de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers, nl. de organisaties die de
tegengestelde belangen van beide partijen vertegenwoordigen, de zgn. countervailing
power of de Gegnerfreiheit. Zie hierover Dorssemont 2002, p. 32-33.
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Ook voor het afsluiten van geldige CAO’s naar Nederlands recht is repre-
sentativiteit niet vereist.40 De eis dat sociale partners voldoende representatief
zijn lijkt dus niet gesteld te worden. Franssen merkt op dat hoewel representa-
tiviteit niet vereist is om geldige CAO’s op Europees niveau af te sluiten, het
internationale arbeidsrecht wel minimumeisen stelt met betrekking tot de
sociale partners. Het moet gaan om stabiele organisaties, die onafhankelijk
zijn. Economische belangenvereningen of kartels hebben dus ook geen moge-
lijkheid om een geldige CAO af te sluiten.41 Dit is de minimumeis die voort-
vloeit uit ILO-Verdrag nr. 98 met betrekking tot de zogenaamde gele bonden
of ‘bedrijfsbonden’. Gele bonden zijn vakbonden die niet onafhankelijk zijn
van de werkgever, hetzij omdat de werkgever lid is van de desbetreffende
vakbond, hetzij omdat de werkgever de bond zelf heeft opgericht danwel
financiert om zo afspraken te maken waarmee hij onder de werking van een
(AVV-)CAO uit kan komen. Indien een CAO wordt afgesloten met een af-
hankelijke vakbond, kan deze op grond van ILO-Verdrag 98 niet aangemerkt
worden als een geldige CAO.

Een groot deel van de Europese lidstaten heeft ILO-Verdrag 98 geratifi-
ceerd. In de Duitse doctrine komt dit naar voren door het concept Gegnerfrei-
heit. Een Gewerkschaft is derhalve pas Koalitionsfähig wanneer zij zich
onafhankelijk van haar tegenspeler kan opstellen.42 Ook in Engeland wordt
een dergelijke eis van countervailing power gesteld.43 Nederland heeft het
verdrag ook geratificeerd, wat inhoudt dat ook hier de eis geldt dat alleen
onafhankelijke vakbonden geldige CAO’s af kunnen sluiten.44 Men zou
kunnen stellen dat deze norm deel uitmaakt van de grondrechtelijke traditie
van de lidstaten van de EU. Het Hof zou hiermee in zijn beoordelingen dan
rekening moeten houden.45 Het Hof heeft hier echter nog geen uitspraken over
gedaan. Daarnaast zou men deze eis kunnen beschouwen als een kwestie van
definitie. Immers, een vakbond die afhankelijk is van de werkgever zal de
werknemers in de onderneming niet kunnen vertegenwoordigen en een CAO
afsluiten die in hun belang zal zijn.46
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47 Ook De Vos meent dat het niet mag gaan om unilaterale besluiten als het om over-
eenkomsten gaat die in aanmerking moeten komen voor immuniteit. De Vos 2003.

48 Zoals al eerder opgemerkt, is in art. 16 sub b Mw wel een uitzondering opgenomen
voor pensioenfondsen van beroepsverenigingen. 

49 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.),
HvJ EG 21 september 1999, C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens
Handelsonderneming B.V.) r.o. 59 en HvJ EG 21 september 1999, C-219/97, Jur.
1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken) r.o. 46.
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Dit betekent mijns inziens dat afspraken van werkgevers met gele bonden
niet aan het vormvereiste uit Albany voldoen. Geheel onlogisch is dit ook niet.
Indien afspraken met afhankelijke gele bonden immuniteit zouden verkrijgen
zouden werkgevers in feite met zichzelf afspraken kunnen maken om het
kartelverbod te ontduiken.47 Dat het Hof dit niet zal accepteren kan men
afleiden uit het Pavlov-arrest, waarin het Hof afspraken over arbeidsvoorwaar-
den van vrije beroepsbeoefenaren onderling geen immuniteit verleende.

In het wetsvoorstel tot aanpassing van de Mw heeft de regering dit vereiste
overgenomen in die zin dat in art. 16 sub a Mw een collectieve overeenkomst
als bedoeld in art. 1 lid 1 WCAO uitgezonderd wordt van het kartelverbod.
Dat wil zeggen dat ook op grond van het toekomstige art. 16 sub a Mw alleen
CAO-bepalingen in de zin van de WCAO, dus bepalingen uit een overeen-
komst die is aangegaan tussen één of meer werkgevers of één of meer vereni-
gingen van werkgevers en één of meer verenigingen van werknemers, in
aanmerking komen voor immuniteit.48

Indien bepalingen uit een overeenkomst niet voldoen aan dit vereiste heeft dit
tot gevolg dat er geen immuniteit verleend kan worden en de bepaling getoetst
zal moeten worden aan het kartelverbod. Omdat ik mij in dit onderzoek alleen
concentreer op een mogelijke collisie van CAO’s en het mededingingsrecht,
zal ik verder niet ingaan op de gevolgen voor dergelijke overeenkomsten, die
niet aan te merken zijn als CAO’s.

4.2.1.4 Doelvereiste

Zoals in de vorige paragraaf aangegeven moeten bepalingen uit overeen-
komsten die als geldige CAO-bepalingen gekwalificeerd zijn, en dus aan het
aardvereiste voldoen, ook nog aan een tweede vereiste voldoen om immuniteit
te kunnen verkrijgen. Dit tweede vereiste is het doelvereiste. CAO-bepalingen
worden volgens het Hof geacht aan het doelvereiste te voldoen indien zij
doelstellingen van sociale politiek nastreven. De met CAO’s nagestreefde
doelstellingen van sociale politiek zouden namelijk ernstig belemmerd kunnen
worden indien de sociale partners gebonden zijn aan het kartelverbod bij hun
gezamenlijke inspanning de werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden te
verbeteren.49 Hieruit kan men afleiden dat volgens het Hof doelstellingen van
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50 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.),
HvJ EG 21 september 1999, C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens
Handelsonderneming B.V.) r.o. 63-64 en HvJ EG 21 september 1999, C-219/97, Jur.
1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken) r.o. 50-51.

51 Opvallend hierbij is dat in de Engelse vertaling de woorden conditions of work and
employment gebruikt worden voor de term werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden.
Dit is echter geen correcte vertaling omdat dit enkel arbeidsvoorwaarden die gelden
tussen werkgever en werknemer inhoudt. In het Frans les conditions d'emploi et de
travail en Duits Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen lijken de vertalingen wel te
kloppen. 
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sociale politiek nagestreefd worden wanneer een CAO-bepaling tot doel heeft
werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Hieraan is voldaan
wanneer ‘de bepalingen van de CAO bijdragen aan het verbeteren van arbeids-
voorwaarden van de werknemers’.50 Hierbij doen zich eventueel nog een paar
vragen voor met betrekking tot de invulling van het begrip werkgelegenheids-
en arbeidsvoorwaarden en het toetsen aan het doelstellingsvereiste.

Reikwijdte werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden
Uit de uitspraken van Hof, NMa en EFTA-Hof komt met betrekking tot de
invulling van het begrip werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden het
volgende naar voren.

Hof van Justitie
De eerste vraag die rijst is wat precies wel en niet onder het begrip werk-
gelegenheids- en arbeidsvoorwaarden moet worden verstaan. Vallen hier alle
arbeidsvoorwaarden onder of gaat het enkel om arbeidsvoorwaarden als loon,
vakantie en arbeidstijden? Met andere woorden: doelt het Hof op arbeidsvoor-
waarden in ruime zin of heeft het Hof voor ogen om alleen bepalingen die de
arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer direct betreffen te beschermen?
En wat heeft het Hof voor ogen met de term ‘werkgelegenheidsvoorwaarden’?
Hieronder worden immers over het algemeen heel andere voorwaarden
verstaan dan de arbeidsvoorwaarden die gelden tussen werkgever en werkne-
mer.51 Het Hof geeft in zijn jurisprudentie niet aan hoe dit begrip nader
ingevuld moet worden. Het gaat in concrete gevallen na of er sprake is van het
verbeteren van werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden door te bekijken of
de bepalingen een sociale doelstelling nastreven. Een definitie geeft het Hof
niet.

Nadat het Hof in Albany pensioenvoorzieningen aangemerkt heeft als
regelingen die de arbeidsvoorwaarden van werknemers verbeteren, buigt het
Hof zich in Van der Woude over de vraag of CAO-bepalingen die ziektekos-
tenregelingen bevatten aan het doelvereiste voldoen. In dit arrest klaagt Van
der Woude dat hem ten onrechte door zijn werkgever, stichting Beatrixoord,
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52 In de op Van der Woude van toepassing zijnde Ziekenhuis-CAO werd bepaald dat een
werknemer recht had op een werkgeversbijdrage voor de helft van zijn ziektekosten
indien hij deelnam in de collectieve ziektekostenverzekering IZZ van de CAO die
ondergebracht was bij verzekeraar VGZ. Van der Woude wilde echter aan een andere
en goedkopere ziektekostenverzekering bij RZG deelnemen en eiste dat zijn werkge-
ver ook hieraan zou bijdragen. Stichting Beatrixoord was echter niet toegestaan af te
wijken in voordeel of ten nadele van de werknemer van de CAO-bepalingen, aange-
zien het standaardbepalingen betrof. Zie over standaardbepalingen paragraaf 2.3.4.

53 HvJ EG 21 september 2000, C-222/98, Jur. 2000, p. I-7111 (Van der Woude/Stichting
Beatrixoord) r.o. 20.

54 HvJ EG 21 september 2000, C-222/98, Jur. 2000, p. I-7111 (Van der Woude/Stichting
Beatrixoord) r.o. 25. 

55 In deze zin volgt het Hof ook AG Fennely die meent dat beperking van de onderhan-
delingsvrijheid om consensus over arbeidsvoorwaarden na te streven de aan de
collectieve onderhandelingen inherente solidariteit zou kunnen ondermijnen. AG EG
11 mei 2000, C-222/98, Jur. 2000, p. I-7111 (Van der Woude/Stichting Beatrixoord),
nr. 32. Zie verder par. 4.2.1.4.
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een werkgeversbijdrage voor zijn ziektekosten is geweigerd.52 Van der Woude
stelt dat de CAO-bepalingen in strijd zijn met het EG-mededingingsrecht
omdat CAO-partijen aan VGZ gunstiger voorwaarden toekenden dan aan
andere ziektekostenverzekeraars door alleen aan werknemers een vergoeding
toe te kennen als zij zich bij VGZ verzekerden. Volgens hem kan een desbe-
treffende CAO-bepaling niet onder de uitzondering van Albany e.a. vallen,
omdat een collectieve ziektekostenregeling niet tot de essentiële bepalingen
behoort waarover wordt onderhandeld in het kader van collectieve arbeids-
overeenkomsten.53

Het Hof volgt Van der Woude in die redenering niet. Volgens het Hof
moet de ziektekostenregeling wel geacht worden bij te dragen aan de verbete-
ring van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. De regeling garandeert
hun de nodige middelen om hun ziektekosten te betalen en leidt tot een
verlaging van de kosten die zonder CAO voor eigen rekening van de werkne-
mer zouden komen.54

Het Hof benadrukt in Van der Woude bovendien dat er een bepaalde mate
van contractsvrijheid moet zijn voor sociale partners.55 Sociale partners
moeten zelf kunnen uitmaken hoe zij de doelstelling van verbetering van
arbeidsvoorwaarden nastreven. Dat betekent dat er vrijheid bestaat ten aanzien
van onderwerpen die beschouwd moeten worden als bijdragen aan de verbete-
ring van werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden van werknemers, alsook
voor de wijze waarop zij worden vormgegeven. Dat de sociale partners ervoor
gekozen hebben om de betrokken verzekeringsactiviteit uit te besteden aan
een derde, kan geen grond opleveren om een dergelijke collectieve arbeids-
overeenkomst uit te sluiten van de in de arresten Albany, Brentjens en Drij-
vende Bokken gemaakte uitzondering op het kartelverbod. Volgens het Hof
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56 HvJ EG 21 september 2000, C-222/98, Jur. 2000, p. I-7111 (Van der Woude/Stichting
Beatrixoord) r.o. 26.

57 AG EG 11 mei 2000, C-222/98, Jur. 2000, p. I-7111 (Van der Woude/Stichting Bea-
trixoord), nr. 25 en 26.

58 AG EG 11 mei 2000, C-222/98, Jur. 2000, p. I-7111 (Van der Woude/Stichting Bea-
trixoord), nr. 27.

59 AG EG 11 mei 2000, C-222/98, Jur. 2000, p. I-7111 (Van der Woude/Stichting Bea-
trixoord), nr. 33.

60 In deze zaak ging het om SHB B.V., die een groot deel van de bedrijfsactiviteiten van
SSHB had overgenomen. De SSHB werd opgericht toen de door de gezamenlijke
havenbedrijven opgerichte oude arbeidspool van de Rotterdamse haven eind jaren
zestig verzelfstandigd werd. Met de oprichting werden een garantieregeling en een
afvloeiingsregeling opgezet. In deze garantieregeling garandeerden de deelnemende
havenbedrijven in de SSHB een aantal werknemers een baan, ook als zij niet konden
worden ingezet. Hun lonen werden doorbetaald en de kosten daarvan werden verdeeld
onder de deelnemers. De kosten van de afvloeiingsregeling werden bovendien voor
een groot deel door de overheid gefinancierd. In 1993 wilde de Minister van Sociale
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zou dit een ongerechtvaardigde ingreep in de vrijheid van sociale partners
betekenen.56

Met de uitspraak volgt het Hof grotendeels het advies van AG Fennely die
ook meent dat regelingen met betrekking tot ziektekosten tot doel hebben de
arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren. Dit gebeurt volgens de
AG zowel direct als indirect doordat de ongerustheid bij werknemers over de
betaling van ziektekosten wordt weggenomen of wordt verminderd. Volgens
Fennely kunnen sociale onderhandelingen zo de kosten van werknemers
terugbrengen en kan de werkgeversbijdrage in het kader van de CAO be-
schouwd worden als een feitelijke verhoging van het salaris van werknemers.
Bovendien mag volgens hem aangenomen worden, dat de werkgevers in de
betrokken bedrijfstak zonder een collectieve overeenkomst niet zouden
hebben ingestemd met de betreffende bijdrage of althans met een bijdrage van
dezelfde niveau.57

Een rechtstreeks verband tussen de vergoeding en het loon hoeft er volgens
de AG niet te bestaan. Hij wijst erop dat het Hof in Albany toelaatbaar acht
dat CAO’s betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden en niet alleen aangele-
genheden regelen die rechtstreeks betrekking hebben op lonen.58 Dus meer
bepalingen dan die over lonen kunnen volgens de AG in aanmerking komen
voor de immuniteit. Bovendien wijst hij erop dat de uitzondering op de
toepassing van art. 81 EG-Verdrag niet beperkt is tot aangelegenheden die
partijen bij de overeenkomst zelf kunnen uitvoeren.59

NMa
Ook de NMa geeft in haar uitspraken geen nadere invulling aan het begrip
werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden. In haar besluiten in Van Eck
Havenservices, SBVB/SOOB en ATG/SOOMT volgt de NMa de jurispruden-
tie van het Hof. In de eerstgenoemde zaak60 stelt Van Eck Havenservices B.V.
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Zaken de bijdrage aan de arbeidspool stopzetten en werd besloten de SSHB te reorga-
niseren. In het Akkoord Modernisering SHB Rotterdam (het Havenakkoord) werd
overeenstemming bereikt met sociale partners. Bovendien werd SHB B.V. opgericht.
De SHB nam de oude bedrijfsactiviteiten van de SSHB over, bestaande uit het tijdelijk
uitlenen van havenpersoneel. Bovendien werd veel overtollig personeel van de
havenbedrijven overgenomen.

61 Besluit NMa 14 december 2000, zaak 1012 (Van Eck Havenservice B.V.).
62 Indien SHB het gevraagde personeel niet kon leveren, konden alleen erkende derden

eventueel personeel aanbieden. Deze erkenning werd door de vakorganisaties gere-
geld, die daarbij criteria hanteerden zoals voldoende naleving van arbeidsvoorwaarden
en veiligheidseisen. 

63 De CAO’s en Havenakkoorden zijn immers gesloten door sociale partners in het kader
van collectieve onderhandelingen.

64 Besluit NMa 14 december 2000, zaak 1012 (Van Eck Havenservice B.V.) nr. 32. 
65 Besluit NMa 12 juli 2001, zaak 1216 (Stichting Bevordering Vakbekwaamheid Be-

roepsgoederenvervoer).
66 Besluit NMa 24 september 2001, zaak 1587 (ATG/SOOMT).
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onder andere dat de Havenakkoorden in de Rotterdamse haven in strijd zijn
met het kartelverbod van art. 6 Mw.61 In het Havenakkoord was voor SHB
B.V. een voorkeursrecht overeengekomen, zodat SHB als eerste het recht
kreeg om tijdelijk laad- en lospersoneel aan te bieden aan ondernemingen in
de haven.62 In diverse CAO’s is dit later bevestigd. SHB meent dat het desbe-
treffende voorkeursrecht noodzakelijk is om de gunstige voorwaarden in de
CAO’s te kunnen blijven garanderen en de afvloeiingsregeling in stand te
houden.

In haar beslissing wijst de NMa erop dat de CAO’s en de Havenakkoorden
een voortzetting zijn van de verplichtingen die de havenbedrijven sinds 1916
op zich hebben genomen, om enerzijds zo veel mogelijk te voorkomen dat
personeel werkloos wordt en anderzijds over een personeelsbestand te be-
schikken dat bij piekbelasting kan worden ingezet. Bovendien leidt volgens
de NMa de regeling in de Havenakkoorden tot minder werkloosheid, gunstige
arbeidsvoorwaarden en lagere sociale kosten voor de betrokken havenbedrij-
ven.

Vervolgens refereert de NMa aan de uitspraken van het Hof in Brentjens,
Albany en Drijvende Bokken en meent dat er sprake is van een overeenkomst
die naar aard63 en doel niet geacht mag worden onder het kartelverbod te
vallen. De voorkeursregeling is ook volgens de NMa noodzakelijk om de
afvloeiingsregeling in stand te kunnen houden. Bovendien, zo stelt de NMa,
is SHB B.V. gericht op het waarborgen van gunstige arbeidsvoorwaarden. Een
dergelijke regeling draagt volgens de NMa rechtstreeks bij aan de verbetering
van arbeidsvoorwaarden van de werknemers.64

In de zaken Stichting Bevordering Vakbekwaamheid Beroepsgoederenver-
voer tegen Stichting SOOB65 en ATG/SOOMT (Automotive Technology
Group B.V./Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbe-
drijf en Tweewielerbedrijf)66 komt de NMa tot vergelijkbare beslissingen.
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67 Besluit NMa 12 juli 2001, zaak 1216 (Stichting Bevordering Vakbekwaamheid
Beroepsgoederenvervoer) nr. 21. Besluit NMa 24 september 2001, zaak 1587 (ATG/
SOOMT) nr. 20.

68 Het Hof verwijst naar de preambule van de EER-Overeenkomst waarin benadrukt
wordt dat sociale partners in de EU en in de EFTA-staten ondersteund worden en
waarin het nastreven van economische en sociale vooruitgang, volledige werkgelegen-
heid en het verbeteren van de levensstandaard en arbeidsvoorwaarden in de EVA als
doelstellingen worden aangegeven. Art. 2 lid 2 sub f EER refereert aan samenwerking
op het gebied van sociaal beleid. Hoofdstuk 1 van deel V van de EER-Overeenkomst
(artt. 66-71 EER) bevat voorwaarden over sociaal beleid. Daarnaast hebben de EFTA-
staten zich verbonden aan het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van
de werkenden door in een verklaring zich uit te spreken voor de doelstelling van het
Handvest. 

69 Hof EFTA, 22 maart 2002, E-8/00 (Norwegian Federation of Trade Unions with
Norwegian Union of Municipal Employees and Norwegian Confederation of Munici-
pal Employees/ Norwegian Association of Local and Regional Authorities) r.o. 50.

70 Normaliter valt medezeggenschap niet onder de noemer arbeidsvoorwaarden. Dat het
EFTA-Hof dit onder het begrip schaart geeft blijk van het feit dat het EFTA-Hof het
begrip breed opvat. 
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In beide zaken ging het om een CAO waarin een opleidingsfonds geregeld
werd. Volgens de NMa brengen gesubsidieerde opleidingen voor werknemers
met zich mee dat zij kennis, die zij nodig hebben voor de uitoefening van de
huidige en/of toekomstige functie in het bedrijf van de werkgever, kunnen
aanbrengen, verbreden of verdiepen. Het geld dat door de werknemers en
werkgevers in het fonds wordt gestoken, vloeit als het ware terug naar de
afdragende personen. Daarom dragen het doen opzetten en organiseren van
gesubsidieerde cursussen en de verdeling van de opleidingsgelden over de
door sociale partners opgezette fondsen rechtstreeks bij aan de arbeidsvoor-
waarden van de werknemer.67

EFTA-Hof
Deze lijn van redeneren wordt ook gevolgd door het EFTA-Hof. In de Noorse
zaak spreekt dit Hof zich iets duidelijker uit over de invulling van het begrip
‘conditions of work and employment’. Het EFTA-Hof begint met de vaststel-
ling dat de ‘Albany-test’ naar analogie op deze zaak toegepast moet worden,
omdat de EER-Overeenkomst zoals het EG-Verdrag ook sociale doelstellin-
gen68 nastreeft. Overeenkomsten die voldoen aan de twee vereisten moeten
geacht worden buiten de werking van het kartelverbod te vallen.69

Het begrip werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden moet volgens het
EFTA-Hof breed geïnterpreteerd worden. Het uitgangspunt moet zijn dat het
begrip bepalingen die in verband staan met de ‘core elements of collective
agreements’, zoals loon, arbeidstijden en andere arbeidsvoorwaarden omvat.
De brede categorieën kunnen volgens het EFTA-Hof onder andere bepalingen
bevatten met betrekking tot veiligheid, de werkplaats, vakantie, scholing en
medezeggenschap.70 Bepalingen die het inkomen van de werknemer in ruime
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71 Hof EFTA, 22 maart 2002, E-8/00 (Norwegian Federation of Trade Unions with
Norwegian Union of Municipal Employees and Norwegian Confederation of Munici-
pal Employees/ Norwegian Association of Local and Regional Authorities) r.o. 53.

72 Zie hierover Franssen et al. 2000.
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zin betreffen, zoals pensioenvoorzieningen en de werkgeversbijdrage daaraan,
vallen volgens het EFTA-Hof daarom ook onder het begrip (werkgelegen-
heids- en) arbeidsvoorwaarden.71

Analyse jurisprudentie
Uit de hierboven besproken rechtspraak mag worden afgeleid dat regelingen
met betrekking tot pensioenvoorzieningen en werkgeversbijdragen bij ziekte-
kostenverzekeringen door het EG-Hof als verbeteringen van (werkgelegen-
heids- en) arbeidsvoorwaarden beschouwd worden. De NMa stelt dat de
bepalingen in de Haven-CAO die gericht zijn op werkvoorziening voor de
havenarbeiders, ook als arbeidsvoorwaarden te beschouwen zijn. En ook
bepalingen met betrekking tot opleidingsfondsen zijn volgens de NMa aan te
merken als verbetering van (werkgelegenheids- en) arbeidsvoorwaarden.
Hieruit kan afgeleid worden dat beide een breed begrip van arbeidsvoorwaar-
den voorstaan en niet alleen die bepalingen die enkel rechtstreeks de arbeids-
relatie tussen werkgever en werknemer betreffen als zodanig aanmerken. Ook
het EFTA-Hof hanteert een breed begrip arbeidsvoorwaarden en schaart hier
allerlei soorten voorwaarden met betrekking tot de arbeidsrelatie onder.

Over het begrip werkgelegenheidsvoorwaarden zegt de jurisprudentie
weinig. Uit de uitspraken van de NMa zou men af kunnen leiden dat ook dat
begrip breed geïnterpreteerd moet worden. De voorkeursbehandelingen van
de Haven-CAO en de hierboven genoemde opleidingsregelingen worden door
de NMa aangemerkt als werkgelegenheidsvoorwaarden. Dit is niet opmerke-
lijk. Beide regelingen dragen immers bij aan de verbetering van de werkgele-
genheid van de betrokken werknemers.

Alternatieve inspiratiebronnen

Arbeidsvoorwaardenjurisprudentie EG-Hof
De jurisprudentie van het EG-Hof en EFTA-Hof geeft evenwel geen heldere
en eenduidige definitie van de begrippen werkgelegenheids- en arbeidsvoor-
waarden. Het kan daarom nuttig zijn om naar andere bronnen te kijken.
Hierbij kan men denken aan jurisprudentie van het EG-Hof waarin ook het
begrip arbeidsvoorwaarden wordt gehanteerd, zoals die over gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen.72 Het ligt echter niet voor de hand aan te nemen
dat het begrip (werkgelegenheids- en) arbeidsvoorwaarden ingevuld moet
worden aan de hand van deze jurisprudentie. Daarvoor zijn meerdere redenen
aan te geven. Het verbod van discriminatie hanteert het begrip arbeidsvoor-
waarden in heel brede zin. Het verbod heeft een bredere connotatie dan alleen
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73 HvJ EG 8 april 1976, zaak 43/75, Jur. 1976, p. 455 (Defrenne II) en HvJ EG 15 juni
1978, zaak 149/77, Jur. 1978, p. 1365 (Defrenne III). Barnard 2000, p. 198-199.

74 HR 19 maart 1976, NJ 1976, 407 (Kip/SFM). HR 30 januari 1987, NJ 1987, 936 (van
Velden). Zie paragraaf 2.3.3.1.

75 Toelichting NBW titel 11 boek 7, 1972 p. 1059-1061. Dit is overigens nooit wet
geworden.

76 Jaspers 2007, p. 57. Zonderland meent echter dat de wetgever juist een nieuwe grens
in het wetsontwerp probeert aan te geven, door te stellen dat er een verband moet zijn
met arbeidsovereenkomsten. Zonderland 1977.

77 Alleen in situaties waar de CAO kennelijk wordt gebruikt ‘als vehikel om kartelaf-
spraken vorm te geven’ moet de Mw volgens de NMa worden toegepast. Jaarverslag
NMa 2000, p. 13. 
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de sociale doelstellingen en de werknemersbelangen waar het Hof in Albany
en andere zaken naar verwijst, en bestrijkt derhalve een groter gebied. Het
recht op gelijke behandeling heeft volgens het Hof een dubbele doelstelling.
Naast het nastreven van de sociale doelstellingen uit art. 2 van het Verdrag,
zijn er ook economische doelstellingen zoals het voorkomen van oneerlijke
concurrentie. Bovendien wordt het recht op gelijke behandeling door het Hof
als een fundamenteel recht behandeld.73 Verder zou men uit het feit dat het
Hof in Albany e.a. niet terugverwijst naar het begrip arbeidsvoorwaarden dat
het heeft gehanteerd in de jurisprudentie over gelijke behandeling van werkne-
mers kunnen afleiden, dat het Hof die lijn ook niet wilde volgen.

Het Nederlandse CAO-recht
Een andere bron die kan worden gebruikt ter invulling van het begrip
(werkgelegenheids- en) arbeidsvoorwaarden is het Nederlandse (CAO-)recht.

Uit hoofdstuk 2 is reeds gebleken dat de term ‘arbeidsvoorwaarden in de
zin van de WCAO’ volgens de Hoge Raad ruim moet worden uitgelegd en dat
daaronder verstaan moet worden alles wat met arbeid te maken heeft.74 Dat dit
de goedkeuring van de wetgever kan wegdragen blijkt uit het wetsontwerp
NBW van titel 11 boek 7 over de opname van het CAO-recht in het BW.75 De
wetgever gaf hierin aan in navolging van de Hoge Raad een ruime interpreta-
tie aan te hangen voor wat betreft de invulling van de zinsnede ‘voornamelijk
of uitsluitend arbeidsvoorwaarden’ uit art. 1 WCAO, door het reeds voldoende
te achten dat de inhoud van de CAO-bepalingen een verband heeft met ar-
beidsovereenkomsten.76

Hoewel de NMa zich in haar besluiten niet verder uitspreekt, verklaart zij in
haar jaarverslag van 2000 onder het begrip arbeidsvoorwaarden te verstaan
lonen, werktijden en verlofregelingen. Afspraken tussen werkgevers en werk-
nemers over arbeidsvoorwaarden die door de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid algemeen verbindend worden verklaard, vallen volgens de
NMa niet onder het mededingingstoezicht.77
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Hiermee sluit de NMa impliciet aan bij het begrip arbeidsvoorwaarden uit het
Toetsingskader AVV.78 Volgens het Toetsingskader AVV kunnen CAO-bepa-
lingen alleen voor AVV in aanmerking komen wanneer zij primair verband
houden met arbeidsvoorwaarden. Hieronder moeten worden verstaan afspra-
ken over arbeidsvoorziening, werkgelegenheid, arbeidsmarkt, arbeidsverhou-
dingen, arbeidsomstandigheden en scholing. Binnen het toetsingskader wordt
vervolgens een onderscheid gemaakt. Afspraken over de ontwikkeling van
nieuwe technieken, bedrijfseconomische ontwikkeling, kwaliteit van produc-
ten of reclame houden volgens het toetsingskader geen voldoende verband met
arbeid om algemeen verbindend verklaard te kunnen worden. Ook bepalingen
met betrekking tot het afsluiten van markten kunnen niet algemeen verbindend
worden verklaard.79 Het gaat hier dus met name over bepalingen die een
bepaalde invloed zouden kunnen hebben op de goederen- en dienstenmarkt.
Wat dat betreft is het mogelijk dat de minister met deze regels wil aangeven
dat hij het effect van dergelijke bepalingen niet wil versterken. Let wel, het is
mogelijk dat deze bepalingen volgens art. 1 WCAO wel als geldige CAO-
bepalingen worden beschouwd.

In het nieuwe wetsvoorstel voor wijziging van de Mededingingswet wordt in
art. 16 sub a Mw ook aangehaakt bij het collectief arbeidsrecht. Art. 16 a Mw
verleent immuniteit aan CAO-bepalingen in de zin van art. 1 WCAO.80

Hiermee wordt dus aangesloten bij het begrip arbeidsvoorwaarden uit art. 1
WCAO. Hierop kom ik terug in hoofdstuk 5.

Uit het geldende en toekomstige Nederlands recht zou men dus een brede
zienswijze kunnen afleiden met betrekking tot de invulling van het begrip
arbeidsvoorwaarden.

Het Toetsingskader AVV is op de problematiek van de combinatie van de
CAO en mededinging wat meer toegesneden dan de WCAO. Ook hierin wordt
een ruime opvatting gehanteerd met betrekking tot bepalingen die verband
houden met arbeidsvoorwaarden. Zodra het echter gaat om bepalingen die
meer bedrijfseconomische belangen nastreven of zodra er gevaar dreigt voor
afsluiting van bepaalde markten met behulp van de CAO-bepaling, wordt er
geacht geen verband meer te bestaan met arbeidsvoorwaarden. Dit is ook niet
onlogisch, omdat de WAVV en het Toetsingskader zien op het opleggen van
arbeidsvoorwaarden, en dus arbeidskosten, aan alle werkgevers op een bepaal-
de (deel)markt.
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Desalniettemin zou uit het toetsingskader afgeleid kunnen worden dat
wanneer de bepaling geen werknemersbelangen, maar de goederen- en dien-
stenmarkt betreft, er geen sprake kan zijn van werkgelegenheids- en arbeids-
voorwaarden.

Hoewel met het hierboven gegeven overzicht meer duidelijkheid verschaft
wordt, is nog steeds niet duidelijk wat er nou precies wel en wat niet onder het
begrip werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden verstaan moet worden. Het
zou, voor het maken van een onderscheid tussen CAO-bepalingen die wel aan
het doelvereiste voldoen en bepalingen die dat niet doen, bruikbaar kunnen
zijn om een nog ander onderscheid uit het arbeidsrecht in de beschouwingen
te betrekken. Arbeidsvoorwaarden worden in het arbeidsrecht ook wel inge-
deeld in drie categorieën: primaire arbeidsvoorwaarden, secundaire arbeids-
voorwaarden en tertiaire arbeidsvoorwaarden.81

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de arbeidsvoorwaarden die de direct in
geld te waarderen contraprestatie van de werkgever voor het werk van de
werknemer bevatten. Dit zijn over het algemeen de vaste punten van het CAO-
overleg, zoals loon, arbeidstijd en vakantie. Secundaire arbeidsvoorwaarden
zijn voorzieningen die voor de werknemer indirect in geld waardeerbaar zijn,
zoals vergoedingen voor kinderopvang, niet-publiekrechtelijke sociale verze-
keringen en pensioenen82 of een fiets van de zaak. Onder tertiaire arbeidsvoor-
waarden moet men verstaan de afspraken over de kwaliteit van arbeidsvoor-
waarden of arbeidsduur, die niet in geld waardeerbaar zijn, zoals arbeidsom-
standigheden, maar ook bijvoorbeeld afspraken over reizen, het gebruik van
bepaalde arbeidsbesparende machines of productietechnieken.

Deze categorieën zouden een houvast kunnen geven bij het vaststellen of
een CAO-bepaling aan het doelvereiste voldoet.

Literatuur
In de literatuur zijn de meningen over de invulling van het begrip werk-
gelegenheids- en arbeidsvoorwaarden verdeeld. De conclusie van AG Jacobs
bij Albany e.a. heeft hiertoe bijgedragen. In zijn gevoegde conclusie stelde
AG Jacobs namelijk dat een CAO pas voor immuniteit in aanmerking zou
kunnen komen als het onderwerp van de CAO betrekking heeft op de kern-
punten van collectief onderhandelen, die de rechtsverhouding tussen werkge-
ver en werknemer betreffen, zoals loon en andere arbeidsvoorwaarden.83

Sommige schrijvers zijn van mening dat het begrip werkgelegenheids- en
arbeidsvoorwaarden op een enge manier geïnterpreteerd moet worden. Alleen
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die bepalingen die de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer be-
treffen mogen daaronder geschaard worden. Zij menen dat de bredere sociale
doelstellingen van de sociale dialoog en uit artt. 2 en 3 EG niet als richtlijn
mogen dienen, omdat dat zou betekenen dat ook het streven naar een hogere
levensstandaard en meer werkgelegenheid immuniteit zou kunnen krijgen.84

Bloemarts vreest dat de zogenaamde ‘goede doelen’, de bepalingen in CAO’s
waarmee partijen doelstellingen van sociale politiek nastreven die hun eigen
belangen te boven gaan, misschien geen immuniteit kunnen verkrijgen. Vous-
den denkt aan beleid in CAO’s dat gericht is op het bestrijden van armoede en
uitsluiting of CAO-bepalingen met betrekking tot zorgverlof of scholing.85

Anderen menen dat het Hof zich niet alleen beperkt tot de ‘kernpunten van
collectief onderhandelen’ of de rechtsverhouding tussen werkgever en werk-
nemer, maar meer in het algemeen de overeenkomsten die de verbetering van
het welzijn van werknemers nastreven, beschermt. Het Hof gebruikt immers
ook het begrip werkgelegenheidsvoorwaarden en sluit hiermee mogelijkerwij-
ze aan bij het begrip werkgelegenheid uit art. 2 EG.86 Bovendien zou dit ook
passen bij het aanhaken van het Hof bij de Overeenkomst Sociale Politiek, nu
de artt. 136-145 EG, waarin brede doelstellingen nagestreefd worden.

Analyse: invulling van het begrip werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden
Volgens sommige schrijvers moet men onder het begrip arbeidsvoorwaarden
de kernpunten van CAO-overleg verstaan. Dit is echter een verwarrende term,
omdat niet duidelijk is wat daaronder verstaan moet worden. Bovendien wordt
deze term ook niet gebruikt om de inhoud van het CAO-overleg weer te
geven. Het CAO-overleg kan immers uiteenlopende onderwerpen omvatten.
Deze term zal ik dan ook verder niet gebruiken.

Over één ding is men het in de literatuur en jurisprudentie wel eens: CAO-
bepalingen die primaire arbeidsvoorwaarden bevatten, zoals loon, vakantie en
arbeidstijden,87 zullen altijd aan het doelvereiste voldoen.

Ook met betrekking tot secundaire arbeidsvoorwaarden kan misschien
voorzichtig de conclusie getrokken geworden dat zij nagenoeg allemaal zullen
voldoen aan het doelvereiste. Het Hof heeft immers verschillende keren juist
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioenen en ziektekostenverzekerin-
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gen immuniteit verleend. Dat zal vaak het geval zijn, omdat het immers gaat
om bepalingen die indirect op het loon van werknemers betrekking hebben.
Bij sommige bepalingen kan er echter twijfel ontstaan. Een voorbeeld hiervan
is de bepaling met betrekking tot de fiets van de zaak. Of dergelijke voorwaar-
den ook echt als arbeidsvoorwaarden beschouwd moeten worden, zal sterk van
de concrete omstandigheden afhangen. Indien de werknemer de fiets daadwer-
kelijk voor zijn werkzaamheden gebruikt of moet gebruiken, kan men de
bepaling beschouwen als een arbeidsvoorwaarde. Ook het enkele feit dat de
werknemer de fiets alleen gebruikt om van en naar zijn werk te komen of om
zijn kinderen naar de crèche te brengen voor hij gaat werken, zou van de
regeling een arbeidsvoorwaarde kunnen maken. Men zou bovendien de fiets
kunnen beschouwen als extra loon, zoals dit met lease-auto’s in de praktijk
gebeurt. Indien echter het gebruik van de fiets niets met de werkzaamheden
van de werknemer te maken heeft en hij deze in het kader van zijn werk niet
gebruikt, moet er misschien een andere conclusie getrokken worden.

Met Loozen en Gyselen meen ik dat alle CAO-bepalingen die verbetering
van welzijn van werknemers nastreven geacht moeten worden immuun te zijn
voor de toepassing van het kartelverbod.88 Niet voor niets verwijst het Hof
naar de (bredere) doelstellingen van sociale politiek uit het Verdrag als reden
om CAO-bepalingen immuniteit te verlenen. Dat het Hof pensioenvoorzie-
ningen en premiebijdrage voor ziektekostenverzekering immuniteit verleent,
wijst erop dat het Hof zich niet alleen concentreert op bepalingen die betrek-
king hebben op de individuele arbeidsrelatie van werkgever en werknemer.
Bovendien gebruikt het Hof ook de term werkgelegenheidsvoorwaarden. Ook
dit duidt op een bredere insteek dan puur alleen primaire arbeidsvoorwaarden.
De NMa volgt hierin het Hof door bepalingen in het kader van de werkloos-
heidsbestrijding en opleidingsfondsen immuniteit te verlenen.

De brede interpretatie is ook neergelegd in het nieuwe wetsvoorstel van de
Mededingingswet waarin de brede interpretatie van de Hoge Raad met betrek-
king tot het arbeidsvoorwaardenbegrip uit art. 1 WCAO opgenomen is.

Met betrekking tot tertiaire arbeidsvoorwaarden kan men dus concluderen
dat zij aan het doelvereiste zullen voldoen indien zij het welzijn van werkne-
mers betreffen. Hoewel met betrekking tot afspraken over arbeidsomstandig-
heden zonder twijfel gezegd kan worden dat zij de arbeidsvoorwaarden van
werknemers betreffen, kan men wat betreft afspraken over machines of
productiemethoden een andere mening zijn toegedaan. Indien er afspraken
gemaakt worden over het personeel dat door het in gebruik nemen van de
machines zonder werk komt, kan men dit als arbeidsvoorwaarde (of eigenlijk
als een werkgelegenheidsvoorwaarde) bestempelen. Anders wordt het mis-
schien, indien in een CAO een werkgever verboden wordt bepaalde machines
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aan te schaffen of bepaalde productiemethodes te hanteren omdat dit arbeids-
plaatsen zou kunnen kosten. De grens is niet helemaal duidelijk.

Sommige schrijvers menen of vrezen dat het gecombineerde begrip werk-
gelegenheids- en arbeidsvoorwaarden enkel de voorwaarden kan omvatten die
gelden in de relatie tussen individuele werkgever en werknemer. Zij menen
dat de term werkgelegenheidsvoorwaarden niet noodzakelijk een andere of
bredere betekenis heeft dan de term arbeidsvoorwaarden.89 Dit is niet zo
opmerkelijk wanneer het gaat om schrijvers die zich baseren op de Engelse
vertaling van het Albany-arrest. Daarin wordt het begrip werkgelegenheids-
en arbeidsvoorwaarden vertaald met de term conditions of work and employ-
ment. Dit dekt mijns inziens de lading van de Nederlandse versie niet. Conditi-
ons of work and employment betreft immers alleen de individuele arbeidsvoor-
waarden waaronder de werknemer zijn werk verricht en een dienstbetrekking
heeft. Hoewel men het woord employment kan vertalen als werkgelegenheid,
zijn onder conditions of employment echter geen werkgelegenheidsvoorwaar-
den te vatten. Vreemd is deze spraakverwarring niet, want in het Verenigd
Koninkrijk bestaan dergelijke CAO-bepalingen nauwelijks, omdat hier op dit
niveau geen afspraken over gemaakt worden. Er bestaat ook geen Engels
woord dat de lading voldoende dekt. Men kan voor werkgelegenheidsvoor-
waarden misschien de term conditions of employment policy gebruiken,
hoewel dit ook niet precies hetzelfde is, omdat dit op het beleid van de over-
heid met betrekking tot werkgelegenheid slaat.90 De Duitse vertaling, Be-
schäftigungs- und Arbeitsbedingungen, en de Franse vertaling, les conditions
d'emploi et de travail, lijken wel de bredere connotatie van het begrip werk-
gelegenheids- en arbeidsvoorwaarden te vatten omdat zij wel werkgelegen-
heidsvoorwaarden kunnen betreffen. Uit het feit dat de oorspronkelijke
Nederlandse tekst en de Franse en Duitse vertaling wel de bredere betekenis
van werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden voorstaan, zou de conclusie
getrokken kunnen worden dat dit ook de bedoeling is.

Andere knelpunten
Bij het doelvereiste rijzen nog een paar additionele vragen, naast de vraag van
de invulling van de begrippen werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden. In
de eerste plaats is dat de term verbetering van arbeidsvoorwaarden van
werknemers. Daarnaast wordt nog de vraag gesteld of bij de beoordeling of
een CAO-bepaling een sociale doelstelling nastreeft een proportionaliteitstoets
of een noodzakelijkheidsvereiste moet worden aangelegd. En ten slotte wordt
de vraag opgeworpen of mogelijke derdenwerking die CAO-bepalingen
kunnen hebben, het toekennen van immuniteit kan beïnvloeden.
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Verbetering van arbeidsvoorwaarden
Het is de vraag of er per se sprake moet zijn van verbetering van arbeids-
voorwaarden en voor wie die verbetering zou moeten gelden. Wat betreft het
antwoord op de laatste vraag is duidelijk dat het moet gaan om verbetering
van arbeidsvoorwaarden van werknemers. Dit blijkt uit de uitspraken van het
Hof in Albany, Brentjens en Drijvende Bokken en Van der Woude.91 Voor
welke werknemer dit geldt is echter niet duidelijk. Verbetering van arbeids-
voorwaarden voor de ene werknemer betekent misschien wel een verslechte-
ring voor de andere.

Men kan zich afvragen of bepalingen die geen verbetering van arbeids-
voorwaarden, maar juist een verslechtering inhouden, daarom dus geen
immuniteit kunnen krijgen. Vakbonden kunnen bijvoorbeeld instemmen met
door werkgeversorganisaties voorgestelde bepalingen die geen verbetering (of
wellicht een verslechtering) van bepaalde arbeidsvoorwaarden inhouden, in
ruil voor verbetering van andere arbeidsvoorwaarden. Indien men ervan
uitgaat dat per bepaling vastgesteld moet worden of er sprake is van een
verbetering van arbeidsvoorwaarden, zouden die voorwaarden, die een ver-
slechtering opleveren, geen immuniteit kunnen verkrijgen, ondanks een
eventuele nettoverbetering van de CAO in zijn geheel.

Uit het Van der Woude-arrest zou men kunnen afleiden dat het Hof dit niet
voor ogen heeft. Volgens het Hof moeten sociale partners de vrijheid hebben
om sociale doelstellingen na te streven. Het van te voren bepalen wat nu
precies verstaan moet worden onder verbetering van arbeidsvoorwaarden zou
een ‘ongerechtvaardigde ingreep in de vrijheid van de sociale partners’92

kunnen betekenen. Bruun en Hellsten menen ook dat het Hof niet bedoeld kan
hebben dat alleen bij verbetering van arbeidsvoorwaarden immuniteit verleend
wordt.93

Noodzakelijkheid
Nog een ander punt is door AG Fennely in zijn conclusie bij het Van der
Woude-arrest aan de orde gesteld. Het is de vraag of bij het vaststellen of een
overeenkomst sociale doelstellingen nastreeft een noodzakelijkheidsvereiste
zou kunnen gelden. Volgens AG Fennely kunnen zij die stellen schade te
ondervinden door mededingingverstorende beperkingen, die beperkingen
altijd aanvechten met de stelling dat met de overeenkomst geen echte sociale
doelstelling wordt nagestreefd, aangezien de uit de overeenkomst of uit de
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toepassing ervan voortvloeiende beperkingen verder gaan dan is vereist voor
het nastreven van de doelstelling.94 Hij lijkt hiermee een proportionaliteitstoets
te introduceren. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat CAO-bepalingen niet
enkel meer beoordeeld worden op hun doelstelling, maar ook op hun geschikt-
heid. Dat zou betekenen dat sociale partners verplicht kunnen worden minder
ingrijpende middelen te gebruiken om de sociale doelstelling te realiseren.
Hiermee worden dus de inhoud van de bepaling en de vrijheid van sociale
partners geraakt.

In de beslissingen van de NMa komt ook het aspect van de noodzakelijk-
heid naar boven. In Van Eck Havenservices komt de NMa tot de conclusie dat
de voorkeursregeling van de SHB noodzakelijk is om de afvloeiingsregelingen
in stand te houden. Ook in de beide zaken betreffende opleidingsfondsen
hanteert de NMa een soort van proportionaliteitstoetsing door aan te geven dat
de desbetreffende regelingen noodzakelijk zijn om hun doelstelling van de
verbetering van de arbeids- en werkgelegenheidsvoorwaarden te behalen.95 De
NMa meent dus dat deze regelingen aan het doelstellingsvereiste voldoen,
maar pas nadat ze de extra horde van de proportionaliteit genomen hebben.

Het Hof lijkt een dergelijke toets niet te hanteren. In Van der Woude gaat
het niet in op de impliciete suggestie van de AG om een proportionaliteitstoets
in te voeren. Integendeel, het Hof benadrukt dat sociale partners de vrijheid
moeten hebben om sociale doelstellingen na te streven en zelf de inhoud van
hun overeenkomsten vast te stellen. Hen verplichten de verbetering van de
arbeidsvoorwaarden op een bepaalde manier in te kleden, kan volgens het Hof
beschouwd worden als een ongerechtvaardigde ingreep in de vrijheid van
sociale partners.96

Door de vrijheid van sociale partners als uitgangpunt te nemen wordt een
expliciete toets door het Hof verworpen. Dit is echter ook niet onlogisch.
Indien immers sociale partners bij elke bepaling aan zouden moeten tonen dat
de afspraken die gemaakt zijn geschikt en noodzakelijk zijn om de sociale
doelstelling te bereiken en dat er bovendien geen minder beperkende alterna-
tieven voorhanden zijn, zal dit hun vrijheid aantasten. Dit zou bovendien het
onderhandelingsproces in verregaande mate aantasten, omdat deze afweging
reeds in het onderhandelingsproces gemaakt zou moeten worden, om er zeker
van te zijn dat de bepaling van het kartelverbod uitgezonderd zal worden.

Paradoxaal genoeg onderschrijft zowel Fennely als de NMa deze opvat-
ting: sociale partners moeten de vrijheid krijgen om zelf de inhoud te bepalen
van hun overeenkomsten. Fennely merkt op dat beperking van de onderhande-
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97 AG EG 11 mei 2000, C-222/98, Jur. 2000, p. I-7111 (Van der Woude/Stichting Bea-
trixoord), nr. 32.

98 Besluit NMa 24 september 2001, zaak 1587 (ATG/SOOMT) nr. 24.
99 Ik kom hierop terug in hoofdstuk 5.
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lingsvrijheid om consensus over arbeidsvoorwaarden na te streven door
middel van overeenkomsten, de aan de collectieve onderhandelingen inherente
solidariteit zou kunnen ondermijnen.97 En in de ATG/SOOMT-zaak merkt de
NMa met een verwijzing naar het Van der Woude-arrest op dat er voor sociale
partners de vrijheid moet zijn om voor de uitvoering van de regeling een apart
orgaan op te richten.98 Dit lijkt in contrast te staan met het oordeel van de
NMa in de Van Eck Havenservices-zaak waarin zij nog afweegt of de regeling
wel noodzakelijk was om de doelstelling te behalen. Of de NMa hiermee wil
aangeven dat zij de vrijheid van sociale partners van hoger belang acht dan het
door haar eerder voorgestane noodzakelijkheidsvereiste is niet duidelijk.

Hoewel het Hof dus het noodzakelijkheidsvereiste als zodanig niet toepast,
kan de toets niet helemaal uitgesloten worden bij de beoordeling of er voldaan
is aan het doelvereiste. Om te beoordelen of een bepaling sociale doelstellin-
gen nastreeft speelt immers de vraag of met die bepaling ook daadwerkelijk
sociale doelstellingen behaald kunnen worden een rol. Het gaat echter mijns
inziens te ver om sociale partners ook echt te verplichten om een bepaalde
manier te kiezen om deze doelstellingen te bereiken. Dit zou neerkomen op
een inbreuk in de contractsvrijheid van sociale partners, omdat een rechter dan
mag uitmaken of sociale partners wel noodzakelijke afspraken gemaakt
hebben. Het Hof heeft in eerste instantie de vrijheid van sociale partners
willen beschermen door ze te vrijwaren van de werking van het kartelverbod.
Een dergelijke toetsing aanmerken als een zelfstandig onderdeel van het
doelvereiste is daarom niet in overeenstemming met de jurisprudentie van het
Hof, maar impliciet zal een dergelijke afweging wel deel kunnen uitmaken
van de toetsing aan het doelvereiste.

Stel bijvoorbeeld dat een CAO-bepaling een bepaald merk toetsenbord
voorschrijft om RSI-klachten te vermijden. Daarmee zou de bepaling in
principe aan het doelvereiste voldoen omdat het voorkomen van RSI-klachten
het welzijn van werknemers betreft. Het middel dat echter gekozen wordt,
moet als te zwaar beschouwd worden. In dit geval hadden sociale partners
immers kunnen volstaan met het opnoemen van bepaalde kenmerken die het
toetsenbord moet hebben om die RSI-klachten te bestrijden en is er dus aan
een zekere proportionaliteit niet voldaan. Het uitsluiten van de andere toetsen-
bordfabrikanten is immers niet nodig om RSI te bestrijden. Dat de rechter dus
een beperkte marginale toets zal moeten hanteren lijkt onvermijdelijk.99

Derdenwerking
Ten slotte is het de vraag of een bepaling bij voorbaat niet aan het doelvereiste
voldoet indien er sprake is van derdenwerking. AG Jacobs is van mening dat
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100 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.
1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 193.

101 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.
1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 254 en 255.

102 De CAO houdt volgens Van der Woude feitelijk de verplichting in om zich te verzeke-
ren bij VGZ.

103 De Vos 2002.
104 In Van der Woude is de beperking van de afzetmogelijkheden van andere ziekte-

kostenverzekeraars niet relevant. Loozen 2000. Ook Bruun & Hellsten 2001, p. 44.
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indien een CAO-bepaling rechtstreeks van invloed is op derden, zoals afne-
mers, leveranciers, concurrerende werkgevers of consumenten, deze niet in
aanmerking kan komen voor immuniteit. Alleen indien de bepaling rechten en
verplichtingen wijzigt of creëert binnen de arbeidsverhouding kan er volgens
Jacobs sprake zijn van immuniteit.100 Dit zou volgens Jacobs dan betekenen
dat alleen de afspraak m.b.t. de af te dragen premie van de werknemer in
Albany e.a. in aanmerking kan komen voor de immuniteit, omdat de des-
betreffende collectieve regelingen aangemerkt kunnen worden als een over-
eenkomst over beloning van werknemers die niet rechtstreeks van invloed is
op derden. De afspraak om een pensioenfonds op te richten en het gezamen-
lijke verzoek aan de minister om deelneming verplicht te stellen, hebben
gevolgen voor verzekeringsmaatschappijen en werkgevers die geen partij
waren bij de overeenkomst en kunnen volgens hem dus niet in aanmerking
komen voor immuniteit.101

Het Hof heeft deze voorwaarde echter in de zaken Brentjens, Albany en
Drijvende Bokken niet gehanteerd en gaat verder niet in op deze opvatting van
de AG. De hele regeling wordt immers immuniteit verleend. Dat het Hof niet
van zins is deze voorwaarden te stellen wordt later nog eens bevestigd in het
Van der Woude-arrest. Het Hof gaat immers opnieuw niet in op de stelling
(van Van der Woude) dat de CAO geen immuniteit verdient omdat de collec-
tieve arbeidsovereenkomst rechtstreeks van invloed is op derden, namelijk de
andere aanbieders van ziektekostenverzekeringen.102 In zijn conclusie bij Van
der Woude stelt AG Fennely overigens ook dat de voorwaarde van beperkte
derdenwerking niet aanvaard is door het Hof.

In de literatuur onderschrijft alleen De Vos de mening van AG Jacobs.103

Loozen, Bruun en Hellsten menen dat uit Albany en Van der Woude duidelijk
blijkt dat zodra er sprake is van verbetering van arbeidsvoorwaarden, het Hof
voorbijgaat aan mogelijke effecten voor derden of op andere markten.104

Een dergelijk verbod op derdenwerking komt dus uit de jurisprudentie niet
naar voren. Dit zou ook niet in overeenstemming zijn met de ratio achter de
immuniteit voor CAO-bepalingen. CAO-bepalingen die niet alleen de rechten
of verplichtingen wijzigen of creëren binnen de arbeidsverhouding, maar ook
invloed hebben op derden, kunnen wel degelijk sociale doelstellingen nastre-
ven door verbetering van arbeidsvoorwaarden, in navolging van de sociale
doelstellingen en beleid uit het Verdrag. Heel veel CAO-bepalingen hebben

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht'



4  COLLISIE TUSSEN CAO-RECHT EN MEDEDINGINGSRECHT

105 Zie over het ondernemingsbegrip paragraaf 3.4.2.
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immers derdenwerking, terwijl zij ook sociale doelstellingen nastreven. Dit is
haast onvermijdelijk en heeft bovendien niets met het doelvereiste te maken.

4.2.1.5 Ten slotte

Sociale partners zullen dus bij het aangaan van CAO’s in het achterhoofd
moeten houden dat zij immuniteit zullen verdienen zolang zij aan het aard- en
het doelvereiste voldoen. Dat wil zeggen dat zij wettige CAO-bepalingen
moeten afsluiten en met hun bepalingen sociale doelstellingen moeten nastre-
ven. Wat precies verstaan moet worden onder sociale doelstellingen is niet
helemaal duidelijk. Het lijkt er echter wel op dat het Hof een brede interpreta-
tie voorstaat en alle bepalingen die het welzijn van de werknemer betreffen
immuniteit zal verlenen. Dat er ook echt sprake moet zijn van een (netto) ver-
betering van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers, is niet waarschijn-
lijk. Niet duidelijk is immers voor welke werknemers dit dan moet gelden en
wanneer iets beschouwd moet worden als een verbetering.

Bovendien deelt het Hof niet de opvatting van AG Jacobs dat een CAO-
bepaling die derdenwerking heeft niet aan het doelvereiste kan voldoen.

Het zou kunnen zijn dat in sommige gevallen er een marginale proportio-
naliteitstoets door de rechter toegepast moet worden om na te gaan of wel echt
met de bepalingen bedoeld wordt sociale doelstellingen na te streven. Hierop
kom ik terug in hoofdstuk 5.

Indien de CAO-bepaling dus niet aan het aardvereiste en aan het doelvereiste
voldoet, moet het kartelverbod toegepast worden. Met betrekking tot alle
elementen van art. 81 EG en art. 6 Mw moet derhalve nagegaan worden of
hieraan voldaan wordt. Dat wil zeggen dat de niet-immune CAO-bepaling
aangemerkt moet kunnen worden als een overeenkomst tussen ondernemingen
die de mededinging beperkt. Indien daaraan voldaan is, moet nagegaan wor-
den of misschien nog een andere uitzondering van toepassing zou kunnen zijn.

4.2.2 CAO-partijen als onderneming

4.2.2.1 Inleiding

Uit de vorige paragraaf volgt dat, zodra het gaat om CAO-bepalingen die op
grond van de Albany-exceptie niet uitgezonderd worden van de toepassing
van het kartelverbod, nagegaan moet worden in hoeverre aan de elementen
van het kartelverbod voldaan wordt. Om te beginnen moet vastgesteld worden
of de niet-immune CAO-bepaling aan te merken is als een overeenkomst
tussen ondernemingen.105 In het kader van dit onderzoek moet derhalve
nagegaan worden of de partijen bij CAO’s – dat zijn vakbonden en werkge-
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106 HvJ EG 23 april 1991, C-41/90, Jur. 1991, I-1979 (Höffner en Elser/Macrotron).
GvEA 2 juli 1992 T-61/89, Jur. 1992, p. II-1931 (Dansk Pelsdyravlerforening/Com-
missie). Besluit NMa 31 maart 1998, zaak 125 (Cadans-Stigas). Zie paragraaf 3.4.2.

107 Bellamy & Child 2001, nr. 2-004.
108 Van den Bossche 2001.
109 Zie paragraaf 2.3.3 en 2.3.6.
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vers en/of werkgeversorganisaties – aan te merken zijn als ondernemingen in
de zin van het mededingingsrecht wanneer zij CAO-bepalingen afsluiten.

Volgens de vaste jurisprudentie van het Hof, moet elke eenheid die een
economische activiteit uitoefent aangemerkt worden als een onderneming,
ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.106 Onder
het uitoefenen van economische activiteit moet volgens het Hof worden
verstaan: het deelnemen aan het economisch verkeer door het aanbieden van
goederen en diensten op een bepaalde markt. Om te kunnen vaststellen dat het
om een economische activiteit gaat, spelen o.a. de aard van de activiteit, de
doelstellingen en de financiering van de eenheid een rol.107

In principe zijn er geen organisatievormen die per definitie buiten het bereik
van de mededingingsregels vallen, voor zover en voor zolang zij in staat zijn
economische activiteiten te verrichten.108 Dat betekent dat ook vakbonden en
werkgevers en hun organisaties in principe aangemerkt kunnen worden als
ondernemingen indien zij economische activiteiten verrichten. In het kader
van dit onderzoek moet derhalve nagegaan worden of zij geacht kunnen
worden economische activiteiten te verrichten wanneer zij CAO-bepalingen
afsluiten.

Bij het onderzoek naar de activiteiten van vakbonden en werkgeversorganisa-
ties moet bovendien aandacht besteed worden aan de volgende aspecten.

Ten eerste is het van belang dat werknemers niet aangemerkt kunnen worden
als een CAO-partij. Werknemers zijn immers zelf geen partij omdat zij de
collectieve overeenkomsten niet afsluiten. In de CAO-onderhandelingen
worden zij vertegenwoordigd door vakbonden. Zij kunnen aan de collectieve
overeenkomst gebonden worden, doordat zij lid zijn van de vakbond die de
CAO heeft afgesloten of doordat de CAO algemeen verbindend verklaard is.109

In de jurisprudentie en literatuur is men het er verder over eens dat het
mededingingsrecht niet van toepassing is op individuele werknemers. Het
ondernemingsbegrip vereist immers dat er sprake is van een zelfstandige, niet
afhankelijke eenheid. Werknemers kunnen niet als zodanig aangemerkt
worden omdat hun werk bestaat uit het uitvoeren van opdrachten van hun
werkgever. Bovendien zijn de activiteiten van werknemers in de regel niet
naar buiten gericht, zodat deze niet geacht kunnen worden deel uit te maken
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110 Bellamy & Child 2001, nr. 2-007. Jones & Sufrin 2004, p. 118-119. Von Wallwitz
1997, p. 146. HvJ EG 16 september 1999, C-22/98, Jur. 1999, p. I-5665 (Becu). AG
EG 25 maart 1998, C-22/98, Jur. 1999, p. I-5665 (Becu). AG EG 28 januari 1999, C-
115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany,
Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 215-216. 

111 HvJ EG 19 februari 2002, C-309/99, Jur. 2002, p. I-1577 (Wouters) r.o. 57. Zie met
betrekking tot gemeenten: HvJ EG 4 mei 1988, zaak 30/87, Jur. 1988, p. 2479 (Bod-
son).

112 HvJ EG 19 januari 1994, C-364/92, Jur. 1994, p. I-43 (SAT Fluggesellschaft/Euro-
control).

113 HvJ EG 18 maart 1997, C-343/95, Jur. 1997, p. I-1547 (Diego Calí).
114 HvJ EG 17 februari 1993, C-159/91 en C-160/91, Jur. 1993, p. I-637 (Poucet en

Pistre). HvJ EG 16 november 1995, C-244/94, Jur. 1995 p. I-4013 (Fédération Fran-
çaise des Sociétés d’Assurance/Ministère de l’Agriculture et de la Pêche). HvJ EG 21
september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.), HvJ EG
21 september 1999, C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens Handelson-
derneming B.V.) en HvJ EG 21 september 1999, C-219/97, Jur. 1999, p. I-6121
(Drijvende Bokken).
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van het economisch verkeer.110 Het feit dat zij vertegenwoordigd worden door
de vakbond of dat zij gebonden worden aan de CAO maakt hen dus geen
onderneming in de zin van het kartelverbod.

Ten tweede moet nagegaan worden of een vakbond of een werkgeversorgani-
satie niet geacht kan worden in plaats van een economische activiteit een taak
van algemeen sociaal belang of een overheidsprerogativiteit uit te voeren. In
paragraaf 3.3.2.1 kwam ook reeds naar voren dat volgens het Hof er geen
sprake kan zijn van een economische activiteit indien een eenheid een taak
van algemeen sociaal belang uitvoert, zoals het beheren van sociale verzeke-
ringen, of indien een eenheid een taak uitvoert in het kader van een overheids-
prerogatief.111 In de arresten SAT Fluggesellschaft112 en Diego Calí113 wordt
de term overheidsprerogatieven verder uitgewerkt. Indien organisaties kernta-
ken van de overheid uitvoeren, zoals controle van het luchtruim of milieu-
inspectie, worden zij niet geacht economische activiteiten te verrichten. In de
jurisprudentie Poucet et Pistre, Fédération Française en Albany114 is door het
Hof bovendien aangegeven dat organisaties niet geacht worden ondernemin-
gen te zijn wanneer zij met name in de sfeer van de sociale zekerheid een
wettelijke taak uitvoeren en daarbij zodanig aan wettelijke beperkingen
gebonden zijn dat zij geen vrijheid hebben bij de uitvoering daarvan. Deze
entiteiten kunnen dan dus niet aangemerkt worden als een onderneming omdat
hun activiteiten buiten de sfeer van het economisch verkeer vallen. In de
volgende paragrafen zal nagegaan worden in of vakbonden en werkgevers(or-
ganisaties) aan deze uitzonderingen kunnen voldoen. Immers, indien dat het
geval is, kunnen ook de vakbonden en de werkgeversorganisaties niet aange-
merkt worden als ondernemingen.
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115 HvJ EG 19 februari 2002, C-309/99, Jur. 2002, p. I-1577 (Wouters). HvJ EG 16 maart
2004, C-264/01, C-306/01, C-354/01 en C-355/01, Jur. 2004, p. I-2493 (AOK e.a.).

116 Besluit NMa 3 november 1998, zaak 571 (Van Gelder/Gemeente Heiloo) en besluit
NMa 26 november 1998, zaak 101 (Bloemenmarkt Amsterdam). Besluit NMa 10 maart
2000, zaak 181 (Ontheffingsaavraag Zorgkantoren).

117 Zie hierover paragraaf 3.4.2.3.
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Ten derde moet rekening gehouden worden met het feit dat bij het onderzoek
naar de activiteiten van een onderneming het Hof115 en de NMa116 steeds vaker
de splitsingstheorie toepassen. De splitsingstheorie houdt in dat een entiteit
alleen als een onderneming aangemerkt wordt wanneer zij economische
activiteiten verricht. Indien de entiteit naast haar economische activiteiten nog
andere (niet-economische) activiteiten verricht, wordt zij, wanneer zij deze
verricht, niet aangemerkt als onderneming. Dat betekent dat één en dezelfde
entiteit soms aangemerkt wordt als een onderneming en soms niet, afhankelijk
van welke activiteitzij op dat moment verricht.117 Of al dan niet de splitsings-
theorie toegepast moet worden is met name relevant met betrekking tot de
activiteiten van verschillende aard die vakbonden ontplooien. Indien deze
verschillende activiteiten op grond van de splitsingstheorie apart beoordeeld
worden is er niets aan de hand. De vakbond zal dan alleen met betrekking tot
de activiteiten die economisch zijn als onderneming aangemerkt worden.
Indien echter de splitsingstheorie niet geldt zal enkel door het ontplooien van
één economische activiteit de vakbond als onderneming aangemerkt worden,
ondanks het feit dat de vakbond andere niet-economische activiteiten verricht.
Dat betekent dat in dat geval de vakbond altijd als onderneming aangemerkt
moet worden, omdat de vakbond ook economische activiteiten verricht. Uit-
eindelijk moet dus onderzocht worden of het ontplooien van economische ac-
tiviteiten eventueel de andere werkzaamheden van de vakbonden als het ware
besmet. Met andere woorden, moet een vakbond als een onderneming aange-
merkt worden omdat hij soms economische activiteiten verricht, ook wanneer
hij deze niet verricht? In de volgende paragraaf wordt hierop nader ingegaan.

Om vast te kunnen stellen dat vakbonden, werkgevers of werkgeversorganisa-
ties ondernemingen zijn in de zin van het mededingingsrecht moet dus nage-
gaan worden of zij economische activiteiten ontplooien wanneer zij CAO-
bepalingen afsluiten.

4.2.2.2 Vakbond

‘Vakbonden als ondernemingen, het lijkt vloeken in de kerk.’
Mortelmans 1998

Jurisprudentie
In de jurisprudentie heeft zowel het Hof als de NMa zich niet uitgesproken
over de vraag of het afsluiten van CAO-bepalingen door vakbonden al dan
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118 ‘De toepassing van artikel 85, lid 1 op werknemers zou derhalve het gebruik van
stroeflopende analogieën tussen de goederen- en dienstenmarkten en arbeidsmarkt
vereisen.’ AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-
67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 215-216. Ook
AG EG 25 maart 1998, C-22/98, Jur. 1999, p. I-5665 (Becu).

119 Von Wallwitz kwam al eerder tot deze conclusie. Von Wallwitz 1997, p. 150.
120 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.

1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 211-227. 

218

niet aangemerkt moet worden als een economische activiteit. De oorzaak
hiervan kan gelegen zijn in het feit dat zij simpelweg hier niet aan toegekomen
zijn. De CAO-bepalingen in de relevante jurisprudentie verkrijgen immers
steeds immuniteit en een verder onderzoek naar een vermeende schending van
het kartelverbod wordt niet gedaan. Dat het Hof in Albany e.a. een uitzonde-
ring creëerde op het kartelverbod voor sociale partners die met collectieve
onderhandelingen de verbetering van arbeidsvoorwaarden nastreven, zou wel
eventueel een aanwijzing kunnen zijn dat het Hof meent dat er geen sprake
kan zijn van een economische activiteit als de vakbonden CAO-bepalingen
afsluiten.

Omdat de uitspraken van het Hof geen uitsluitsel geven omtrent de vraag of
vakbonden als ondernemingen aan te merken zijn indien zij CAO-bepalingen
afsluiten, zal ik nagaan of andere bronnen meer duidelijkheid kunnen ver-
schaffen.

Conclusie AG
In zijn gevoegde conclusie bij Albany, Brentjens en Drijvende Bokken buigt
AG Jacobs zich over het vraagstuk of vakbonden als ondernemingen te
beschouwen zijn. Hij concludeert dat vakbonden niet aangemerkt kunnen
worden als ondernemers(verenigingen) omdat werknemers niet als onderne-
mingen te kwalificeren zijn. Arbeid in loondienst is naar de mening van
Jacobs geen economische activiteit, maar juist het tegenovergestelde van de
zelfstandige uitoefening van een economische of commerciële activiteit.
Werknemers dragen geen commerciële risico’s en voeren opdrachten van de
werkgever uit.118 Omdat vakbonden werknemers vertegenwoordigen kunnen
zij derhalve niet als ondernemingen aangemerkt worden. Een vakbond is
immers volgens Jacobs een vereniging die beschouwd kan worden als ‘uitvoe-
rend orgaan van een overeenkomst tussen haar leden’ wanneer zij haar leden
vertegenwoordigt in onderhandelingen.119 Daar staat tegenover dat Jacobs
meent dat een werknemersorganisatie, wanneer zij andere activiteiten verricht,
zoals het runnen van supermarkten, spaarbanken of reisbureaus, wel als
onderneming beschouwd moet worden. In deze gevallen handelt zij immers
niet als vertegenwoordiger van de belangen van werknemers.120
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121 Mededeling Commissie COM(2000) 580, par. 30.
122 HvJ EG 7 december 1993, C-109/92, Jur. 1993, p. I-6447 (Wirth).
123 In de Nederlandse versie van de Mededeling wordt gesproken van industriële en

sociale activiteiten. Hierbij worden echter commerciële activiteiten bedoeld. In de
tekst spreekt men immers over organisaties die een sociale functie vervullen en niet
deelnemen aan sociale activiteiten. Dat kan contextueel niet kloppen. In de Franse
versie spreekt men over ‘n'ont pas pour objectif de pratiquer une activité industrielle
ou commerciale’. In de Engelse versie over organisaties ‘which are not meant to
engage in industrial or commercial activity’ en de Duitse versie spreekt over ‘nicht in
der Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit besteht’. 

124 In dat kader moet dan op grond van art. 86 lid 2 EG beoordeeld worden of zijn een
taak van algemeen (economisch) belang verrichten. Mededeling Commissie
COM(2000) 580, par. 30. Zie over art. 86 lid 2 EG paragraaf 3.4.5.4 en 4.3.6.

125 ‘Trade unions may act like real undertakings in many respects but they do not when
they are involved in collective bargaining.’ Gyselen 2000.

126 Bellamy & Child 2001, nr. 2-008. Franssen et al. 2000. Bruun & Hellsten 2001, p. 37.
Bloemarts 2000.

127 Mortelmans 1998. 
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Commissie
In haar mededeling over diensten van algemeen belang spreekt de Commissie
zich zijdelings uit over de kwestie.121 Volgens de Commissie is uit het Wirth-
arrest van het Hof122 in algemene zin af te leiden dat activiteiten die worden
uitgevoerd door organisaties welke grotendeels een sociale functie vervullen,
geen winstoogmerk hebben en niet deelnemen aan industriële of commer-
ciële123 activiteiten, niet onder de mededingingsregels vallen omdat zij geen
economische activiteiten verrichten, maar een sociale taak van algemeen
belang uitvoeren. Als voorbeeld noemt de Commissie vakbonden. Vakbonden
moeten dus volgens de Commissie geacht worden niet onder de werking van
het mededingingsrecht te vallen vanwege het feit dat zijn geen economische
activiteiten verrichten, maar een sociale taak van algemeen belang. De Com-
missie wijst er echter op dat wanneer deze ‘organisaties van algemeen sociaal
belang’ economische activiteiten gaan ontplooien, het mededingingsrecht wel
van toepassing moet zijn.124

Literatuur
In de literatuur is men het er in het algemeen over eens dat vakbonden niet als
ondernemingen aangemerkt kunnen worden wanneer zij onderhandelen over
arbeidsvoorwaarden en CAO’s afsluiten.125 Indien vakbonden echter andere
activiteiten ontplooien en zich op de goederen- en dienstenmarkt gaan bege-
ven, wordt verdedigd dat zij wel als onderneming aangemerkt zouden moeten
worden.126

Sommigen menen dat vakbonden alleen niet als onderneming handelen
indien zij afspraken maken over arbeidsvoorwaarden. Mortelmans127 meent
met Von Wallwitz dat een vakbond aangemerkt zou kunnen worden als
onderneming indien deze afspraken maakt die niet zuiver arbeidsvoorwaarden
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128 Ook Desai 1999.
129 Zie hierover paragraaf 3.5.5 en 4.3.6.
130 Von Wallwitz 1997, p. 151.
131 Bloemarts 2000.
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bevatten, maar zaken regelen die eigenlijk het prerogatief van de onderneming
zijn. Hij denkt dan bijvoorbeeld aan het besluit om bepaalde producten te
gebruiken of niet te gebruiken.128 Von Wallwitz baseert zijn mening op het feit
dat het Hof strenge criteria heeft ontwikkeld voor uitzonderingen op het
ondernemingsbegrip en vakbonden aan deze uitzonderingen niet voldoen. Hij
meent dat de taak van een vakbond niet als een taak van algemeen sociaal
belang of als een overheidsprerogatief,129 zoals in de zaken SAT Flugge-
sellschaft en Poucet et Pistre, kan worden aangemerkt en dat vakbonden dus
niet gevrijwaard kunnen worden van de toepassing van het kartelverbod.
Vakbonden vervullen geen taken van algemeen belang die aan de overheid
voorbehouden zijn en kunnen niet aangemerkt worden als op solidariteit
gebaseerde verenigingen met verplichte lidmaatschap, zoals men verplicht
deelneemt aan voorzieningen van sociale zekerheid. Alleen wanneer vakbon-
den uitsluitend afspraken maken die enkel de arbeidsrelatie van werknemer en
werkgever betreffen kan een vakbond volgens Von Wallwitz niet aangemerkt
worden als onderneming.130

Bloemarts meent dat vakbonden geen ondernemingen kunnen zijn zolang
het gaat om wezenlijke werkzaamheden van de vakbond, zoals het voeren van
collectieve onderhandelingen. Hij verwijst daarbij naar de ILO-verdragen en
het ESH die de werkzaamheden van vakbonden beschermen. Kartelautoritei-
ten zouden wat hem betreft geen bevoegdheid hebben om op te treden wan-
neer het gaat om fundamentele rechten van vakbonden die grondrechtelijk
beschermd worden.131

Analyse
Uit jurisprudentie en literatuur kan men dus de conclusie trekken dat een
vakbond als vertegenwoordiger van werknemers en hun belangen niet als een
onderneming aangemerkt kan worden. Indien een werknemersorganisatie
activiteiten ontplooit ter vertegenwoordiging van werknemers in het kader van
hun sociale belangen kan zij niet geacht worden een onderneming te zijn,
omdat dan geen sprake is van een economische activiteit. Als de bepalingen
in de CAO iets anders betreffen dan werknemersbelangen, zou men kunnen
concluderen dat de vakbond niet handelde als een sociale instelling die werk-
nemers vertegenwoordigde in collectieve onderhandelingen toen hij deze
bepalingen overeenkwam.

Splitsingstheorie
De hierboven getrokken conclusie kan echter alleen gelden indien ook daad-
werkelijk de splitsingstheorie van toepassing is. In de inleiding kwam reeds
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132 Het gaat hier o.a. om rechtsbijstandverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ringen, maar ook woonverzekeringen etc. 
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het vraagstuk van het al dan niet toepassen van de splitsingstheorie naar voren.
Het eventueel niet van toepassing zijn van de splitsingstheorie zou tot gevolg
kunnen hebben dat een vakbond alsnog als onderneming aangemerkt moet
worden indien hij economische activiteiten ontplooit naast zijn core-bussiness
van het vertegenwoordigen van werknemers.

Met betrekking tot andere activiteiten van de vakbond die niet bestaan uit
het vertegenwoordigen van werknemers is het van belang om rekening te
houden met het feit dat hoewel men ervan uitgaat dat het Hof en de NMa de
splitsingstheorie aanhangen, deze materie nog volop in ontwikkeling is.

Activiteiten van vakbonden variëren van activiteiten in het kader van
collectieve onderhandelingen (de zogenaamde core-bussiness) tot activiteiten
die meer in de sfeer van serviceverlening aan leden liggen. Deze laatstge-
noemde activiteiten zien soms op ondersteuning van de werknemer op het
gebied van zijn werkzaamheden en soms op dienstverlening in de privé-sfeer.
Zo biedt zowel de FNV als de CNV als De Unie (vaak in samenwerking met
opleidingsinstituten) verschillende soorten opleidingen en arbeidstrainingen
aan hun leden aan, die ofwel gratis zijn of met korting gevolgd kunnen wor-
den. Daarnaast worden in samenwerking met verzekeringsmaatschappijen
verschillende verzekeringen132 aangeboden aan leden met speciale tarieven of
kortingen. Ook geven de vakbonden (over het algemeen gratis) advies aan de
leden op het gebied van arbeidsgeschillen, belastingen en soms ook in privé-
geschillen, al dan niet in samenwerking met speciale adviesbureaus. Dat
vakbonden zich steeds meer gaan gedragen als dienstverlenende ondernemin-
gen blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat de Unie en Abvakabo hun leden
energie met korting aanbieden via Energiedirect. FNV Bondgenoten is hier
onlangs mee gestopt omdat zij zich juist meer op haar core-bussiness wilde
richten. De Unie heeft bovendien een eigen reisbureau waar leden met 3%
korting vakanties kunnen boeken bij bekende touroperators en heeft onlangs
een deal met Zonnet gesloten om leden ADSL-aansluitingen met korting aan
te bieden in combinatie met speciale handboeken voor gebruik.

Met betrekking tot deze activiteiten bestaat bijna geen twijfel dat zij als
economische activiteiten aangemerkt moeten worden. Indien een werknemers-
organisatie dergelijke activiteiten ontplooit moet zij derhalve beschouwd
worden als een onderneming in de zin van het kartelverbod.

Omdat het nog geen vaste rechtspraktijk is om een vakbond altijd alleen
per activiteit te beoordelen zou het ontplooien van dergelijke activiteiten voor
problemen kunnen zorgen. Indien de splitsingstheorie niet toegepast mag
worden, kunnen zoals hierboven aangegeven deze activiteiten ervoor zorgen
dat de werknemersorganisatie als onderneming aangemerkt wordt, ook als zij
werknemers vertegenwoordigt.
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133 Volgens Van Waarden kan men in Europa onderscheid maken tussen handelsorga-
nisaties en werkgeversverenigingen. In de werkgeversverenigingen worden de belan-
gen van de ondernemingen op sociaal gebied behartigd. In handelsorganisaties gaat
het om de belangen van ondernemingen op commercieel gebied, op de productmarkt.
Soms worden in een organisatie beide belangen verenigd zoals in de AWVN. Een
voorbeeld van de verschillen ziet men in VNO en NCW. Van Waarden 1996.
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Daarnaast is het de vraag hoe men om moet gaan bij gevallen van overlap-
ping of wanneer er geen scheiding mogelijk is tussen de verschillende activi-
teiten indien de splitsingstheorie wel geldt. In het kader van dit onderzoek zal
dit met name van belang zijn indien deze economische activiteiten direct of
indirect onderdeel zijn van CAO-afspraken. Hierbij kan men denken aan
bijvoorbeeld een afspraak waarin een vakbond zou bedingen dat alle buiten-
landse reizen die de werknemers voor de werkgever maken bij haar reisbureau
moeten worden geboekt. Omdat de splitsingstheorie nog niet helemaal uitge-
kristalliseerd is kunnen hierover geen definitieve uitspraken worden gedaan.

4.2.2.3 Werkgevers en werkgeversorganisaties

‘Ze zijn opgericht ter voorkoming van werkstakingen en als cao-partner, maar
fungeren ook als kartel op de afzet- of grondstoffenmarkt, behartigen afzetbelangen
bij overheid en organisaties van afnemers en bemoeien zich met productietechni-
sche kwesties zoals normalisatie van producten en productieprocessen.’
De Vroom en van Waarden 1984

Inleiding
Hoewel werknemers zich hoofdzakelijk om sociale belangen organiseren,
hebben ondernemers naast sociale belangen ook economische, commerciële,
financiële en productietechnische belangen om zich te organiseren.133 Ook het
afsluiten van CAO’s is voor werkgevers van belang in verband met arbeids-
kosten en dergelijke.

In deze paragraaf moet de vraag beantwoord worden of werkgevers(orga-
nisaties) aangemerkt moeten worden als ondernemingen wanneer zij CAO-
afspraken maken die geen immuniteit verdienen op grond van de Albany-
exceptie. Nagegaan moet dus worden of werkgevers zich in dat geval gedra-
gen als een eenheid die deelneemt aan het economisch verkeer door het
aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde markt.

Jurisprudentie
In de jurisprudentie wordt over het al dan niet verrichten van economische
activiteiten door werkgevers en werkgeversorganisaties niet gesproken. Het
Hof, noch de NMa laat zich specifiek uit over deze vraag. Het Hof komt aan
het antwoord op deze vraag niet toe omdat er sprake is van immuniteit van
CAO-bepalingen (Albany, Brentjens, Drijvende Bokken en Van der Wou-
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134 Zoals in de vorige paragraaf gesteld, zou men uit de verleende immuniteit aan CAO-
bepalingen kunnen afleiden dat het Hof meent dat het afsluiten van CAO-bepalingen
niet als economische activiteit beschouwd moet worden. Door het Hof is dit echter
nooit bevestigd.

135 Hof EFTA, 22 maart 2002, E-8/00 (Norwegian Federation of Trade Unions with
Norwegian Union of Municipal Employees and Norwegian Confederation of Munici-
pal Employees/ Norwegian Association of Local and Regional Authorities).

136 Zie over deze zaak ook paragraaf 4.2.1.
137 HvJ EG 19 februari 2002, C-309/99, Jur. 2002, p. I-1577 (Wouters) r.o. 57. Zie met

betrekking tot gemeenten: HvJ EG 4 mei 1988, zaak 30/87, Jur. 1988, p. 2479 (Bod-
son).

138 Hof EFTA, 22 maart 2002, E-8/00 (Norwegian Federation of Trade Unions with
Norwegian Union of Municipal Employees and Norwegian Confederation of Munici-
pal Employees/ Norwegian Association of Local and Regional Authorities) r.o. 63-64.
Sønstelli Johansen meent dat de vraagstelling van het Noorse arbeidsgerecht of een
CAO aan te merken is als een overeenkomst tussen werkgevers, suggereert dat het
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de).134 In de Pavlov-zaak is bovendien geen sprake van een werkgeversor-
ganisatie, maar van een beroepsvereniging.

In andere bronnen wordt over de vraag of werkgevers en hun organisaties aan
te merken zijn als ondernemingen soms wel wat gezegd. Het EFTA-Hof en
AG Jacobs gaan bijvoorbeeld in op de kwestie.

In de uitspraak van het EFTA-Hof van 22 maart 2002 over de Noorse gemeen-
ten en vakbonden wordt wel aandacht besteed aan de status van de
werkgever.135 Zoals in de vorige paragraaf al duidelijk werd ging het in deze
zaak om gemeenten die CAO-afspraken niet nakwamen, terwijl zij daaraan
door lidmaatschap gebonden waren.136

Naast het feit dat het hier gaat om werkgevers die CAO-afspraken niet
naleven is er in deze zaak sprake van een extra complicatie. De werkgevers
zijn overheidsinstellingen, de Noorse gemeenten, die ook overheidsactiviteiten
uitvoeren. In deze gevallen zou er sprake kunnen zijn van overheidspreroga-
tieven indien zij zich met kerntaken van de overheid bezighouden. Deze
kerntaken worden immers niet aangemerkt als economische activiteiten en de
gemeenten zijn dan geen ondernemingen in de zin van het mededingings-
recht.137 Het EFTA-Hof geeft met betrekking tot deze materie aan dat op grond
van het Bodson-arrest het kartelverbod niet toegepast kan worden op gemeen-
ten die in hun hoedanigheid van overheid handelen. Dat betekent dat wanneer
een gemeente politieke beslissingen neemt of publieke administratieve taken
verricht, de gemeente niet in haar hoedanigheid van onderneming, maar in
haar hoedanigheid van een overheidsorgaan handelt. Echter, benadrukt het
EFTA-Hof, een gemeente kan ook economische activiteiten verrichten, zoals
het op de markt aanbieden van goederen of diensten tegen betaling. Indien een
gemeente economische activiteiten verricht moet zij wel aangemerkt worden
als een onderneming.138
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gerecht ervan uitgaat dat er een verschil is tussen de gemeente als werkgever en de
gewone werkgever die zich op de goederen- en dienstenmarkt begeeft. Sønstelli
Johansen 2001.

139 Hof EFTA, 22 maart 2002, E-8/00 (Norwegian Federation of Trade Unions with
Norwegian Union of Municipal Employees and Norwegian Confederation of Munici-
pal Employees/ Norwegian Association of Local and Regional Authorities) r.o. 64-65.

140 Hof EFTA, 22 maart 2002, E-8/00 (Norwegian Federation of Trade Unions with
Norwegian Union of Municipal Employees and Norwegian Confederation of Munici-
pal Employees/ Norwegian Association of Local and Regional Authorities) r.o. 66.

141 In Noorwegen is geen mogelijkheid tot algemeen verbindend verklaring van CAO’s.
De werkgever kan derhalve alleen door lidmaatschap van de werkgeversorganisatie
gebonden worden als hij zelf geen partij is bij de CAO. Zie hierover met betrekking
tot het Nederlandse recht paragraaf 2.3.5 en paragraaf 2.3.6 over de werkingssfeer van
de CAO en de AVV-CAO.

142 Hof EFTA, 22 maart 2002, E-8/00 (Norwegian Federation of Trade Unions with
Norwegian Union of Municipal Employees and Norwegian Confederation of Munici-
pal Employees/ Norwegian Association of Local and Regional Authorities) r.o. 67.
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Volgens het EFTA-Hof zijn (organisaties van) gemeenten die onderhande-
len over arbeidsvoorwaarden van werknemers die zich uitsluitend bezighou-
den met publieke taken, dan ook niet aan te merken als een onderneming.
Organsaties of gemeenten die een CAO van gemeenten afsluiten die alleen de
werknemers met publieke taken betreft, worden door het EFTA-Hof niet
aangemerkt als ondernemingen, omdat het dan gaat om organisaties die
overheidstaken uitvoeren.139

In de onderhavige zaak gaat het echter om een CAO die alle werknemers
van de gemeente betreft, dus ook de werknemers die geen publieke taken
hebben. De gemeenten voldeden in de visie van het EFTA-Hof dus niet aan
de uitzondering van het overheidsprerogatief.140

Een gemeente kan volgens het EFTA-Hof beschouwd worden als een
onderneming, wanneer zij haar belangen beschermt die zij heeft als werkgever
die economische activiteiten verricht. Zij beschermt die belangen onder andere
door lid te worden van een werkgeversorganisatie die haar bij CAO-onderhan-
delingen vertegenwoordigt. Daarom kunnen gemeenten, wanneer zij in hun
hoedanigheid als werkgever door lidmaatschap aan de CAO worden gebon-
den, ook zonder dat zij zelf partij zijn bij de CAO als onderneming beschouwd
worden.141 Het EFTA-Hof wijst er vervolgens op dat indien een werkgever
aangemerkt kan worden als onderneming, werkgeversorganisaties ook als
ondernemersverenigingen of onderneming aangemerkt kunnen worden vanwe-
ge het feit dat zij de belangen beschermen van hun leden als werkgevers die
economische activiteiten verrichten.142

Conclusie AG
AG Jacobs komt tot de conclusie dat werkgevers als ondernemingen aan te
merken zijn. Hij redeneert als volgt. Werkgevers verrichten activiteiten op de
goederen en dienstenmarkten en hebben, om die activiteiten te kunnen ver-
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143 ‘Realistischer is, uit te gaan van economische motieven, bijvoorbeeld de voorkoming
van kostbare arbeidsconflicten. Lagere transactiekosten door een collectieve en aan
regels gebonden onderhandelingsprocedure, en een grotere voorspelbaarheid en
doorzichtigheid op het gebied van de productiekosten.’ AG EG 28 januari 1999, C-
115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany,
Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 233.

144 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.
1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 229-233.

145 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.
1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 202-203.

146 Von Wallwitz 1997, p. 143-154. 
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richten, personeel in dienst. Het hebben van personeel is volgens hem inherent
aan het verrichten van de economische activiteiten en daarom verrichten
werkgevers die onderhandelen over lonen of arbeidsvoorwaarden geen sociale
maar economische activiteiten. Werkgevers worden bij de onderhandelingen
immers niet gedreven door sociale overwegingen.143 Het succes van de onder-
neming hangt juist af van ‘haar vermogen om de best mogelijke collectieve
overeenkomst met haar werknemers te bereiken, hetgeen van invloed is op
haar kostenstructuur’.144

Commissie en Nederlandse regering
Uit hun opmerkingen bij Albany e.a. kan men opmaken dat de Commissie en
de Nederlandse regering van mening zijn dat werkgevers die deelnemen aan
collectieve onderhandelingen over pensioenen, geen economische maar een
sociale activiteit verrichten. Een argumentatie ontbreekt echter.145

Literatuur
In de literatuur wordt over het algemeen weinig aandacht geschonken aan de
werkgever die CAO’s afsluit. Er wordt van uitgegaan dat de werkgever en de
werkgeversorganisatie aangemerkt moeten worden als onderneming, ook
wanneer zij over CAO’s onderhandelen en deze afsluiten. In de literatuur con-
centreert men zich op de kwalificatie van vakbonden.

Von Wallwitz meent dat werkgevers ook in hun capaciteit als werkgever
als onderneming gekwalificeerd kunnen worden indien zij instemmen met een
CAO die mededingingsbeperkende regelingen bevat en zich niet beperken tot
afspraken over arbeidsvoorwaarden.146

Analyse
Werkgevers(organisaties) verschillen duidelijk van vakbonden wat betreft de
vraag naar het wel of niet verrichten van economische activiteiten. Zoals in
hoofdstuk 2 naar voren kwam, sluiten werkgevers en hun organisaties CAO’s
af om arbeidskosten te beperken en voorspelbaar te houden en daarmee gelijke
concurrentievoorwaarden te scheppen en transactiekosten te besparen. Daar-
naast worden CAO’s met vredesplichtbepalingen afgesloten om dure arbeids-
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147 Zie voor driekwart-dwingend recht paragraaf 2.3.3.
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conflicten te vermijden en ‘arbeidsrust te kopen’. Het afsluiten van een CAO
door een werkgever of een werkgeversorganisatie is derhalve een onderdeel
van het productieproces. Het ligt daarom eerder voor de hand ervan uit te gaan
dat er sprake is van een economische handeling indien de werkgever of de
werkgeversorganisatie CAO’s afsluit.

Werkgevers of een werkgeversorganisatie zijn daarom altijd aan te merken als
ondernemingen. Door CAO-bepalingen af te sluiten maken zij afspraken die
effecten sorteren op de markt van goederen en diensten door de concurrentie-
voorwaarden op het gebied van arbeidskosten voor alle werkgevers gelijk te
trekken. Het betreft dan immers de positie van de werkgever(s) op die markt
ten opzichte van derden en elkaar.

Dat het afsluiten van CAO-bepalingen niet valt te vatten onder een overheids-
prerogatief of uitvoering van een wettelijk opgelegde sociale zekerheidstaak
zonder handelingsvrijheid, ligt voor de hand. Het afsluiten van CAO’s is
immers bij uitstek geen taak die is voorbehouden aan de overheid, zoals het
controleren van het luchtruim of milieu-inspectie dit wel is. Bovendien
vervullen sociale partners geen taak van algemeen sociaal belang in de zin van
socialezekerheidsorganen. De overheid heeft juist de verantwoordelijkheid
voor het opstellen van arbeidsvoorwaarden overgedaan op sociale partners,
door hen de mogelijkheid te bieden CAO’s af te sluiten, die in sommige
gevallen de wet kunnen aanvullen.147 De contractsvrijheid van sociale partners
komt bijvoorbeeld naar voren bij het algemeen verbindend verklaren van de
CAO, waarbij de minister maar marginaal de inhoud van de CAO mag toet-
sen. Dit zou eventueel anders zijn wanneer het gaat om entiteiten die zijn
belast met een overheidsprerogatief. Dan worden immers CAO-afspraken
gemaakt met de vertegenwoordigers van werknemers die deze taken uitvoe-
ren. Alleen als het gaat om die werknemers zou er wel eens geen sprake
kunnen zijn van een economische activiteit.

4.2.3 CAO als overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke
gedraging 

4.2.3.1 Inleiding

‘Daß Arbeitgeber und Gewerkschaften nicht Wettberwerber sind, ist unschädlich,
da Art. 85 I EGV nicht nur Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern erfaßt.’
Von Wallwitz 1997, p. 175.

Indien men tot de conclusie gekomen is dat de niet-immune CAO-bepaling
door ondernemingen is afgesloten, moet vervolgens nagegaan worden of de
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148 HvJ EG 29 oktober 1980, zaak 209-215/78 en 218/78, Jur. 1980, p. 3125 (Heintz).
Besluit NMa 12 januari 2000, zaak 757 (Chilly en Basilicum). Zie paragraaf 3.4.3.1.

149 HvJ EG 29 oktober 1980, zaak 209-215/78 en 218/78, Jur. 1980, p. 3125 (Heintz). HvJ
EG 30 januari 1985, zaak 123/85, Jur. 1985, p. 391 (BNIC/Clair). HvJ EG 11 januari
1990, zaak 277/87, Jur. 1990, p. I-45 (Sandoz/Commissie). Besluit NMa, 13 december
2000, zaak 882 (Amicon Zorgverzekeraar). Besluit NMa 12 januari 2000, zaak 757
(Chilly en Basilicum). 

150 HvJ EG 3 juli 1985, zaak 243/83, Jur. 1985, p. 2015 (Binon). 
151 HvJ EG 14 juli 1972, zaak 48/69, Jur. 1972, p. 619 (ICI/Commissie). Later bevestigd

in o.a. HvJ EG 8 juli 1999, C-49/92, Jur. 1999, p. I-4125 (Anic/Commissie), HvJ EG
14 juli 1981, zaak 172/80, Jur. 1981, p. 2021 (Züchner/Bayerische Vereinsbank
A.G.),HvJ EG 21 februari 1984, zaak 86/82, Jur. 1984, p. 883 (Hasselblad), HvJ EG
28 maart 1984, zaak 29/83 en 30/83, Jur. 1984, p. 1679 (CRAM en Rheinzink/Com-
missie). Bellamy & Child 2001, nr. 2-034. Zie paragraaf 3.4.3.2.

152 HvJ EG 29 oktober 1980, zaak 209-215/78 en 218/78, Jur. 1980, p. 3125 (Heintz). Be-
sluit NMa 18 september 2000, zaak 492 (Vereniging van Bloemenveilingen in Neder-
land).
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CAO-bepaling aangemerkt kan worden als een overeenkomst tussen onderne-
mingen in de zin van het kartelverbod.

Volgens vaste jurisprudentie van het Hof is een overeenkomst de getrouwe
uitdrukking van de wil van partijen zich overeenkomstig een bepaalde praktijk
te gedragen.148 Ook de stilzwijgende aanvaarding van clausules in overeen-
komsten wordt als een overeenkomst aangemerkt.149 Niet van belang is of een
overeenkomst ook gekwalificeerd kan worden als een juridische overeenkomst
in de zin van nationaal burgerlijk recht. Voor het mededingingsstelsel van art.
81 EG e.v. zijn namelijk de economische gevolgen van overeenkomsten (en
van iedere vergelijkbare vorm van afstemming of coördinatie) meer van
belang dan de rechtsvorm daarvan.150

Zoals in paragraaf 3.4.3 ook al naar voren kwam, is het moeilijk een dui-
delijke scheidslijn te trekken tussen de overeenkomst en de onderling afge-
stemde feitelijke gedraging. Hoewel een CAO per definitie als een overeen-
komst aan te merken is, zou er ook sprake kunnen zijn van een onderling
afgestemde feitelijke gedraging. Onder een onderling afgestemde feitelijke
gedraging wordt immers verstaan: een vorm van coördinatie tussen onderne-
mingen, die, zonder dat het tot een eigenlijke overeenkomst komt, de risico’s
der onderlinge concurrentie welbewust vervangt door een feitelijke samenwer-
king.151 Het verschil met de overeenkomst ligt dus in het feit dat er geen
sprake is van daadwerkelijke uitdrukking van de wil van partijen, terwijl par-
tijen wel samenwerken om tot bepaalde mededingingsvoorwaarden te komen
die in een normaal functionerende markt niet zouden voorkomen.

Wetten of wettelijke maatregelen kunnen niet aangemerkt worden als
overeenkomsten. Er is geen sprake meer van een overeenkomst of een onder-
ling afgestemde gedraging zodra ondernemingen niet meer de vrijheid hebben
om hun gedrag op de markt naar eigen inzicht te kunnen bepalen152 als gevolg
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153 HvJ EG 14 januari 1984, zaak 43/82 en zaak 63/82, Jur. 1984, p. 19 (VBVB en VBBB/
Commissie). HvJ EG 10 december 1985, zaken 240-242/82, 261/82, 262/82, 268-
269/82, Jur. 1985, p. 3831 (SSI/Commissie). HvJ EG 11 november 1997, C-359/95P
en C-379/95P, Jur. 1997, p. I-6265 (Ladbroke Racing Ltd.). Besluit NMa 21 augustus
2001, zaak 620 (Nederzand B.V.).

154 De Nederlandse regering, maar ook de Commissie en de Franse en Zweedse regering,
meenden dat er geen sprake kon zijn van een overeenkomst tussen ondernemingen
omdat vakbonden en werkgeversorganisaties wanneer zij deelnemen aan collectieve
onderhandelingen over pensioenen niet aangemerkt kunnen worden als ondernemin-
gen. Het Hof ging hier niet op in. AG Jacobs wijst erop dat de Commissie met betrek-
king tot de banken in de zaak Irish Banks een andere mening toegedaan was. Beschik-
king nr. 86/507/EEG (PbEG 1986, L 295/28) (Irish Banks’ Standing Committee). AG
EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur. 1999,
p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 201-202.
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van wettelijke regelingen. Overeenkomsten die alleen door de wet goedge-
keurd worden of alleen aangemoedigd worden door de wet, of overeenkom-
sten die met toestemming van bepaalde autoriteiten worden aangegaan kunnen
wel onder het kartelverbod vallen.153

De vraag of CAO-bepalingen aangemerkt kunnen worden als een overeen-
komst tussen ondernemingen hangt sterk samen met de vraag of CAO-partijen
aangemerkt kunnen worden als ondernemingen. Hoewel deze toets in de
vorige paragraaf reeds aan de orde is geweest, zal aan de samenhang van het
ondernemingsbegrip met het overeenkomstenbegrip aandacht besteed moeten
worden. Dat CAO-afspraken aan te merken zijn als de uitdrukking van de wil
van partijen om zich overeenkomstig een bepaalde praktijk te gedragen is
duidelijk. De vraag die iedereen bezighoudt, is of er wel sprake kan zijn van
een overeenkomst tussen ondernemingen. Zoals uit de vorige paragraaf naar
voren kwam zijn in de literatuur sommigen van mening dat een vakbond niet
aangemerkt kan worden als een onderneming. Daarom kan een CAO volgens
hen geen overeenkomst tussen ondernemingen zijn. In deze paragraaf zal ik
nagaan of dit het geval is.

4.2.3.2 Overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging
tussen ondernemingen

Jurisprudentie
In de rechtspraak komt niet aan de orde of een CAO aan te merken is als een
overeenkomst in de zin van het mededingingsrecht. Dit ondanks het feit dat
in de prejudiciële vragen van Albany e.a. wel de vraag naar voren is gekomen
of de beslissingen van partijen om een pensioenfonds met behulp van een
CAO op te richten, met verplichte deelneming daaraan, aan te merken zijn als
overeenkomsten.154 Omdat het Hof echter zowel in deze zaken, als in Van der
Woude, niet toekwam aan het toepassen van het kartelverbod, is op deze
vragen geen antwoord gegeven. Hetzelfde geldt voor de NMa. In al haar be-
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155 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.
1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 218-227.

156 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.
1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 228-236. Zie ook
paragraaf 4.2.2.

157 ‘Voor het sluiten van een collectieve overeenkomst tussen werkgevers en werknemers
moeten beide partijen hun gedrag op elkaar afstemmen, hetzij door overeenkomsten
ad hoc, hetzij geïnstitutionaliseerd door middel van verenigingen. Op zijn minst
moeten zij overeenkomen, gezamenlijk te onderhandelen en zich te houden aan het
door hun vertegenwoordigers bereikte onderhandelingsresultaat.’ AG EG 28 januari
1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751
(Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 73 en nr. 241. 

158 HvJ EG 15 mei 1975, zaak 71/74, Jur. 1975, p. 563 (Frubo). HvJ EG 30 januari 1985,
zaak 123/85, Jur. 1985, p. 391 (BNIC/Clair). HvJ EG 29 oktober 1980, zaak 209-
215/78 en 218/78, Jur. 1980, p. 3125 (Heintz).

159 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.
1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 242.

160 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.
1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 255.
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sluiten met betrekking tot deze materie komt zij uiteindelijk tot de conclusie
dat er sprake was van immuniteit en gaat dus niet meer in op het overeenkom-
stenbegrip.

AG Jacobs
Alleen AG Jacobs gaat in zijn conclusie bij Albany concreet op de vraag in of
er sprake kan zijn van een overeenkomst tussen ondernemingen wanneer
werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers afspraken maken. Ondanks
het feit dat hij werknemersverenigingen niet als ondernemingen aanmerkt
wanneer zij CAO-bepalingen afsluiten, meent hij dat er sprake kan zijn van
een overeenkomst tussen ondernemingen wanneer het gaat om CAO-afspra-
ken.155 Volgens de AG impliceert elke collectieve overeenkomst tussen werk-
gevers- en werknemersvertegenwoordigers een overeenkomst tussen de
werkgevers, die wel als ondernemingen aan te merken zijn,156 om gezamenlijk
te onderhandelen en aan het resultaat daarvan gebonden te zijn.157 Hij meent
dat uit jurisprudentie van het Hof158 volgt dat er dan sprake is van een stilzwij-
gende overeenkomst aan werkgeverszijde of op zijn minst een onderling
afgestemde feitelijke gedraging.159 De AG signaleert vervolgens twee stilzwij-
gende overeenkomsten, de overeenkomst tot oprichting van één pensioenfonds
dat door de werkgevers samen met de vakbonden wordt beheerd, en de over-
eenkomst om samen met de vakbonden de bevoegde minister te verzoeken de
deelneming voor alle ondernemingen in de bedrijfstak verplicht te stellen.160

Zoals reeds hierboven aangegeven, heeft het Hof dit advies van de AG niet
gevolgd in zijn arresten, omdat het aan de toetsing aan het overeenkomstenbe-
grip niet toegekomen is.
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161 Gyselen 2000. Evju 2001.
162 Franssen et al. 2000.
163 Evju 2001.
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Literatuur
Omdat men in de literatuur er over het algemeen van uitgaat dat de vakbond
als CAO-partij niet als onderneming is aan te merken, wordt hoofdzakelijk de
theorie van Jacobs met betrekking tot de impliciete overeenkomst onderzocht.
Op basis van deze theorie gaan zij er dus impliciet van uit dat werkgeversorga-
nisaties wel als ondernemingen aangemerkt moeten worden. In ieder geval
houden zij rekening met die mogelijkheid.

Gyselen en Evju zetten zich af tegen de opvattingen van Jacobs. Zij
twijfelen of er sprake kan zijn van een impliciete overeenkomst tussen werk-
gevers wanneer zij in collectieve onderhandeling zijn. Misschien bestaat deze
impliciete overeenkomst wel, maar die wordt volgens Gyselen pas relevant op
het moment dat de vakbonden akkoord gaan, omdat de overeenkomst dan pas
mededingingsbeperkend effect kan hebben.161

Franssen e.a. wijzen erop dat als men de redenering van Jacobs volgt, er
met betrekking tot de ondernemings-CAO geen impliciete overeenkomst
tussen werkgevers geacht kan worden aanwezig te zijn. Er is dan immers maar
één werkgever bij de CAO betrokken en omdat de vakbond in de ogen van de
AG niet als onderneming beschouwd zou mogen worden, kan er dan nooit
sprake zijn van een overeenkomst tussen ondernemingen.162 Volgens Evju zou
er dan hooguit sprake kunnen zijn van een onderling afgestemde feitelijke
gedraging wanneer men andere (ondernemings-)CAO’s erbij zou kunnen
betrekken, dus bijvoorbeeld wanneer de ene ondernemings-CAO naar de an-
dere zou verwijzen of op de een of andere manier met een andere CAO in
verbinding staat.163

4.2.3.3 Analyse

Uit de vorige paragraaf bleek dat zowel vakbonden als werkgevers(organi-
saties) aangemerkt zouden kunnen worden als ondernemingen wanneer zij
CAO’s afsluiten. Werkgevers en werkgeversorganisaties worden als onderne-
mingen of ondernemersverenigingen aangemerkt, omdat zij in de CAO onder
andere afspraken maken over (arbeids)kosten die deel uitmaken van het
dagelijks productieproces. Vakbonden worden alleen als ondernemingen
aangemerkt wanneer zij afspraken maken die te ver afliggen van hun kerntaak
als belangenbehartiger van werknemers en bepalingen afsluiten die te maken
hebben met hun economische activiteiten, zoals het runnen van een reisbureau
en dergelijke. In principe kan er dus alleen in die gevallen sprake zijn van een
overeenkomst tussen ondernemingen, tenzij men het bestaan van de impliciete
overeenkomst tussen werkgevers aanneemt.
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164 Volgens Leemreize kan bijvoorbeeld de bedrijfstak-CAO gezien worden als een
contract tussen werkgevers onderling, om niet zozeer te concurreren op het punt van
lonen en andere arbeidsvoorwaarden, maar op de kwaliteit van de werkorganisatie.
Leemreize 1992.

165 Zie over decentralisatie paragraaf 2.4.1.
166 Dit geldt natuurlijk wel voor diegenen die geen partij waren bij de CAO, maar door

de algemeen verbindend verklaring wel aan de CAO gebonden worden en deze moeten
naleven. Dit is echter niet relevant voor wat betreft het overeenkomstenbegrip. Zie
voor algemeen verbinden verklaring paragraaf 2.3.6. 
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Van een impliciete overeenkomst tussen werkgevers kan alleen sprake zijn
bij een bedrijfstak-CAO, waarbij meerdere werkgeversorganisaties partij zijn.
Dit zou een impliciete overeenkomst kunnen zijn tussen werkgeversorganisa-
ties om hun leden te binden aan de CAO. Men zou zelfs kunnen spreken van
een impliciete afspraak tussen de leden van de organisatie of de leden van
meerdere organisaties om zich overeenkomstig de bepalingen te gedragen.164

Ondernemings-CAO’s binden maar één werkgever. Alleen met betrekking tot
ondernemings-CAO’s die een band hebben met een andere CAO zou ik met
Evju menen dat het mogelijk is om tot een impliciete overeenkomst tussen
meerdere werkgevers te concluderen. Een dergelijke band zou kunnen bestaan
wanneer een ondernemings-CAO voortkomt uit decentralisatiebepalingen van
een overkoepelende bedrijfstak-CAO. Zoals in hoofdstuk 2 aan de orde kwam
is er sprake van decentralisatie (op mesoniveau) indien sociale partners in-
dividuele werkgevers en eventueel werknemers de ruimte willen geven zelf
nadere afspraken te maken over hun arbeidsvoorwaarden.165 Vaak houdt dit
dan in dat individuele werkgevers of werknemers tussen verschillende alterna-
tieven kunnen kiezen die van tevoren door sociale partners zijn uitgedacht.
Alleen deze decentralisatiebepalingen komen volgens de minister in aanmer-
king voor AVV. Indien de decentralisatiebepaling alleen keuzemogelijkheden
bevat voor de werkgever die gemaakt moeten worden door middel van het
afsluiten van een ondernemings-CAO, zou er eerder sprake kunnen zijn van
een band tussen de verschillende werkgevers die van deze bepaling gebruik
maken. Zij weten dan immers van elkaar dat er tussen die verschillende al-
ternatieven gekozen gaat worden. Of er dan ook daadwerkelijk gesproken kan
worden over coördinatie tussen de werkgevers die de ondernemings-CAO’s
afsluiten hangt af van de concrete omstandigheden en de inhoud van de
decentralisatiebepalingen.

Voor de volledigheid moet nog opgemerkt worden dat het wat betreft het
overeenkomstenbegrip geen verschil kan uitmaken of de CAO algemeen
verbindend verklaard is. Een algemeen verbindend verklaarde CAO is geen
wetgeving die partijen elke vrijheid ontneemt hun gedrag vrij te bepalen.
Partijen zijn immers zelf de inhoud van de overeenkomst overeengekomen en
hun is niet iets van bovenaf opgelegd.166
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167 Wanneer in deze paragraaf beperking van de mededinging genoemd wordt, wordt
tevens het verhinderen van of het vervalsen van de mededinging bedoeld.

168 HvJ EG 14 juli 1981, zaak 172/80, Jur. 1981, p. 2021 (Züchner/Bayerische Vereins-
bank A.G.). HvJ EG 16 december 1975, zaken 40/73-48/73, 50/73, 54/73 tot 56/73,
111/73, 113/73, 114/73, Jur. 1975, p. 1663 (Suiker Unie).

169 Bellamy & Child 2001, nr. 2-096. HvJ EG 12 december 1967, zaak 23/67, Jur. 1967,
p. 512 (Brasserie de Haecht I). Besluit NMa 9 februari 1999, zaak 528 (Nederlandse
Dagbladpers). Besluit NMa 22 augustus 2000, zaak 199 (Roodveldt). Zie paragraaf
3.4.4.
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Het besluit van CAO-partijen om de algemeen verbindend verklaring van de
CAO te verzoeken zou gekwalificeerd kunnen worden als een impliciete
overeenkomst om de werking van de overeenkomst te doen versterken of uit
te breiden. Soms zal het van de AVV afhangen of een CAO wel mededin-
gingsbeperkend kan zijn. De impliciete overeenkomst kan echter op zichzelf
geen betekenis hebben omdat het mededingingsbeperkende element alleen in
de algemeen verbindend verklaarde CAO zelf opgenomen zal zijn. Zo is er
wel coördinatie om een overeenkomst de werking van een algemeen verbin-
dend verklaarde overeenkomst te geven, maar uit déze coördinatie vloeit geen
mededingingsbeperking voort. Alleen van de algemeen verbindend verklaarde
overeenkomst zelf kan die werking uitgaan. De algemeen verbindend
verklaarde status van de CAO speelt derhalve enkel een rol bij de bepaling of
een CAO mededingingsbeperkend kan zijn.

4.2.4 Beperking van de mededinging door de (AVV)CAO

4.2.4.1 Inleiding

Indien een niet-immune CAO-bepaling aangemerkt kan worden als een
overeenkomst tussen ondernemingen, moet nagegaan worden of de CAO-
bepaling (juridisch gezien) de mededinging verhindert, beperkt of vervalst.
Het kan dan bijvoorbeeld gaan om afspraken als het verlenen van een exclu-
sief recht tot omscholing aan de vakbond in de CAO.

Volgens de kartelverboden uit art. 81 lid 1 EG en art. 6 Mw mag een
overeenkomst de mededinging niet verhinderen, beperken of vervalsen.167 Er
is sprake van beperking van de mededinging indien een onderneming beperkt
wordt in haar vrijheid om onafhankelijk haar beleid te bepalen doordat zij
gebonden is aan een overeenkomst.168 Ook indien een derde door het bestaan
van de overeenkomst gehinderd wordt kan er sprake zijn van mededingingsbe-
perking.169 Uit de niet-limitatieve voorbeelden die in art. 81 lid 1 sub a-e EG
genoemd worden, blijkt dat men concreet moet nagaan of er sprake is van
beperking van de vrijheid van toetreding tot of deelneming aan het econo-
misch verkeer en/of om oplegging van verplichtingen bij deelnemingen aan
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170 HvJ EG 29 oktober 1980, zaak 209-215/78 en 218/78, Jur. 1980, p. 3125 (Heintz).
171 Dit is samenwerking tussen ondernemingen in dezelfde bedrijfskolom de leidt tot

grotere efficiëntie, zoals bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop bij de detailhandel. 
172 Zie paragraaf 3.4.4.4.
173 Zie paragraaf 3.4.5.3. 
174 Mok 2004, par. 5.3.6.
175 AG EG 23 maart 2000, C-180/98-C-184/98 (Pavlov) nr. 156-165. 
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het economisch verkeer.170 Er moet derhalve sprake zijn van een beperking
van de mededinging op de goederen- en dienstenmarkt.

Daarnaast moet er sprake zijn van een merkbare beperking van de mededin-
ging. Dit houdt in dat er alleen maar sprake kan zijn van een beperking van de
mededinging indien er sprake is van een soort overeenkomst waarvan de
gevolgen geacht worden waarneembaar te zijn, zoals bijvoorbeeld horizontale
samenwerkingsovereenkomsten,171 of indien de markt niet op voldoende wijze
beïnvloed wordt door de overeenkomst. In het Europese recht valt onder
andere de bagatelregeling onder deze noemer. In de Bagatelbekendmaking
geeft de Commissie percentages van marktaandelen aan van betrokken onder-
nemingen waarvan de overeenkomsten geacht worden de mededinging niet
merkbaar te beïnvloeden.172 In de Nederlandse Mededingingswet is een aparte
bagatelbepaling opgenomen, die als een uitzondering op het kartelverbod
functioneert en een omzetcriterium hanteert.173 Er kan bovendien sprake zijn
van een kwalitatieve onmerkbaarheid, wat inhoudt dat de positieve aspecten
van een overeenkomst opwegen tegen de negatieve.174

Om vast te kunnen stellen of er sprake is van een mededingingsbeperkende
CAO-bepaling is de inhoud van de bepaling van belang. Daaruit volgt immers
of een partij bij de overeenkomst of een derde beperkt wordt in zijn vrijheid
om deel te nemen aan het economisch verkeer. Daarbij is het bovendien de
vraag of het verschil maakt dat de CAO algemeen verbindend verklaard is.
Algemeen verbindend verklaring betekent immers dat alle werkgevers die
onder de werkingssfeer van de CAO vallen eraan gebonden zijn. Dit zou een
versterking van de mogelijke mededingingsbeperkende werking kunnen
opleveren. Problematisch wordt dit geval indien een overeenkomst (op zich)
niet in strijd geacht wordt te zijn met het kartelverbod omdat de mededin-
gingsbeperking niet merkbaar is en/of onder de bagatelbepaling valt. Dit
oordeel zou juist door de algemeen verbindend verklaring anders kunnen
uitvallen, doordat door de algemeen verbindend verklaring er wel sprake is
van merkbaarheid of de drempel wel gehaald wordt. De vraag is dan of de
algemeen verbindend verklaring de doorslag mag geven.175

In de doctrine wordt onderscheid gemaakt tussen overeenkomsten die tot doel
hebben de mededinging te beperken, de zgn. overeenkomsten met een mede-
dingingsbeperkende strekking, en overeenkomsten die tot gevolg hebben de
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176 GvEA EG 6 april 1995, T-148/89, Jur. 1995, p. II-1063 (Tréfilunion/Commissie). HvJ
EG 21 februari 1984, zaak 86/82, Jur. 1984, p. 883 (Hasselblad). HvJ EG 1 februari
1978, zaak 19/77, Jur. 1978, p. 131 (Miller). HvJ EG 27 januari 1987, zaak 45/85, Jur.
1987, p. 504 (Verband der Sachversicherer/Commissie).

177 HvJ EG 30 juni 1966, zaak 56/65, Jur. 1966, p. 392 (Société Tèchnique Minière). HvJ
EG 8 november 1983, zaak 96-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 en 110/82, Jur. 1983,
p. 3369 (NV IAZ International Belgium/Commissie). HvJ EG 28 maart 1984, zaak
29/83 en 30/83, Jur. 1984, p. 1679 (CRAM en Rheinzink/Commissie). HvJ EG 28
februari 1991, C-234/89, Jur. 1991, p. I-935 (Delimitis).

178 HvJ EG 30 juni 1966, zaak 56/65, Jur. 1966, p. 392 (Société Tèchnique Minière). HvJ
EG 25 november 1971, zaak 22/71, Jur. 1971, p. 949 (Béguelin). HvJ EG 11 december
1980, zaak 31/80, Jur. 1980, p. 3775 (L’Oréal/De nieuwe Amck). Besluit NMa 2
november 1998, zaak 301 (Bijenkorf, Hema en Esso). Besluit NMa 18 juni 1999, zaak
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mededinging te beperken, de zogenaamde overeenkomsten met een mededin-
gingsbeperkend gevolg.

Overeenkomsten met mededingingsbeperkende strekking, zoals bijvoor-
beeld prijsafspraken, quota of exportverboden, worden op een strengere ma-
nier beoordeeld dan overeenkomsten met een mededingingsbeperkend gevolg.
Terwijl er bij overeenkomsten met een mogelijk mededingingsbeperkend
gevolg nog mogelijkheden zijn om positieve effecten voor de mededinging
mee te wegen en legitieme doeleinden een rol te laten spelen bij de beoorde-
ling daarvan, is daar bij overeenkomsten met een mededingingsbeperkende
strekking geen sprake van.

Indien vaststaat dat een overeenkomst een mededingingsbeperkende strek-
king heeft, is het niet meer nodig de gevolgen van de overeenkomst vast te
stellen. Het uiteindelijke effect op de markt doet er niet meer toe vanwege het
feit dat de overeenkomst reeds tot doel heeft de mededinging te beperken.176

Om de doelstellingen van de overeenkomst vast te stellen wordt gekeken
naar de voorwaarden in de overeenkomst, de juridische en economische
context van de overeenkomst en het gedrag van partijen. Niet van belang is de
werkelijke bedoeling van partijen.177

Met betrekking tot dit soort overeenkomsten is nog maar één uitzondering
mogelijk. Dat is de wettelijke uitzondering op grond van art. 6 lid 3 Mw en
art. 81 lid 3 EG. Deze houdt in dat overeenkomsten die geacht worden bij te
dragen aan de economische vooruitgang en dergelijke, ondanks het feit dat zij
de mededinging beperken, uitgezonderd moeten worden van het kartelverbod.

Voor overeenkomsten met een mogelijk mededingingsbeperkend gevolg geldt
een iets minder streng regime. Om vast te stellen of er sprake is van een
mededingingsbeperkend gevolg vergelijkt men de bestaande situatie van de
markt met de fictieve situatie op de markt zoals die zou zijn zonder de over-
eenkomst. Hierbij moet de hele economische context van een overeenkomst
meegenomen worden. Met name de positie van partijen op de relevante markt,
de aard en hoeveelheid van betrokken producten of diensten en het bestaan
van een eventueel netwerk van gelijksoortige overeenkomsten,178 worden van
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407 (Amicon zorgverzekeraar en Texincare en Tevic/Amicon Zorgverzekeraar).
Besluit NMa, 13 december 2000, zaak 882 (Amicon Zorgverzekeraar).

179 HvJ EG 13 juli 1966, zaak 56 en 58/64, Jur. 1966, p. 450 (Grundig en Consten). HvJ
EG 25 november 1971, zaak 22/71, Jur. 1971, p. 949 (Béguelin).

180 Bekendmaking Commissie, Pb. 2001, C 368/07.
181 Zie paragraaf 3.4.4.6.
182 Ook Von Wallwitz 1997, p. 230. Van den Bergh & Camesasca 2000.
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belang geacht. Ook het bestaan van nationale of communautaire wettelijke
maatregelen die de effecten zouden kunnen versterken is een factor die zou
kunnen meewegen.179

Bij overeenkomsten met een mededingingsbeperkend gevolg speelt boven-
dien de merkbaarheid een grotere rol dan bij overeenkomsten met een mede-
dingingsbeperkende strekking. Het gevolg kan als niet-merkbaar bestempeld
worden indien de marktaandelen van de betrokken partijen op de relevante
markt zo laag zijn dat de gevolgen nauwelijks voelbaar zullen zijn.180 Aan de
andere kant kan er toch sprake zijn van merkbaarheid wanneer een overeen-
komst op zichzelf niet mededingingsbeperkend genoeg is, maar wel in combi-
natie met andere, in een soort van netwerk. Ook een eventuele bijdrage van de
overeenkomst aan een toetredingsbelemmering of groeibelemmering van de
relevante markt kan de merkbaarheid verhogen.

Bepalingen die geacht worden een merkbaar mededingingsbeperkend ge-
volg te hebben, worden desondanks uitgezonderd indien de bepaling aan te
merken is als een noodzakelijke nevenrestrictie. Zoals in hoofdstuk 3 naar
voren kwam, wil dat zeggen dat de bepaling onmisbaar is om het legitieme
doel van de overeenkomst te kunnen bewerkstelligen of dat de bepaling
inherent is aan de overeenkomst die een algemeen positief effect bewerkstel-
ligt.181 Hiervoor is noodzakelijk dat de inhoud van de bepaling ondergeschikt
is aan de hoofdovereenkomst.

Uiteindelijk moet dus vastgesteld worden of er sprake is van een CAO-bepa-
ling met een mededingingsbeperkende strekking of een CAO-bepaling met
een mededingingsbeperkend gevolg. Dit zal aan de hand van de inhoud van
de bepaling vastgesteld moeten worden. Indien een CAO-bepaling bijvoor-
beeld een importverbod van hardhout inhoudt, of prijsafspraken met betrek-
king tot materialen die men gebruikt tijdens het werk, zou er sprake kunnen
zijn van een overeenkomst met een mededingingsbeperkende strekking. Bij
CAO-bepalingen met een mededingingsbeperkend gevolg speelt de merkbaar-
heid een grotere rol en kan er sprake zijn van een nevenrestrictie. Per concreet
geval zal vastgesteld moeten worden of er sprake is van een CAO-bepaling
met een mededingingsbeperkend gevolg.182 Hierbij kan men denken aan de
afspraak om geen nieuwe arbeidsbesparende machines aan te schaffen.
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183 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.),
HvJ EG 21 september 1999, C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens
Handelsonderneming B.V.) r.o. 59 en HvJ EG 21 september 1999, C-219/97, Jur.
1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken) r.o. 46.

184 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.),
HvJ EG 21 september 1999, C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens
Handelsonderneming B.V.) r.o. 66-69 en HvJ EG 21 september 1999, C-219/97, Jur.
1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken) r.o. 56-59.

185 Het EFTA-Hof hoefde aan de algemeen verbindend verklaring geen aandacht aan te
besteden, omdat in Noorwegen het niet mogelijk is om CAO’s algemeen verbindend
te verklaren. Hof EFTA, 22 maart 2002, E-8/00 (Norwegian Federation of Trade
Unions with Norwegian Union of Municipal Employees and Norwegian Confederation
of Municipal Employees/ Norwegian Association of Local and Regional Authorities)
r.o. 9

186 Hierbij verwijst het EFTA-Hof expliciet naar GvEA EG 15 september 1998, T-374/94,
T-375/94, T-384/94 en T-388/94, Jur. 1998, p. II-3141 (European Night Services).
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4.2.4.2 Mededingingsbeperkende CAO-bepalingen

Jurisprudentie
In de uitspraken respectievelijk besluiten van het Hof en de NMa wordt over
de mogelijke mededingingsbeperkende werking van de desbetreffende rege-
lingen tussen sociale partners geen uitspraak gedaan. Ook hier is de oorzaak
het feit dat alle bepalingen immuniteit verleend wordt en men aan de toepas-
sing van het kartelverbod niet toekomt. Het Hof merkt enkel op dat een zekere
mededingingsbeperkende werking eigen is aan collectieve overeenkomsten
tussen werkgevers- en werknemersorganisaties.183

Aan het mogelijke effect van algemeen verbindend verklaring wordt door het
Hof ook weinig aandacht besteed. Het Hof meent dat het algemeen verbindend
verklaren van bepalingen door de regering geen problemen kan opleveren. Het
kartelverbod wordt immers toch niet geschonden door de bepalingen omdat
zij immuun zijn. Lidstaten kunnen pas in strijd met de gemeenschapstrouw
handelen indien zij de werking van door het kartelverbod verboden (niet-
immune) overeenkomsten versterken of veroorzaken door wettelijke regelin-
gen. Echter, volgens het Hof past het verzoek van CAO-partijen aan de
overheid om de deelneming aan de CAO verplicht te stellen, in een in ver-
scheidene lidstaten bestaand stelsel voor de uitoefening van de regelgevende
bevoegdheid op sociaal gebied. Bovendien acht het Hof het in overeenstem-
ming met het communautaire stelsel van de Europese sociale dialoog.184

Het EFTA-Hof heeft de nationale rechter een kleine leidraad meegegeven in
geval hij zou moeten beoordelen of CAO-bepalingen mededingingsbeperkend
zijn en vult het begrip mededingingsbeperking nader in.185 Volgens het EFTA-
Hof moet overeenkomstig vaste jurisprudentie186 gekeken worden naar de
daadwerkelijke omstandigheden waaronder de CAO afgesloten is. Hierbij
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187 Hof EFTA, 22 maart 2002, E-8/00 (Norwegian Federation of Trade Unions with
Norwegian Union of Municipal Employees and Norwegian Confederation of Munici-
pal Employees/ Norwegian Association of Local and Regional Authorities) r.o. 77-79.

188 Zie paragraaf 4.2.1.5. Ook bij de toepassing van de Albany-uitzondering was het
EFTA-Hof van mening dat er sprake kan zijn van een cumulatief effect.

189 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.
1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 270.

190 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.
1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 275.
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moeten de individuele bepalingen van de overeenkomst zowel apart als
gezamenlijk beoordeeld worden. Het zou kunnen zijn dat hoewel de bepalin-
gen individueel beschouwd de mededinging niet beperken, de overeenkomst
als geheel wel een mededingingsbeperkend doel of gevolg heeft. In dat geval
is het niet van belang of de individuele bepaling wel of niet mededingingsbe-
perkend is.187 Het EFTA-Hof meent dat er ook bij CAO-bepalingen sprake kan
zijn van een cumulatief mededingingsbeperkend effect.188

AG Jacobs
In de vorige paragraaf is reeds naar voren gekomen dat AG Jacobs in zijn
conclusie bij Albany tot de conclusie komt dat sprake is van stilzwijgende
overeenkomsten tussen de werkgevers om één onder gezamenlijk beheer van
werkgevers en werknemers staand bedrijfspensioenfonds op te richten en om
aan de bevoegde minister te verzoeken om verplichtstelling. Hij meent dat de
oprichting van een vrijwillig bedrijfspensioenfonds een doeltreffende en
rationele vorm is van concurrentiebevorderende samenwerking tussen onder-
nemingen, die in beginsel niet valt onder het verbod van artikel 81 lid 1 EG.189

Hij wijst er op dat nergens blijkt dat de daarbij betrokken beperkingen recht-
streeks voortvloeien uit de in geding zijnde collectieve overeenkomsten. Dat
werkgevers geen vrijheid meer hebben om een eigen pensioenfonds te kiezen
en dat verzekeringsmaatschappijen geen toegang hebben tot de potentiële
markt voor aanvullende pensioenverzekeringen kan volgens hem niet als
mededingingsbeperkend beschouwd worden. Dit omdat de vrijheid om andere
bijzondere pensioenregelingen te treffen niet beperkt wordt door de overeen-
komsten waarbij de fondsen zijn opgericht. Dat is het gevolg van het besluit
van de Nederlandse regering om deelneming verplicht te stellen. Er zou
daarom geen rechtstreeks causaal verband bestaan tussen de oorspronkelijke
overeenkomsten tussen enkele werkgevers om een gemeenschappelijk pen-
sioenfonds op te richten en de feitelijke moeilijkheden die verzoekers hebben
ondervonden bij hun poging van de deelnemingsverplichting te worden
ontheven.190 Hieruit zou volgen dat niet de CAO met pensioenaanspraken
verantwoordelijk is voor de beperking van de vrijheid van de werkgevers om
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191 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.
1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 285-286.

192 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.
1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 288 en 291. Ook AG EG
10 juli 2001, C-35/99, Jur. 2002, p. I-1529 (Arduino) nr. 73-75.

193 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.
1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 291-293.

194 AG EG 23 maart 2000, C-180/98-C-184/98 (Pavlov) nr. 161-163. 
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groepsverzekeringsovereenkomsten aan te gaan met andere verzekeringsmaat-
schappijen, maar alleen de verplichte deelneming daaraan.191

Met betrekking tot het verzoek tot verplichtstelling van deelname aan het
pensioenfonds meent hij dat de overeenkomst gezien kan worden als een
gecoördineerde manier van de werkgevers om regeringsinterventie te verkrij-
gen om te komen tot gelijke mededingingsvoorwaarden voor alle werkgevers
in de bedrijfstak. De enkele poging van ondernemingen, om de overheid zover
te krijgen dat zij de effecten van een bepaalde overeenkomst uitbreidt tot
andere deelnemers aan het economische verkeer, valt volgens hem niet onder
het verbod van art. 81 lid 1 EG.192 Omdat de beperkingen alleen een gevolg
zijn van overheidsingrijpen tast een dergelijke actie de mededinging of de
toegang tot de mededinging niet aan. Hij meent dat de overheidsinstanties de
uitsluitende bevoegdheid en de verantwoordelijkheid hebben voor hun besluit
omdat zij beslissen of het voorgestelde optreden in het openbaar belang is.193

In zijn conclusie bij Pavlov lijkt de AG via een zijweg echter te suggereren
dat algemeen verbindend verklaring wel een rol moet spelen bij de beoorde-
ling of er sprake is van mededingingsbeperking. In deze zaak gebruikt hij de
algemeen verbindend verklaring om het overheidsingrijpen onder de nieuwe
norm te kunnen vangen.194 Dit heeft zijn wortels in het feit dat hij de jurispru-
dentie omtrent de nieuwe norm met betrekking tot de koppeling tussen de
wettigheid van een particuliere maatregel en de maatregel van een lidstaat
onbevredigend vindt. Deze jurisprudentie houdt in dat de maatregel van de
lidstaat, bijvoorbeeld de algemeen verbindend verklaring, pas in strijd kan zijn
met de gemeenschapstrouw indien de particuliere overeenkomst die algemeen
verbindend verklaard wordt, in strijd is met het mededingingsrecht. Dus pas
als het kartelverbod geschonden wordt door de overeenkomst kan de algemeen
verbindend verklaring van die overeenkomst in strijd zijn met de nieuwe
norm. De algemeen verbindend verklaring van een overeenkomst die het
kartelverbod niet schendt omdat zij niet (voldoende) beperkende effecten
heeft, kan daarom niet in strijd zijn met de nieuwe norm. Dit is ook niet het
geval indien de beperkende effecten juist optreden door het latere overheids-
ingrijpen, de algemeen verbindend verklaring. Zo ontspringt zowel de particu-
liere gedraging als het overheidsingrijpen de Europeesrechtelijke dans. Dat is
volgens de AG niet wenselijk. Daarom kan volgens hem beter uitgegaan
worden van de strijdigheid met de mededingingsregels door de overeenkomst.
Later zou dan voor het overheidsingrijpen een uitzondering op grond van
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195 Zie hierover paragraaf 4.4.3.
196 Von Wallwitz 1997, p. 158.
197 Von Wallwitz 1997, hfdst. 10. Ook Ichino 2001.
198 Overigens zou dit volgens hem wel een beperking van het recht op vakverenigings-

vrijheid op kunnen leveren. Omdat hij tot deze conclusie kwam voordat Albany
gewezen was, is dit nu van weinig belang. Nu bestaat immers de immuniteit voor
dergelijke bepalingen en moet enkel nog onderzocht worden of bepalingen die niet
immuun zijn in staat zijn om de mededinging te beperken. Zonder de immuniteit zou
in het kader van het kartelverbod elke CAO-bepaling getoetst moeten worden. Von
Wallwitz 1997, p. 119-120 en 157.
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algemeen belang gemaakt kunnen worden, indien dit gewenst is.195 Doordat
hij uit wil gaan van de strijdigheid met de mededingingsregels lijkt hij dus te
aanvaarden dat de algemeen verbindend verklaring kan leiden tot mededin-
gingsbeperking. Dit heeft tot gevolg dat niet alleen de gevolgen van de over-
eenkomst zelf meegenomen moeten worden in de overweging of er sprake is
van een mededingingsbeperking, maar dat ook de effecten van de algemeen
verbindend verklarig van die overeenkomst meegenomen dienen te worden.

Literatuur
In de literatuur wordt het meest over de mogelijkheden van CAO-bepalingen
om de mededinging te beperken gediscussieerd.

Voordat het Hof in Albany CAO-bepalingen immuniteit verleende, heeft
Von Wallwitz zich ook over de mogelijke mededingingsbeperking door CAO-
bepalingen uitgelaten. Hij wijst erop dat CAO’s in eerste instantie bedoeld zijn
om de belangen van werknemers te behartigen. Daarom zullen zij eerder een
mededingingsbeperkend gevolg hebben dan een mededingingsbeperkende
strekking.196 Volgens Von Wallwitz wordt in ieder geval aan het vereiste van
de beperking van de mededinging voldaan indien de CAO-bepaling direct de
vrijheid van de ondernemingen om te concurreren beïnvloedt en derden
daardoor nadelig getroffen worden. Hij noemt een aantal (soms enkel theore-
tische) voorbeelden van mogelijke marktafsluitende afspraken die in CAO’s
zouden kunnen voorkomen, zoals de mogelijkheid van het vastleggen van
sluitingstijden of bedrijfstijden door een strikte arbeidstijdenregeling. Hij
noemt bovendien afspraken over het gebruik van arbeidsbesparende machines
of afspraken over het gebruik van bepaalde producten bij het productieproces
in verband met de veiligheid van werknemers of om milieutechnische redenen.
Verder denkt hij aan bepalingen die import van bepaalde producten uit bepaal-
de landen verbieden, of bepalingen die werkgevers verplichten producten
alleen bij bepaalde ondernemingen af te nemen. Ook wijst hij op mogelijke
mededingingsbeperking door bepalingen met betrekking tot een verbod op
outsourcing.197 Hij meent dat ook afspraken die arbeidsvoorwaarden bevatten,
onder het kartelverbod zouden kunnen vallen indien zij de mededinging op de
goederen- en dienstenmarkt beperkten en er sprake is van een causaal ver-
band.198
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199 Achteraf uit de werkgeversorganisatie stappen zorgt er echter niet voor dat de gebon-
denheid aan de CAO ook meteen ophoudt te bestaan. Zie paragraaf 2.3.5.

200 Gyselen 2000.
201 Franssen et al. 2000.
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Enkele schrijvers verdiepen zich nog in het effect van de algemeen verbindend
verklaring van de CAO. Dan zijn immers alle werkgevers in een bepaalde
branche gebonden aan de CAO-bepaling en is de kans groter dat er zich een
mededingingsbeperkend effect voordoet. Volgens Gyselen kan een bedrijfs-
tak-CAO die niet algemeen verbindend is verklaard, moeilijk mededingings-
beperkend zijn. Alleen wanneer een CAO algemeen verbindend verklaard is
kunnen ondernemers volgens hem niet onder de werking van de CAO uitko-
men. Immers, ondernemers die aan een gewone CAO gebonden worden
zouden zich kunnen onttrekken aan de werking door geen lid te worden van
een werkgeversorganisatie, of het lidmaatschap op te zeggen.199 Daarom
kunnen volgens Gyselen de potentieel schadelijke effecten pas naar buiten
komen indien de overheid de overeenkomst algemeen verbindend verklaart op
verzoek van partijen. Alleen indien de overheid hierover echte beslissingsbe-
voegdheid heeft, kan het afsluiten van de CAO naar zijn mening enkel be-
schouwd worden als een poging om de politieke besluitvorming te beïnvloe-
den. Dan zijn sociale partners niet in staat om de markt te beïnvloeden en kan
de CAO de mededinging niet verstoren.200

Franssen e.a. wijzen er echter op dat werkgevers een afwijkende onder-
nemings-CAO kunnen afsluiten om onder de werking van de AVV-CAO uit
te komen. Een ondernemings-CAO kan volgens hen moeilijk mededingingsbe-
perkende werking hebben, omdat andere ondernemers hieraan niet gebonden
worden.201

4.2.4.3 Analyse

Net zoals bij de immuniteitsbeoordeling en de beoordeling of er sprake is van
een overeenkomst tussen ondernemingen, is dus bij de beoordeling of er
sprake is van een mededingingsbeperkende overeenkomst de inhoud van de
bepaling van belang.

Volgens AG Jacobs en Gyselen is alleen mededingingsbeperkend effect
mogelijk indien een CAO algemeen verbindend verklaard is. Echter omdat dit
een maatregel van de overheid is, kan men CAO-partijen de mededingingsbe-
perking niet aanwrijven. Partijen hebben er immers niet voor gezorgd dat
derden ook aan de overeenkomst gebonden worden.

Een andere zienswijze is ook mogelijk. CAO-partijen maken, indien zij een
bedrijfstak-CAO afsluiten, vaak afspraken met het oog op de latere algemeen
verbindend verklaring. Omdat zij de werkingssfeerbepaling vaststellen kunnen
zij bepalen welke werkgevers onder de CAO vallen en inschatten of zij de
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202 Werkgeversorganisaties willen ook nog wel eens de werkingssfeerbepalingen van de
CAO aanpassen om zo meer ondernemingen onder de CAO te laten vallen. Van den
Toren 1998. Van den Toren 1996.

203 Toetsingskader AVV. Zie over het toetsingskader paragraaf 2.4.2.3.
204 Zie paragraaf 2.3.4.
205 Franssen et al. 2000.
206 Zie paragraaf 2.4.1 en paragraaf 2.4.2.4. Veel decentralisatiebepalingen zullen echter

arbeidsvoorwaarden betreffen en waarschijnlijk immuniteit verkrijgen, waardoor het
niet meer relevant is in hoeverre de werkgever af kan wijken van de bepaling.
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drempel halen die de WAVV voorschrijft om de CAO algemeen verbindend
verklaard te krijgen.202 Dit zou ertoe kunnen leiden dat de CAO een mededin-
gingsbeperkend effect of een mededingingsbeperkende strekking krijgt op het
moment dat de CAO algemeen verbindend wordt verklaard, vanwege de
inhoud van de werkingssfeerbepaling.

Dit is overigens zeer logisch, anders zouden sommige afspraken nooit
gemaakt worden. Werkgevers zullen aarzelen te investeren in bijvoorbeeld
scholing van werknemers als hun branchegenoten dat niet doen. Het risico op
free-ridergedrag zou te groot zijn. Voor deze redenering pleit ook nog dat het
verkrijgen van een algemeen verbindend verklaring in de praktijk eenvoudig
is. De minister heeft weinig ruimte om een verzoek tot algemeen verbindend
verklaring af te wijzen. Het Toetsingskader203 noemt slechts een paar onder-
werpen die van algemeen verbindend verklaring kunnen of behoren uitgezon-
derd te worden, zoals afspraken over de ontwikkeling van nieuwe technieken,
bedrijfseconomische ontwikkeling, kwaliteit van producten of reclame. Zij
hebben onvoldoende verband met arbeid om algemeen verbindend verklaard
te kunnen worden. De minister zal volgens het toetsingskader ook geen be-
palingen met betrekking tot het afsluiten van markten algemeen verbindend
verklaren.

Omdat het in verband met de mededingingsbeperking van belang is hoeveel
werkgevers gebonden zijn aan een CAO-bepaling, is het ook van belang of
werkgevers kunnen afwijken van de desbetreffende bepaling. Zoals in hoofd-
stuk 2 beschreven hangt dit onder andere af van het karakter van de CAO-
bepaling.204 Van een standaardbepaling mag een werkgever immers niet
afwijken. De meeste CAO’s bevatten echter minimumbepalingen waarvan de
werkgever in gunstige zin kan afwijken.205 Ook is het mogelijk dat er sprake
is van een maximumbepaling. Dan mag de werkgever ook afwijken, maar
alleen in negatieve zin ten opzichte van de werknemer. Deze bepalingen
komen minder vaak voor.

Soms is er sprake van een decentralisatiebepaling. Dat betekent dat werk-
gevers op lager niveau (meestal ondernemingsniveau) de bepaling nader
kunnen invullen en eventueel kunnen afwijken van de centrale bepalingen.206

Dit geldt ook voor algemeen verbindend verklaarde minimum-, maxi-
mum-, en standaardbepalingen. Het enige verschil is hier dat niet alleen CAO-
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207 Ook deze theorie bevat derhalve een proportionaliteitstoets. Hierbij gaat het echter om
de ondergeschikte inherente bepaling ten op zichte van de primaire bepaling. Het heeft
niets met de doelstellingen van de overeenkomst te maken. 
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partijen en hun leden aan deze bepalingen gebonden zijn, maar ook alle andere
branchegenoten. Deze anderen kunnen zich bovendien aan de werking van de
algemeen verbindend verklaring onttrekken door dispensatie aan te vragen van
bepaalde CAO-bepalingen. Indien zij een eigen ondernemings-CAO hebben
zullen zij die verkrijgen van de minister. Let wel, indien er dus sprake is van
algemeen verbindend verklaarde minimum- of maximumbepalingen mogen
ook deze anderen van deze bepalingen op de boven beschreven wijzen afwij-
ken, ook zonder dat zij dispensatie hebben verkregen.

In CAO’s zal men niet gauw afspraken tegenkomen met een mededingingsbe-
perkende strekking. Afgezien van prijsafspraken zullen de mogelijk mede-
dingingsbeperkende bepalingen uit CAO’s, die ook niet in aanmerking komen
voor immuniteit, vaker aangemerkt kunnen worden als bepalingen met een
mededingingsbeperkend gevolg, dan als bepalingen met een mededingingsbe-
perkende strekking. Hoewel in beide gevallen de juridische en economische
context een rol kunnen spelen bij de beoordeling, is bij de overeenkomst met
een mededingingsbeperkend gevolg wel meer mogelijk. Hierbij speelt bijvoor-
beeld de merkbaarheid meer een rol.

Een CAO-bepaling met een mededingingsbeperkend gevolg zou bovendien
nog op grond van de theorie van de inherente beperkingen een ontsnappings-
mogelijkheid kunnen hebben. Op grond van deze theorie mag een mededin-
gingsbeperkende bepaling niet als mededingingsbeperkend aangemerkt
worden wanneer zij noodzakelijk is om het legitieme doel van een overeen-
komst te bereiken. In eerste instantie moet dan het doel van de hoofdbepalin-
gen van de overeenkomst als legitiem aangemerkt worden. Daarnaast moet de
desbetreffende bepaling ondergeschikt zijn aan de primaire bepalingen. Bo-
vendien moet de restrictie objectief noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking
van de primaire transactie en moeten de duur van de restrictie en de werkings-
sfeer ervan niet te ver gaan.207

Dat zou kunnen betekenen dat een CAO-bepaling als een inherente beper-
king aangemerkt kan worden indien zij inherent en ondergeschikt is aan een
CAO-bepaling die aan het doelvereiste (en aardvereiste) voldoet en immuun
is. De doeleinden van deze bepalingen worden immers door het Hof aange-
merkt als legitieme doeleinden. Zo zouden bepalingen die niet onder de
Albany-exceptie vallen omdat zij niet voldoende naar aard en doelstellingen
verbetering van arbeidsvoorwaarden nastreven, toch eventueel via deze
constructie meegenomen kunnen worden. Dat zou betekenen dat bepalingen
die, hoewel ze geen verbetering van arbeidsvoorwaarden nastreven, maar wel
noodzakelijk zijn om andere CAO-bepalingen die dat wel doen voort te laten
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208 Zie meer uitgebreid paragraaf 34.4.6. Van de Gronden & Mortelmans 2002. HvJ EG
19 februari 2002, C-309/99, Jur. 2002, p. I-1577 (Wouters).

209 Wel moet men bedenken dat het dan een CAO-bepaling zou betreffen die niet of
althans niet voldoende een sociale doelstelling heeft. Die zal immers al eerder immuni-
teit verkregen hebben. Men zou eerder kunnen denken aan milieudoelstellingen e.d.

210 Zie ook Mortelmans 1998. Franssen et al. 2000.
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bestaan of effectieve werking te geven, als niet mededingingsbeperkend
aangemerkt worden. Voorwaarde is dan dat zij de mededinging alleen beper-
ken voor zover dat noodzakelijk is om de andere (immune) CAO-bepalingen
te laten voortbestaan.

In het kader van de inherente beperkingen worden tegenwoordig niet alleen
economische doelstellingen als legitieme doelstellingen aangemerkt. Sinds het
Hof in Wouters de deontologie (plichtenleer) binnen de advocatuur als legitie-
me doelstelling heeft aangemerkt, is mogelijk iets meer ruimte gecreëerd voor
het nastreven van niet-economische doelstellingen.208 Dat betekent dat ook de
doelstellingen die sommige CAO-bepalingen hebben misschien eerder aange-
merkt zouden kunnen worden als legitieme doelstellingen.209 Hiervoor zal
echter nog nader in jurisprudentie uitgewerkt moeten worden waar de grenzen
liggen.

Omdat het ook van de inhoud van de CAO-afspraken afhangt of zij aange-
merkt moeten worden als een overeenkomst met een mededingingsbeperkend
gevolg, of als een overeenkomst met een mededingingsbeperkende strekking,
zal ik nagaan wat voor CAO-afspraken zoal de mededinging zouden kunnen
beperken. Sociale partners kunnen weliswaar binnen een ruime marge alles
afspreken wat zij willen, maar dat wil niet zeggen dat zij dit ook daadwerke-
lijk doen. In eerste instantie zijn CAO’s en hun bepalingen bedoeld om
arbeidsvoorwaarden tussen werknemers en werkgevers te verbeteren en deze
bepalingen zullen immuniteit verkrijgen. De doelstelling om de mededinging
te beperken zal er dus niet vaak zijn. Waar het in het kader van de mededin-
gingsbeperking vaak over zal gaan, zijn bepalingen die net op het randje zijn.
Deze bepalingen kunnen niet of niet voldoende aangemerkt worden als
arbeidsvoorwaarden om immuniteit te verkrijgen, maar zullen allicht iets te
maken hebben met het werk dat verricht wordt in de desbetreffende branche
waar de CAO geldt. Het gaat derhalve meestal om CAO-bepalingen die zich
bevinden op het scheidingsvlak tussen de arbeidsmarkt en de goederen- en
dienstenmarkt. Zoals hierboven besproken noemde Von Wallwitz al enkele
voorbeelden. De onderstaande voorbeelden zijn hier mede op gebaseerd.210

Omdat een CAO-bepaling een afspraak is tussen vakbonden en werkgeveror-
ganisaties en/of werkgevers, ligt het voor de hand om naar afspraken te zoeken
die iets te maken hebben met de andere activiteiten die de vakbonden verrich-
ten naast het afsluiten van CAO’s. In de vorige paragrafen kwam al naar voren
dat vakbonden alleen als ondernemingen aangemerkt kunnen worden indien
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211 HvJ EG 11 april 1989, zaak 66/86, Jur. 1989, p. 803 (Ahmed Saeed Flugreisen).
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zij economische activiteiten verrichten. Het afsluiten van CAO’s door vakbon-
den in het kader van de belangenbehartiging van werknemersbelangen kan
niet als economische activiteit aangemerkt worden, zo stelde ik reeds eerder
vast. Andere activiteiten van een vakbond, zoals het runnen van een reisbu-
reau, kunnen echter wel aangemerkt worden als een economische activiteit.
Dit is vervolgens met betrekking tot dit onderzoek alleen van belang wanneer
de vakbond in de CAO ook daadwerkelijk mededingingsbeperkende afspraken
maakt met betrekking tot die economische activiteiten. In paragraaf 4.2.2 is
al het voorbeeld gegeven met betrekking tot het verplicht boeken van reizen
bij het reisbureau van de vakbond door de werkgever. Ook zou men kunnen
denken aan prijsafspraken of afspraken over kortingen met betrekking tot
reizen die de vakbond aanbiedt aan de aan de CAO gebonden werknemers.
Ervan uitgaande dat dit als een economische activiteit beschouwd kan worden,
is dus voorts vereist dat deze afspraken de mededinging beperken. In het geval
van de verplichte afname van reizen door de werkgever zou er sprake kunnen
zijn van een exclusieve overeenkomst. De markt voor het verkopen van reizen
aan de werkgevers in de desbetreffende branche wordt immers afgesloten voor
andere reisbureaus omdat de aan de CAO gebonden werkgevers verplicht zijn
reizen af te nemen bij het reisbureau van de vakbond of het reisbureau waar-
mee de vakbond daartoe een overeenkomst heeft gesloten. Met betrekking tot
de kortingen voor werknemers kan er sprake zijn van onredelijke voorwaarden
indien de tarieven buitensporig laag zijn om andere reisbureaus zo van de
markt proberen te weren.211

De vakbond maakt bovendien afspraken waarvan op het eerste gezicht niet
duidelijk is of zij immuniteit verdienen. Sommige bepalingen zullen uiteinde-
lijke geacht worden het welzijn van werknemers te betreffen en immuniteit
verkrijgen, terwijl andere bepalingen toch aangemerkt zullen worden als
mededingingsbeperkende afspraken. Dit is verreweg de grootste categorie
afspraken met mogelijk mededingingsbeperkende werking.

Afspraken op het terrein van de afname of het aanbod van scholing zouden
bijvoorbeeld als een grijs gebied aangemerkt kunnen worden. Vakbonden
bieden zelf vaak aan leden een keur van verschillende cursussen aan op het
gebied van omscholing etcetera. Het is dan mogelijk dat vakbonden bedingen
dat indien er sprake is van een reorganisatie of andere noodzaak tot scholing,
de werkgevers die gebonden worden aan de CAO deze scholing uitbesteden
bij de vakbonden. Ook hier zou weer sprake kunnen zijn van een exclusieve
overeenkomst met een marktafsluitend effect. Wanneer deze afspraken geacht
kunnen worden het welzijn van de werknemer te verbeteren ligt dit echter
anders. Dan is er immers weer sprake van immuniteit op grond van de
Albany-exceptie. De NMa meent dat afspraken over verplichte investering in
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212 Besluit NMa 12 juli 2001, zaak 1216 (Stichting Bevordering Vakbekwaamheid Be-
roepsgoederenvervoer). Besluit NMa 24 september 2001, zaak 1587 (ATG/SOOMT).

213 Zie paragraaf 4.2.1.
214 Afspraken die enkel milieuoverwegingen ten grondslag hebben kunnen uiteraard niet

in aanmerking komen voor immuniteit, maar hebben wel nog een kans om onder de
uitzonderingsgronden van art. 81 lid 3 EG of art. 6 lid 3 Mw te vallen. Zie hierover
paragraaf 4.2.5.2.

215 Vedder meent ook dat alleen bepalingen die ook arbeidsomstandigheden van werkne-
mers betreffen in aanmerking komen voor immuniteit. Vedder 2003, par. 8.2.3.1 en
8.2.3.2.

216 Beschikking nr. 86/507/EEG (PbEG 1986, L 295/28) (Irish Banks’ Standing Commit-
tee).
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scholing verbetering van arbeidsvoorwaarden nastreven, maar erg duidelijk
zijn de grenzen niet.212 Of dit ook geldt voor de verplichte afname van scho-
ling bij de vakbond is de vraag. Ook hier zou de noodzakelijkheid een rol
kunnen spelen. Indien de afspraken inzake de verplichte afname bij de vak-
bond noodzakelijk zouden zijn om de sociale doelstelling van scholing te
kunnen realiseren, zou er sprake kunnen zijn van immuniteit.213

Een ander voorbeeld dat zich zou kunnen afspelen in het schemergebied zijn
veiligheidsbepalingen in de CAO. Hierbij kan men denken aan het verbieden
(of juist gebieden) van het gebruik van bepaalde producten in verband met het
milieu214 of de veiligheids- en gezondheidsoverwegingen van werknemers. Let
wel, ook hier kunnen sociale doelstellingen als de veiligheid van werknemers
de overhand hebben en immuniteit opleveren.215 Een concreet voorbeeld van
een dergelijke maatregel is het verbod op het gebruik van asbest. Voordat het
gebruik van asbest wettelijk verboden werd in 1993, kwamen de bonden tegen
het gebruik al rond de jaren tachtig in actie. In 1989 werden er in een conve-
nant in de Automobielbranche en in de CAO Bouwnijverheid verbodsbepa-
lingen opgenomen tegen het gebruik van asbesthoudende materialen, destijds
geproduceerd door Eternit, de enige producent in Nederland. Hoewel bekend
was dat werken met asbest schadelijk zou kunnen zijn, waren er nog weinig
officiële maatregelen van de kant van de overheid genomen. Achteraf gezien
kan men betogen dat de vakbonden in overeenstemming met het voorzorgsbe-
ginsel gehandeld hebben met betrekking tot het welzijn van werknemer, maar
destijds was dat niet voor iedereen overduidelijk.

Een ander voorbeeld is de regeling van arbeidstijden in de CAO. Zij kunnen
zo opgesteld zijn dat zij eigenlijk verkapte regelingen van openingstijden
inhouden. De Commissie heeft al eens bepaald dat de regeling van tijden
waarop diensten aangeboden worden aan klanten een aspect is van mededin-
ging tussen ondernemingen die feitelijk of potentieel concurrerende diensten
aanbieden.216 In dit kader is met betrekking tot het vrij verkeer van goederen
gediscussieerd over de winkelsluiting op zondag. Regelingen die arbeid op
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217 Zie Barnard 1994. HvJ EG 28 februari 1991, C-332/89, Jur. 1991, p. I-1027
(Marchandise). HvJ EG 28 februari 1991, C-312/89, Jur. 1991, p. I-997 (Conforama).
In deze zaken ging het om een verbod op werken op zondag dat in strijd was met het
vrij verkeer van goederen, maar dat geacht werd een gerechtvaardigd doel na te
streven, namelijk het verzekeren van een verdeling van de arbeids- en rusttijden die
aansluit bij de nationale of regionale socio-culturele behoeften.

218 HvJ EG 12 november 1996, C-84/94, Jur. 1996, p. I-5755 (UK/Raad).
219 Koning 1998.
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zondag verbieden worden door het Hof weliswaar in strijd met het vrij verkeer
van goederen geacht, maar het nastreven van de bescherming van de werkne-
mer en proportionaliteit kan een rechtvaardigingsgrond opleveren.217 Hoewel
deze jurisprudentie zich niet uitspreekt over mededinging zou hieruit een
aanwijzing gehaald kunnen worden dat het Hof ook bij de mededinging
dergelijke regelingen gunstig gezind zal zijn. Steun daarvoor is ook te vinden
in de jurisprudentie van het Hof met betrekking tot arbeidstijden.218 Bovendien
zijn regelingen van arbeidstijden bij uitstek regelingen die een sociale doel-
stellingen nastreven. Daarom meen ik dat zij toch geacht kunnen worden
buiten de toepassing van het kartelverbod te vallen.

Investeringsverboden in de zin van een verbod op de aanschaf van arbeidsbe-
sparende machines komen niet voor. Vaak wordt er een informatieplicht voor
de werkgever overeengekomen indien hij van plan is nieuwe technologieën
in te voeren die gevolgen kunnen hebben voor de werkgelegenheid.219 Alleen
in geval de werkgever ook daadwerkelijk toestemming van de vakbond of
sociale partners zou moeten krijgen om zijn machines te kunnen vervangen
zou er sprake kunnen zijn van een mededingingsbeperking, anders zou de
beperking van de mededinging niet merkbaar zijn.

In meerdere CAO’s worden tegenwoordig afspraken gemaakt met betrekking
tot de kinderopvang. In sommige CAO’s wordt hier een bepaalde instelling,
namelijk Kintent, aangewezen als kinderopvangbemiddelaar. Kintent is een
door sociale partners (FNV en VNO-NCW) opgericht bedrijf dat de kinderop-
vangregeling zoals in vele verschillende CAO’s opgenomen, uitvoert. Dat
houdt o.a. in dat Kintent kinderopvangplaatsen inkoopt en bemiddelt tussen
ouders en kinderopvang. Dit is een overwegend commerciële activiteit want
naast Kintent zijn meerdere kinderopvangbemiddelaars actief op de markt. In
de desbetreffende bedrijfstak-CAO’s wordt echter Kintent exclusief aangewe-
zen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat er sprake is van mededingingsbe-
perking doordat de markt voor derden afgesloten wordt.

Een andere mogelijkheid is een CAO-bepaling die een verbod op outsourcing
inhoudt. Deze afspraken worden gemaakt door werkgeversverenigingen en
vakbonden om de werkgelegenheid en werknemers te beschermen, maar kan
tevens als mededingingsbeperkend aangemerkt worden. Indien immers onder-
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nemingen verboden wordt bepaalde werkzaamheden uit te besteden naar
andere ondernemingen, betekent dat de facto een afsluiting van de markt voor
deze dienstverlenende ondernemingen.

Bepalingen die bij de toets van de mededingingsbeperking aankomen,
hebben geen immuniteit verkregen. Met betrekking tot het verbod op outsour-
cing gaat het dan waarschijnlijk om bepalingen die op grond van de proportio-
naliteit niet aan het doelvereiste voldaan hebben, omdat deze bepalingen
behoud van werkgelegenheid nastreven. Dit is in principe een sociale doelstel-
ling en zal dus alleen niet aan het doelvereiste voldoen indien er sprake is van
een ongeschikt of te vergaand middel.

Ten slotte is het mogelijk dat een CAO-bepaling import- of exportbeperkingen
en dergelijke bevat. Sommige invoerbeperkingen of exportbeperkingen die in
een CAO vastgelegd worden kunnen milieutechnische of veiligheidstechni-
sche redenen hebben. Daarnaast kunnen ook politieke overwegingen meespe-
len. Zoals een verbod op het gebruik van tropisch hardhout of de weigering
van lossen van sinaasappelen uit Zuid-Afrika vanwege het toenmalige apart-
heidsregime. Dit soort bepalingen zullen wel onder het kartelverbod vallen,
want zij voldoen niet aan de Albany-criteria. Enkel op grond van art. 81 lid 3
EG of art. 6 lid 3 Mw kunnen zij uitgezonderd worden.

4.2.5 Uitzonderingen

4.2.5.1 Inleiding

Indien er sprake is van een niet-immune CAO-bepaling die aan te merken is
als een overeenkomst tussen ondernemingen die de mededinging beperkt,
moet ten slotte nagegaan worden of eventueel een uitzondering van toepassing
zou kunnen zijn. Hierbij gaat het dus om overeenkomsten die wel aan alle
vereisten van het kartelverbod voldoen, maar daar alsnog van uitgezonderd
worden.

Omdat bepaalde mededingingsbeperkende overeenkomsten tussen onder-
nemingen op uiteenlopende gronden beschouwd worden als wenselijk, zijn er
uitzonderingen gecreëerd voor deze overeenkomsten. In paragraaf 3.4.5 zijn
zij reeds aan bod gekomen. Het gaat hier om de uitzondering voor een dienst
van algemeen belang uit art. 11 Mw en art. 86 lid 2 EG, de bagatelbepaling
van art. 7 Mw en de uitzondering van art. 6 lid 3 Mw en art. 81 lid 3 EG.
Daarnaast bestond er ook nog een andere bepaling in de Mw die met betrek-
king tot de CAO van belang was. Tot 1 januari 2003 werd in art. 16 Mw een
uitzondering gemaakt voor de toepassing van het kartelverbod op overeen-
komsten die op grond van een wettelijke verplichting tot stand waren geko-
men of onderworpen waren aan goedkeuring van een bestuursorgaan, danwel
door een bestuursorgaan onverbindend verklaard konden worden. Sommigen
gingen er in het algemeen van uit dat de uitzondering van art. 16 Mw gold
voor CAO’s ondanks het feit dat CAO’s alleen in theorie onverbindend
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220 Zoals bijvoorbeeld de Stichting van de Arbeid, zoals uit blijkt uit een brief van de
STAR aan de Minister van Sociale Zaken betreffende CAO en Mw van 3 maart 2000
(S.A. 00.042.14 EB/JS). Bloemarts 2000. Kritisch: Franssen et al. 2000. Stege 2001.
Uitgebreid: Mortelmans 1998. 

221 Ook hier is derhalve weer sprake van een noodzakelijkheidsvereiste. Dit is echter niet
hetzelfde vereiste als uit de voorgaande paragrafen. Dit vereiste is bovendien veel
strikter dan het vereiste bij de mededingingsbeperking.

222 Groepsvrijstellingen van zowel de Commissie als de NMa zijn niets anders dan een
uitwerking van art. 81 lid 3 EG resp. art. 6 lid 3 Mw, waarin bepaalde groepen over-
eenkomsten beschreven worden, die bij voorbaat al aan de eisen van de uitzonderings-
bepaling voldoen. Indien een onderneming kan aantonen dat haar overeenkomst valt
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verklaard kunnen worden.220 Met ingang van 1 januari 2003 is dit artikel
komen te vervallen. Zoals in de vorige paragrafen reeds aan de orde kwam is
in het wetsvoorstel voor herziening van de Mw een nieuw art. 16 Mw opgeno-
men waarin naar aanleiding van Albany, Brentjens en Drijvende Bokken
onder andere een uitzondering voor CAO-bepalingen wordt gemaakt.

Of de uitzondering voor de dienst van algemeen belang of de bagatelbepaling
van toepassing is zal grotendeels afhangen van de feitelijke omstandigheden
van de overeenkomst. In verband met de beoordeling van CAO-bepalingen
hebben zij dus geen andere betekenis dan dat zij bij andere overeenkomsten
gehad zouden kunnen hebben. Daarom zal ik op deze uitzonderingen in deze
paragraaf niet verder ingaan. Op de uitzondering van de dienst van algemeen
belang zal ik nader ingaan in paragraaf 4.3.6, omdat deze uitzondering een
grotere rol speelt wanneer het verbod op misbruik van machtspositie in het
geding is. In de context van CAO-bepalingen en het kartelverbod zijn met
name de uitzonderingen uit art. 6 lid 3 EG en art. 81 lid 3 EG van belang.

4.2.5.2 Art. 6 lid 3 Mw en art. 81 lid 3 EG

De vrijwel identieke uitzonderingen van art. 6 lid 3 Mw en art. 81 lid 3 EG
zijn bedoeld om de mogelijke schade die de overeenkomst aan de mededin-
ging zou kunnen veroorzaken te kunnen afwegen tegen economische voor-
delen die die overeenkomst met zich mee kan brengen.

Een overeenkomst wordt uitgezonderd van het kartelverbod indien aan vier
voorwaarden voldaan wordt. Ten eerste moet de overeenkomst bijdragen aan
de verbetering van de productie of van de verdeling van producten of aan de
verbetering van de technische en economische vooruitgang. Ten tweede moet
de overeenkomst de voordelen die daaruit voortvloeien in redelijke mate
doorgeven aan de gebruikers. De overeenkomst moet ten derde noodzakelijk
zijn om de economische voordelen te behalen221 en de betrokken onderne-
mingen mogen ten vierde door de overeenkomst niet de mogelijkheid hebben
om een wezenlijk deel van de mededinging op de relevante markt uit te
schakelen.222 Indien een niet-immune CAO-bepaling die aangemerkt moet
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onder een groepsvrijstelling, hoeft zij niet meer aan te tonen dat zij aan de uitzonde-
ringsbepaling voldoet. Indien de overeenkomst op de ‘zwarte lijsten’ van de groeps-
vrijstellingen voorkomt, kan de overeenkomst niet voldoen aan de uitzonderingsbepa-
ling. Hierbij gaat het voornamelijk om zware mededingingsbeperkingen zoals prijsaf-
spraken of het afsluiten van de markt.

223 HvJ EG 25 oktober 1977, zaak 26/76, Jur. 1977, p. 1875 (Metro/Saba) en HvJ EG 11
juli 1985, zaak 42/84, Jur. 1985, p. 2545 (Remia). Ook Besluit NMa 20 november
1998, nr. 681 (ASV Diensten B.V.) en nr. 979 (Klacht Adecco, Manpower, Randstad
en Unique) over het creëren van meer plaatsingsmogelijkheden voor moeilijk plaatsba-
re werkzoekenden.

224 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.
1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 175.

225 In paragraaf 3.3.3 kwam echter al aan de orde dat de Commissie in dit verband sociale
overwegingen in aanmerking nam. Beschikking nr. 93/49/EEG (PbEG 1993, L 20/14)
(Ford/Volkswagen), beschikking nr. 94/296/EG (PbEG 1994, L 131/15) (Stichting
Baksteen) en beschikking nr. 84/380/EEG (PbEG 1984 L 207/17) (Synthetic Fibres).
Bellamy & Child 2001, nr. 3-043. AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-
116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende
Bokken) nr. 193. 
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worden als een mededingingsbeperkende overeenkomst tussen ondernemingen
ook aan deze vier vereisten voldoet, wordt hij dus alsnog uitgezonderd van de
werking van het kartelverbod.

Jurisprudentie
In het kader van de uitzondering van art. 81 lid 3 EG en art. 6 lid 3 Mw is in
verband met CAO’s nooit rechtstreeks een uitspraak gedaan door het Hof en
de NMa. Zoals reeds meerdere malen gezegd, de reden hiervoor is dat in alle
zaken met betrekking tot CAO-bepalingen en mededinging de toepassing van
het kartelverbod afgewezen werd op grond van de Albany-exceptie en men
niet toekwam aan de toetsing aan de uitzonderingsbepalingen. Het Hof (en
NMa) hebben wel onder bepaalde omstandigheden sociale redenen aange-
merkt als een verbetering van de productie en bevordering van de technische
en economische vooruitgang. In Metro Saba en Remia speelde bijvoorbeeld
behoud van werkgelegenheid in tijden van recessie een rol.223

Commissie
De Commissie houdt zich in Albany, Brentjens en Drijvende Bokken wel met
de mogelijkheid van uitzondering op grond van art. 81 lid 3 EG bezig.224 De
Commissie meent dat de uitzondering voor collectieve overeenkomsten op
grond van art. 81 lid 3 onwaarschijnlijk is omdat de bepaling het in aanmer-
king nemen van sociale doelstellingen niet toestaat.225 Nu is dit echter niet
meer relevant. Immers, indien er sprake is van een sociale doelstelling krijgt
de CAO-bepaling reeds op grond van de uitzondering uit Albany immuniteit.
Waar het nu nog om gaat, zijn juist die CAO-bepalingen die niet voldoende
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226 Deze uitspraak werd gedaan voor de inwerkingtreding van Vo. nr. 1/2003 waarin de
bevoegdheid voor de Commissie om ontheffingen te verlenen werd ingetrokken.

227 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.
1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 178.

228 Conclusie AG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96
(Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 181. Zie over functies van de CAO
paragraaf 2.2.2.

229 AG EG 10 juli 2001, C-309/99, Jur. 2002, p. I-1577 (Wouters) nr. 113. 
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sociale doelstellingen nastreven, danwel op zijn minst gedeeltelijk economi-
sche doelen nastreven.

AG Jacobs en AG Léger
AG Jacobs stelt in zijn conclusie bij Albany e.a. dat ondanks dat CAO’s zich
eigenlijk naar hun aard niet lenen voor een formeel mededingingsrechtelijk
onderzoek, de Commissie226 verzocht zou moeten worden om een verklaring
van geen bezwaar of om een ontheffing te verlenen indien CAO’s onder het
kartelverbod zouden vallen.227 Hij wijst op de economische voordelen die
CAO’s met zich mee kunnen brengen en hij refereert hiermee aan het feit dat
de CAO bedoeld is om de race to the bottom op het gebied van arbeidsvoor-
waarden tegen te gaan. Naar zijn mening is het algemeen aanvaard, dat col-
lectieve overeenkomsten tussen werkgevers en werknemers kostbare arbeids-
conflicten voorkomen, de voorspelbaarheid en doorzichtigheid van de markt
bevorderen en met een collectief en aan regels gebonden onderhandelingspro-
ces de transactiekosten verlagen. Wanneer beide partijen bij de onderhande-
lingen in zekere mate aan elkaar gewaagd zijn, levert dit zijns inziens voor
beide zijden en voor de gehele samenleving een evenwichtiger resultaat op.228

Omdat in zijn ogen CAO-bepalingen met derdenwerking potentieel scha-
delijk zijn voor de mededinging, moeten zij vatbaar zijn voor mededingings-
toetsing door de Commissie of andere bevoegde instanties. De Commissie
moet in dat geval de verschillende betrokken belangen tegen elkaar kunnen
afwegen en zo nodig een ontheffing verlenen.

AG Léger meent dat de tekst van artikel 81 lid 3 EG wel de mogelijkheid
biedt om rekening te houden met de bijzondere kenmerken van bepaalde eco-
nomische sectoren, overwegingen van sociale aard en, tot op zekere hoogte,
overwegingen die verband houden met de behartiging van het algemeen
belang.229 Het lijkt erop alsof hij hiermee wil zeggen dat niet alleen economi-
sche belangen een rol moeten spelen in de afweging van art. 81 lid 3 EG.

Literatuur
In de literatuur is ook de vraag aan de orde of CAO-bepalingen die in strijd
(kunnen) zijn met de kartelverboden uit de Mw en het Verdrag eventueel op
grond van art. 6 lid 3 Mw resp. art. 81 lid 3 EG uitgezonderd zouden kunnen
worden. Mortelmans en Von Wallwitz hebben voordat het Hof immuniteit
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230 Mortelmans 1998. Ook Vousden 2000.
231 Het gaat hier met name om de eis dat gebruikers een billijk aandeel van de voordelen

ten goede moet komen en de eis dat de mededinging niet volledig uitgeschakeld mag
worden. Von Wallwitz 1997, p. 180-192.
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verleende aan CAO’s in Albany de mogelijkheid bekeken of CAO’s in het
algemeen op grond van art. 81 lid 3 EG uitgezonderd zouden kunnen worden.
Volgens Mortelmans zullen economische activiteiten die betrekking hebben
op arbeid niet gauw aan de voorwaarden uit de uitzonderingsbepalingen
kunnen voldoen omdat de voorwaarden geschreven zijn voor de economische
activiteiten op de goederen- en dienstenmarkt. Mortelmans pleit er dan ook
voor om, naast de bestaande uitzondering die geschreven is voor economische
activiteiten op de goederen- en dienstenmarkt, een uitzondering op te nemen
die speciaal is toegespitst op niet-economische belangen, waaronder sociale
belangen.230

Ook Von Wallwitz heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke toepassing
van de wettelijke uitzondering van art. 81 lid 3 EG op CAO-bepalingen. Hij
stelt vast dat het moeilijk zal zijn om CAO-bepalingen met een mededingings-
beperkende werking onder de uitzondering van art. 81 lid 3 EG te brengen
omdat aan de eisen niet voldaan kan worden.231 Bovendien zou het zijns
inziens niet wenselijk zijn om de CAO in het keurslijf van art. 81 lid 3 EG te
wringen. De letterlijke inhoud van de uitzonderingsbepaling is immers op
economische efficiëntievoordelen gericht en CAO-bepalingen zullen moeilijk
aan de vereisten kunnen voldoen omdat zij sociale doelstellingen hebben. Een
mogelijkheid om CAO-bepalingen in de uitzonderingsbepaling te passen zou
volgens hem zijn om de uitzonderingsbepaling te interpreteren in het licht van
de doelstellingen uit art. 2 EG. Indien men het eerste vereiste in samenhang
met de algemene doelstellingen uit art. 2 EG bekijkt, zou men tot de conclusie
kunnen komen dat de mededingingsbeperkende overeenkomst toegestaan
moet worden als de overeenkomst een effectiever instrument zou zijn om die
doelstellingen te bereiken, dan een regime van onvervalste mededinging.
Volgens deze redenering kunnen de voordelen van CAO-bepalingen, zoals het
behouden van arbeidsplaatsen en bescherming van gezondheid of milieu, die
eerder op sociaal politiek vlak liggen, ook beschouwd worden als bijdragen
aan de verbetering van de productie of van verdeling van producten of tot
verbetering van de technische en economische vooruitgang in samenhang,
ondanks het feit dat zij niet puur economisch van aard zijn.

Deze discussie is min of meer tot stilstand gekomen nadat het Hof uit-
spraak deed in Albany. Immers, daarmee heeft het Hof een aparte uitzondering
gecreëerd voor CAO-bepalingen die arbeidsvoorwaarden bevatten.

Analyse
Indien men wil vaststellen of bepalingen uit CAO’s in aanmerking zouden
kunnen komen voor een uitzondering, zal men naargelang de inhoud van de
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232 Zie over milieu Vedder 2003, par. 8.7. Zie over niet-economische belangen Van den
Gronden & Mortelmans 2001. 

233 In deze zin merkt Von Wallwitz op dat men dit vereiste ook in het licht van de
doelstellingen van art. 2 EG zou kunnen beoordelen. Als voordeel voor de gebruikers
kan men dan ook argumenten van algemeen belang aanmerken, zoals het verzekeren
van een hoog niveau van werkgelegenheid en sociale bescherming. NB: Von Wallwitz
trok deze conclusie voor het Albany-arrest. Von Wallwitz 1997, p. 180-192.
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bepalingen moeten nagaan of er sprake kan zijn van economische voordelen
die de bepalingen met zich meebrengen en of zij voldoen aan de vier vereisten
uit de bepalingen uit de Mw en het Verdrag. Steeds moet men hierbij in het
achterhoofd houden dat het bij de toetsing zal gaan om CAO-bepalingen met
een economisch tintje. Immers, de CAO-bepalingen die sociale doelstellingen
nastreven, in de zin van het verbeteren van arbeids- en werkgelegenheidsvoor-
waarden, zijn al uitgezonderd van de werking van het kartelverbod. CAO-
bepalingen die andere niet-economische belangen nastreven, zoals bijvoor-
beeld milieu, zouden natuurlijk ook in aanmerking kunnen komen voor een
uitzondering op grond van art. 81 lid 3 EG of art. 6 lid 3 EG. Hierbij kan men
bijvoorbeeld denken aan een importverbod op hardhout en dergelijke.232

Met betrekking tot het eerste vereiste van een bijdrage aan verbetering van de
productie of verdeling van producten of verbetering van de technische en
economische vooruitgang zal moeilijk zijn vast te stellen of hieraan voldaan
wordt door de desbetreffende CAO-bepalingen. Volgens de Commissie moet
er sprake zijn van kostenverbeteringen of kwaliteitsverbeteringen wil hieraan
zijn voldaan. In het algemeen kan men wijzen op de besparing van transactie-
kosten en het voorkomen van arbeidsconflicten door de CAO. Echter, het gaat
hier om niet-immune bepalingen. De vraag is of zij ook bijdragen aan de
voordelen die een CAO te bieden heeft. Niet-immune bepalingen die een
markt volledig afsluiten zullen hieraan zeker niet voldoen. Alleen indien de
individuele mededingingsbeperkende CAO-bepalingen additionele economi-
sche voordelen, bijvoorbeeld schaalvoordelen, met zich meebrengen kunnen
zij misschien aan het eerste vereiste voldoen.

Dit geldt dan tegelijkertijd voor het eventueel voldoen aan het tweede vereiste,
dat een billijk voordeel de gebruikers ten goede moet komen. De algemene
voordelen van CAO’s die men kan opsommen, zoals het voorkomen van
sociale conflicten door het behouden van de ‘arbeidsrust’ en het behoud van
werkgelegenheid, waarvan de hele samenleving kan meeprofiteren, zijn niet
voldoende om te concluderen dat een billijk voordeel de gebruikers ten goede
komt.233

De Commissie hanteert een strikt criterium en wil daadwerkelijke compen-
satie voor gebruikers zien. De beslissingen van de Commissie omtrent milieu
verschuiven echter al steeds meer in de richting van het aanmerken van
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234 Met betrekking tot milieudoelstellingen schuift dit echter steeds meer in de richting
van het aanmerken van milieuvoordelen waarvan de samenleving profiteert als een
voordeel waarvan de consument uiteindelijk ook profiteert. Hoewel het in CECED
gaat om economische voordelen voor de consument in de zin van kostenbesparingen
vanwege lager energieverbruik, wijst de Commissie in deze zaak ook op de collectieve
voordelen voor het milieu. Volgens de Commissie zijn de maatschappelijke voordelen
die uit de CECED-overeenkomst voortvloeien, meer dan zevenmaal groter dan de
stijging van de aanschafkosten van wasmachines met een betere energie-efficiëntie.
Ondanks het feit dat de kopers van wasmachines zelf geen individuele voordelen
zouden ontvangen, zouden deze maatschappelijke milieuvoordelen volgens de Com-
missie in voldoende mate naar de verbruikers toevloeien. Beschikking nr. 2000/475/
EG (PbEG 2000, L 187/47) (CECED). Zie paragraaf 3.4.5.1. 

235 Ook Von Wallwitz 1997, p. 180-192.

253

collectieve belangen als voordeel voor de gebruiker.234 Hierin zou dus veran-
dering kunnen komen. Echter, deze voordelen gelden waarschijnlijk alleen
voor bepalingen die arbeidsvoorwaarden betreffen en immuniteit hebben
verkregen. Bepalingen die behoud van werkgelegenheid of voorkomen van
sociale kosten nastreven zullen immuniteit verkregen hebben. Pas wanneer zij
dit niet doen komen zij in aanmerking voor toetsing aan het tweede vereiste.

Het derde vereiste van de noodzakelijkheid van de overeenkomst is problema-
tisch. Aangetoond moet worden dat de CAO-bepaling onmisbaar is om de
doelstellingen van de hele CAO te bereiken. Volgens Von Wallwitz is het bij
de meeste CAO-bepalingen bijna niet vol te houden dat de desbetreffende
overeenkomst het enige middel is om de doelstellingen te bereiken. Vaak zijn
voor het bereiken van dergelijke doelstellingen betere instrumenten en midde-
len beschikbaar dan een CAO-bepaling die een mededingingsbeperkende
werking heeft. Alleen als er geen andere mogelijkheid voorhanden is die even
geschikt is om de doelen te behalen kan er volgens Von Wallwitz sprake zijn
van voldoende noodzakelijkheid. Voor CAO-bepalingen die niet voldoen aan
het doelvereiste en daarom geen immuniteit verkregen hebben zal het dus niet
eenvoudig zijn om op grond van art. 81 lid 3 EG of art. 6 lid 3 Mw een uitzon-
dering te krijgen. Omdat de bepaling waarschijnlijk niet aan de (weliswaar
impliciete) noodzakelijkheidstoets van het doelvereiste voldaan zal hebben,
zal deze vermoedelijk ook niet kunnen voldoen aan het noodzakelijkheidsver-
eiste uit art. 81 lid 3 EG en art. 6 lid 3 Mw.

Ten slotte is het ook de vraag of de CAO-bepaling de mogelijkheid heeft om
een wezenlijk deel van de concurrentie uit te schakelen. Dit kan het geval zijn
indien de bepaling bijvoorbeeld de markt afsluit of een substantiële toetre-
dingsdrempel opwerpt door het verwerven van een exclusief recht. In ieder
geval zou de algemeen verbindend verklaring van een CAO-bepaling kunnen
voorkomen dat een bepaling aan het vierde vereiste voldoet.235 Door algemeen
verbindend verklaring zou een wezenlijk deel van de mededinging uitgescha-
keld kunnen worden want alle ondernemingen van een bepaalde branche zijn

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht'



4  COLLISIE TUSSEN CAO-RECHT EN MEDEDINGINGSRECHT

236 Zie over werkingssfeer en relevante markt paragraaf 4.3.4.1.
237 Zie over de mogelijkheid om af te wijken van AVV-CAO’s door afwijkingsmoge-

lijkheid in de CAO of door dispensatie paragraaf 2.3.6.3.
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dan gebonden aan de CAO-bepaling. Indien een bepaling algemeen verbin-
dend verklaard is zal dit dus een obstakel zijn. Dit is uiteraard afhankelijk van
de werkingssfeer van de AVV-CAO en van de vraag of de werkingssfeer en
de relevante markt overeenkomen, wat zeker niet altijd het geval hoeft te
zijn.236 Het kan immers zo zijn dat de bepaling alle werkgevers op een heel
andere markt bindt dan op welke de bepaling de mededinging beperkt. Daar-
naast zal dat afhankelijk zijn van de mogelijkheid voor ondernemingen om te
kunnen afwijken van de algemeen verbindend verklaarde CAO-bepaling.237

De eerder genoemde CAO-bepalingen die mogelijk geacht kunnen worden
mededingingsbeperkend te zijn kunnen tegen deze vier vereisten afgezet
worden, om na te gaan of zij in aanmerking kunnen komen voor de uitzonde-
ring.

Een CAO-bepaling die een exclusief recht tot scholing aan de vakbond
toekent, zou bijvoorbeeld geacht kunnen worden een kostenvoordeel met zich
mee te brengen vanwege de schaalvoordelen die deze bepaling mogelijk met
zich mee zou kunnen brengen. Dit zou de gebruikers ten goede komen indien
deze voordelen doorberekend zouden worden in de prijzen die de werkgevers
van de bedrijfstak voor de scholing zouden moeten betalen. Of ook aan het
vereiste van de noodzakelijkheid voldaan wordt, is de vraag. Indien immers
het verlenen van het exclusieve recht noodzakelijk zou zijn om deze voordelen
te behalen voor werkgevers en werknemers, zou de bepaling hoogstwaar-
schijnlijk immuniteit hebben verkregen. Is dat niet het geval, dan maakt dit
soort bepaling dat het verlenen van een exclusief recht wel degelijk een
wezenlijk deel van de concurrentie uitschakelt. Het verlenen van een exclusief
recht zal niet veel kans hebben om als uitzondering op grond van art. 81 lid
3 EG of art. 6 lid 3 Mw te kunnen gelden.

Dit zal ook gelden voor de andere bepalingen die geacht worden zich in het
schemergebied te bevinden, zoals de bepalingen die het gebruik van bepaalde
producten verbieden om gezondheidsredenen, de bepalingen met betrekking
tot kinderopvang of de investeringsverboden. Uiteindelijk zullen zij struikelen
over het derde vereiste met betrekking tot de noodzakelijkheid, omdat er altijd
wel een minder ingrijpende mogelijkheid te vinden zal zijn. Zeker die bepa-
lingen die niet aan het noodzakelijkheidsvereiste van de immuniteit voldaan
hebben, zullen hier niet aan voldoen.

Bepalingen die outsourcing bemoeilijken of verbieden zullen al niet aan
het eerste vereiste voldoen. Dit draagt op geen enkele wijze bij aan de verbete-
ring van productie of van de verdeling van producten of aan de verbetering
van de technische en economische vooruitgang. Ditzelfde geldt voor bepalin-
gen die de import of export van bepaalde producten verbieden. Misschien dat
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zij echter een kans maken indien er sprake is van milieuoverwegingen, zoals
het voorkomen van import van hardhout en dergelijke.

Geconcludeerd kan dus worden dat deze categorie CAO-bepalingen niet zal
profiteren van de uitzondering van art. 81 lid 3 EG of art. 6 lid 3 Mw.

4.3 Misbruik van machtspositie en de CAO

4.3.1 Inleiding

Tot nu toe is het gebied van de CAO en het verbod op misbruik van machtspo-
sitie onontgonnen terrein. Zowel in de jurisprudentie als in de literatuur wordt
weinig aandacht besteed aan de mogelijkheid van collisie tussen beide rechts-
figuren. Een mogelijke reden hiervoor is dat men met betrekking tot de
collisie tussen CAO’s en mededingingsrecht in eerste instantie alleen aan een
mogelijke botsing met het kartelverbod denkt. Met betrekking tot de collisie
van CAO’s met het kartelverbod kan iedereen zich namelijk wel wat voorstel-
len. Een CAO is tenslotte een overeenkomst en het kartelverbod ziet op
bepaalde overeenkomsten. Dit vraagstuk is ook uitgebreid aan de orde ge-
weest in de afgelopen zes jaar en velen hebben zich mede aan de hand van
deze jurisprudentie over het fenomeen gebogen.

Zoals uit paragraaf 4.2 bleek heeft het Hof, gevolgd door de NMa, CAO-
bepalingen onder bepaalde voorwaarden uitgezonderd van de toepassing van
het kartelverbod. Hierbij heeft het Hof echter niet aangegeven of deze uitzon-
dering ook voor het verbod op misbruik van machtspositie zou moeten gelden.
Ook in de literatuur wordt aan deze vraag niet veel aandacht besteed.

Dat het verbod van misbruik van machtspositie ook van toepassing kan
zijn op CAO-bepalingen volgt in de eerste plaats uit het mededingingsrecht
zelf. Door het Hof is steeds volgehouden dat eenzelfde gedraging door zowel
het kartelverbod als het verbod op misbruik van machtspositie kan worden
geraakt. Sterker nog, zelfs wanneer een gedraging uitgezonderd wordt van
toepassing van het kartelverbod, kan nog steeds het verbod op misbruik van
machtspositie geschonden zijn. Ik ga hierop nader in bij paragraaf 4.3.2.

Door het feit dat bijzonder weinig aandacht besteed wordt aan CAO’s en het
verbod op misbruik van machtspositie is het moeilijk voor te stellen wanneer
het verbod op misbruik van machtspositie nu geschonden zou kunnen worden
als er een CAO in het spel is. Ter verduidelijking van de problematiek zal ik
een tipje van de sluier oplichten met betrekking tot de komende subparagra-
fen.

Wat betreft het verbod op misbruik van machtspositie is van belang voor
ogen te houden dat het verbod ziet op gedragingen die normaliter toegestaan
zijn. Alleen indien een onderneming een machtspositie heeft, kunnen die
gedragingen aangemerkt worden als misbruik, omdat de desbetreffende onder-
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neming op dat moment een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Zoals in
hoofdstuk 3 duidelijk werd, kan er dan sprake zijn van een daad van uitsluiting
of uitbuiting. Waar het dus in deze paragraaf om gaat is of sociale partners in
hun hoedanigheid als onderneming een machtspositie innemen en geacht
kunnen worden deze te misbruiken door een daad van uitbuiting of uitsluiting
met of door het afsluiten van een CAO. Dat betekent dat het afsluiten van de
CAO tot gevolg heeft dat CAO-partijen handelsvoordelen ten opzichte van
hen die afhankelijk van hen zijn, verkrijgen of dat het afsluiten van de CAO
tot gevolg heeft dat CAO-partijen anderen kunnen uitsluiten van de markt ter
versteviging van hun eigen machtspositie.

Men kan zich bijvoorbeeld afvragen of het in de CAO verlenen van een
exclusief recht aan één van de CAO-partijen of aan een derde misbruik van
machtspositie oplevert. De vraag of er sprake is van misbruik van machtsposi-
tie kan zich zelfs nog voordoen in de gevallen dat CAO-bepalingen reeds op
grond van het kartelverbod verboden zijn, zoals bepalingen die import- of
exportverboden bevatten. Het verbod op misbruik van machtspositie kan
immers van toepassing zijn naast het kartelverbod. Ten slotte kan men zich
afvragen of het weigeren van toegang tot de CAO-onderhandelingen of het
afspreken van hoge lonen een toetredingsbelemmering inhoudt en daarmee
een misbruik van machtspositie kan opleveren. De rol van de algemeen
verbindend verklaring moet hierbij nog betrokken worden omdat die de kans
op misbruik van machtspositie zou kunnen vergroten.

De vraag of er sprake is van misbruik van machtspositie moet dus ook beant-
woord worden in het geval CAO-bepalingen immuniteit voor het kartelverbod
genieten. In analogie van het kartelverbod moet ook met betrekking tot het
verbod op misbruik van machtspositie eerst nagegaan worden of er geen
immuniteit voor de toepassing van het verbod op misbruik van machtspositie
bestaat. Indien dit niet het geval is moet bekeken worden of de CAO-partijen
aangemerkt moeten worden als ondernemingen, die een machtspositie inne-
men op de relevante markt. Dit zal in de subparagrafen 4.3.2, 4.3.3 en 4.3.4
aan de orde komen. Ten slotte moet, nadat het bestaan van misbruik in para-
graaf 4.3.4 is vastgesteld, nog nagegaan worden of de uitzondering voor de
dienst van algemeen economisch belang van toepassing kan zijn op de CAO-
partijen. Dit zal in paragraaf 4.3.6 bekeken worden.

4.3.2 Albany-exceptie en verbod op misbruik van machtspositie

4.3.2.1 Inleiding

Uit de vorige paragraaf (4.2) is gebleken dat het Hof CAO-bepalingen die de
verbetering van werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden nastreven als
wenselijk beschouwt. Daarom heeft het Hof de werking van het kartelverbod
uitgesloten voor deze CAO-bepalingen in het Albany-arrest en verder. De
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238 HvJ EG 16 maart 2000, C-395/96P en C-396/96P, Jur. 2000, p. I-1365 (Compagnie
Maritieme Belge).

239 HvJ EG 16 maart 2000, C-395/96P en C-396/96P, Jur. 2000, p. I-1365 (Compagnie
Maritieme Belge).

240 GvEA 10 juli 1990, T-51/89, Jur. 1990, p. II-309 (Tetra Pak I) r.o. 25.
241 HvJ EG 11 april 1989, zaak 66/86, Jur. 1989, p. 803 (Ahmed Saeed Flugreisen) r.o.
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vraag is of een dergelijke algemene exceptie ook aangenomen moet worden
ten aanzien van het verbod op misbruik van machtspositie.

In de volgende paragraaf zullen de argumenten voor en tegen het verlenen van
immuniteit voor de toepassing van het verbod op misbruik van machtspositie
uit de jurisprudentie en de literatuur aan bod komen.

4.3.2.2 Argumenten voor en tegen immuniteit

Verschil tussen het kartelverbod en het verbod van misbruik van machtspositie
Ofschoon het kartelverbod en het verbod op misbruik van machtspositie
allebei deel uitmaken van het mededingingsrecht, moeten zij volgens het Hof
wel beschouwd worden als twee aparte bepalingen die elkaar aanvullen.238

Beide bepalingen kunnen zowel apart of tegelijkertijd toegepast worden. Het
is dus mogelijk dat op één en dezelfde handeling het kartelverbod en het
verbod op misbruik van machtspositie van toepassing zijn.

Omdat de beide verboden als aparte bepalingen te beschouwen zijn, ligt
het voor de hand dat de uitzonderingen op het kartelverbod niet zonder meer
ook voor het verbod op misbruik van machtspositie gelden. Het is bijvoor-
beeld mogelijk dat partijen bij een overeenkomst op grond van art. 81 lid 3 EG
uitgezonderd worden van het kartelverbod, maar toch in strijd met het verbod
op misbruik van machtspositie handelen. De uitzondering van art. 81 lid 3 EG
kan volgens het Hof namelijk niet gelden voor het verbod op misbruik van
machtspositie.239

Art. 81 lid 3 EG maakt het alleen mogelijk om af te wijken van het kartel-
verbod. In Tetra Pak I stelt het Gerecht van Eerste Aanleg bovendien dat uit
zowel de tekst van art. 81 lid 3 EG, als uit de systematiek van de artt. 81 en 82
EG volgt dat vrijstelling voor het kartelverbod niet betekent dat er ook voor
het verbod op misbuik van machtspositie een vrijstelling geldt. De bepalingen,
die autonome en elkaar aanvullende bepalingen zijn, zijn namelijk volgens het
Hof in beginsel bedoeld om verschillende situaties onder verschillende rege-
lingen te brengen. Terwijl bij de toepassing van art. 81 EG de procedure uit
twee fasen bestaat (de vaststelling van schending van het verbod en de vrijstel-
ling), sluit art. 82 EG, juist wegens de aard van de gedraging waarop het be-
trekking heeft (misbruik), iedere afwijking van het verbod uit.240 Een dergelij-
ke gedraging (misbruik) wordt door het Verdrag zonder meer verboden.241
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In het verbod van misbruik van machtspositie zit in het misbruikbegrip
echter wel een soort van uitzondering ingebouwd. Er kan geen sprake zijn van
misbruik indien er sprake is van een gerechtvaardigde gedraging.242 Dat
betekent dat het verbod op misbruik van machtspositie niet geschonden wordt
omdat aan één van de elementen, namelijk het misbruikbegrip, niet voldaan
wordt.

In Tetra Pak I heeft het Gerecht dus duidelijk gemaakt dat uitzondering van
het verbod van misbruik van machtspositie uitgesloten is vanwege de aard van
de gedraging die misbruik inhoudt. Indien er namelijk geconcludeerd wordt
dat er sprake is van misbruik, betekent dat dat er geen rechtvaardiging aanwe-
zig geacht wordt voor de gedraging en dat de gedraging niet meer aangemerkt
zou kunnen als wenselijk wegens gunstige effecten of iets dergelijks. Vanwe-
ge die aard van het begrip zou tot de conclusie gekomen kunnen worden dat
uitsluiting van de toepassing van het verbod op misbruik van machtspositie,
zoals dat in Albany, Brentjens en Drijvende Bokken voor het kartelverbod
gedaan is, uitgesloten is.

Hier zou tegenin gebracht kunnen worden dat het creëren van nieuwe
uitzonderingen ook met betrekking tot het kartelverbod verboden was voordat
het Albany-arrest gewezen werd. Voor 1999 was het ook niet mogelijk om van
het kartelverbod af te wijken naast de al bestaande wettelijke uitzonderingen.
Zoals uit de vorige paragraaf bleek maakt het Hof echter in Albany een
nieuwe uitzondering, naast de bestaande wettelijke uitzonderingen, waarmee
dus afgeweken wordt van de hierboven geschetste lijn. De vraag rijst dus of
dit in het geval van misbruik van machtspositie anders zou moeten zijn.

Hof en sociale doelstellingen
Het Hof ontwijkt in de jurisprudentie met betrekking tot de immuniteit van
CAO-afspraken voor het kartelverbod de vraag of met behulp van de CAO
door ondernemingen misbruik van een machtspositie gemaakt kan worden.
Daarmee komt het ook niet toe aan de vraag of de Albany-exceptie ook moet
gelden bij het verbod op misbruik van machtspositie.

In Albany e.a. besteedt het Hof enkel aandacht aan CAO’s in combinatie
met het kartelverbod. Het Hof komt tot de conclusie dat CAO’s niet onder de
werking van het kartelverbod kunnen vallen indien zij de verbetering van
arbeidsvoorwaarden nastreven. De combinatie van CAO’s met art. 82 EG
komt niet als zodanig aan de orde. Alleen het verlenen van het uitsluitend
recht aan het pensioenfonds wordt in verband met art. 82 EG onder de loep
genomen. Het gedrag van sociale partners en het afsluiten van de CAO wordt
niet getoetst aan het verbod op misbruik van machtspositie. Met betrekking
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243 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.),
HvJ EG 21 september 1999, C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens
Handelsonderneming B.V.) r.o. 123 en HvJ EG 21 september 1999, C-219/97, Jur.
1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken) r.o. 113.

244 HvJ EG 21 september 2000, C-222/98, Jur. 2000, p. I-7111 (Van der Woude/Stichting
Beatrixoord). 

245 HvJ EG 21 september 2000, C-222/98, Jur. 2000, p. I-7111 (Van der Woude/Stichting
Beatrixoord) r.o. 29. Overigens meent het Hof dat er geen enkele aanwijzing was dat
de verzekeraar daadwerkelijk misbruik maakte van zijn machtspositie. 

246 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.),
HvJ EG 21 september 1999, C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens
Handelsonderneming B.V.) en HvJ EG 21 september 1999, C-219/97, Jur. 1999, p. I-
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tot art. 82 EG meent het Hof dat deze bepaling niet in de weg staat aan het
verlenen van een uitsluitend recht aan een pensioenfonds.243

Ook in de Van der Woude-zaak gaat het Hof niet in op de vraag of CAO-
partijen misbruik van hun machtspositie kunnen maken. Het komt alleen tot
de slotsom dat er geen aanwijzingen zijn van misbruik van machtspositie door
de verzekeraar.244

Omdat het Hof derhalve de uitzondering voor CAO-bepalingen niet van
toepassing heeft verklaard op het verbod op misbruik van machtspositie, is het
de vraag of de conclusie getrokken zou kunnen worden dat het Hof ook deze
bedoeling niet gehad heeft. Dit zou echter ook kunnen worden toegeschreven
aan de feiten van de zaak. Van der Woude stelde alleen dat de verzekeraar die
het exclusieve recht tot beheer van de verzekeringen had gekregen misbruik
maakte van zijn machtspositie, door onbillijke prijzen te rekenen.245 Of de
sociale partners ook misbruik maakten van een machtspositie is derhalve hele-
maal niet aan de orde geweest. Het Hof hoefde zich dus niet uit te spreken
over de toepasselijkheid van de exceptie op het verbod van misbruik van
machtspositie en heeft dit ook niet gedaan. Meer kan hieruit niet afgeleid
worden.

Uit de uitspraak van het Hof in de Albany-zaak valt ook een argument voor
immuniteit van CAO-bepalingen voor het verbod op misbruik van machtsposi-
tie te destilleren. Het Hof baseert de immuniteit van CAO’s voor het kartelver-
bod op het feit dat de bepalingen van het Verdrag naast economische doelstel-
lingen ook sociale doelstellingen nastreven en het afsluiten van Europese
CAO’s in het Verdrag aangemoedigd wordt. Daarom mogen sociale partners
die zich inzetten om de doelstellingen te bevorderen, niet door het kartelver-
bod gehinderd worden. Het streven naar de verwezenlijking van sociale
doelstellingen zal door de toepassing van het kartelverbod onmogelijk ge-
maakt worden.246 Het zou dan ook niet logisch zijn als sociale partners bij hun
streven naar sociale doelstellingen wel gehinderd zouden mogen worden door
het verbod op misbruik van machtspositie. Het enkele bestaan van het verbod
op misbruik van machtspositie zou CAO-partijen immers daadwerkelijk
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247 SHB B.V. was opgericht door sociale partners. SHB B.V. had een groot deel van de
bedrijfsactiviteiten van SSHB overgenomen. De SSHB werd opgericht toen de oude,
door de gezamenlijke havenbedrijven opgerichte arbeidspool van de Rotterdamse
haven eind jaren zestig verzelfstandigd werd. Met de oprichting werden een garantie-
regeling en een afvloeiingsregeling opgezet. Volgens deze garantieregeling garandeer-
den de deelnemende havenbedrijven in de SSHB een aantal werknemers een baan, ook
als zij niet konden worden ingezet. Hun lonen werden doorbetaald en de kosten
daarvan werden verdeeld onder de deelnemers. De kosten van de afvloeiingsregeling
werden bovendien voor een groot deel door de overheid gefinancierd. In 1993 wilde
de Minister van Sociale Zaken de bijdrage aan de arbeidspool stopzetten en werd
besloten de SSHB te reorganiseren. In het Akkoord Modernisering SHB Rotterdam
(het Havenakkoord) werd overeenstemming bereikt met sociale partners. Bovendien
werd SHB B.V. opgericht. De SHB nam de oude bedrijfsactiviteiten van de SSHB
over, bestaande uit het tijdelijk uitlenen van havenpersoneel. Bovendien werd veel
overtollig personeel van de havenbedrijven overgenomen. In het Havenakkoord is voor
SHB een voorkeursrecht overeengekomen. Besluit NMa 14 december 2000, zaak 1012
(Van Eck Havenservice B.V.).

260

kunnen hinderen in hun streven naar sociale doelstellingen, omdat zij dan
rekening moeten houden met de toepasselijkheid van het verbod, ook wanneer
zij afspraken maken over arbeidsvoorwaarden.

NMa
De NMa spreekt zich, in tegenstelling tot het Hof, wel uit tegen immuniteit
voor CAO’s bij het verbod op misbruik van machtspositie. In Van Eck Haven-
services ging het om een CAO waarin een voorkeursrecht was neergelegd
voor SHB B.V. in de Rotterdamse haven. In de haven werd met een systeem
van pasjes gewerkt. Alleen werknemers die een pasje hadden, mochten
werkzaam zijn in de haven. Deze havenpasjes waren in het verleden afgege-
ven door de SVB, de havenwerkgeversvereniging. Bovendien had SHB het
recht om als eerste aan ondernemingen in de haven laad- en lospersoneel aan
te bieden. Alleen indien SHB niet aan de vraag kon voldoen konden de
ondernemingen een beroep doen op erkende derde bedrijven. Van Eck Haven-
service stelde dat SHB misbruik maakte van de haar aldus verleende machts-
positie, door de prijzen kunstmatig hoog te houden. SHB stelde op haar beurt
dat het alleenrecht een voorwaarde was die gesteld werd bij subsidieverlen-
ging door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er zou
sprake zijn van een overeenkomst op grond van een wettelijke verplichting.
De uitzondering van (oud) art. 16 Mw zou van toepassing zijn.

De NMa meent dat SHB het gebruik van havenpasjes niet aangerekend kan
worden. Zij had de pasjes in het verleden niet afgegeven en niets met het
systeem te maken. Dit geldt ook voor het erkenningsysteem van derde bedrij-
ven, die geregeld werd door de vakorganisaties.247

Met betrekking tot het gestelde misbruik van machtspositie door het
kunstmatig hoog houden van de prijzen merkt de NMa op dat de uitzondering
uit het Albany-arrest zich niet kan uitstrekken tot de misbruik van machtsposi-
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248 Besluit NMa 12 juli 2001, zaak 1216 (Stichting Bevordering Vakbekwaamheid Be-
roepsgoederenvervoer).

249 Waarom de NMa hier het kartelverbod en het verbod op misbruik van machtspositie
met elkaar verbindt is niet geheel duidelijk. Immers, het feit dat een regeling buiten
het kartelverbod valt hoeft, zeker in de visie van de NMa, niet te betekenen dat het
gebruik van de regeling ook buiten het verbod van misbruik van machtspositie valt.
Het ontbreekt hier echter aan inhoudelijke motivering.
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tie. Vervolgens meent de NMa dat er geen aanwijzing is van buitensporig
hoge prijzen indien men deze vergelijkt met de kostprijs van de te verlenen
dienst. Uit opportuniteitsoverwegingen wordt geen nader onderzoek ingesteld.

De NMa wijst dus de toepassing van de Albany-uitzondering af met betrek-
king tot het verbod op misbruik van machtspositie. Ook in de zaak Stichting
Bevordering Vakbekwaamheid Beroepsgoederenvervoer tegen Stichting
SOOB (SBVB) doet de NMa uit opportuniteitsoverwegingen geen nader
onderzoek naar vermeend misbruik van machtspositie. In deze zaak ging het
om Stichting SOOB die op grond van haar eigen CAO subsidies verstrekt aan
opleidingsinstituten en een vakopleiding financierde.248 De regeling voor de
verstrekking van de subsidies was vastgelegd in de SOOB-CAO. SBVB
klaagde over het feit dat de Stichting SOOB geen subsidie had verleend omdat
de stichting van mening was dat de in de door klager aangeboden opleidingen
reeds voorzien werd door de eigen vakopleiding, de Vakopleiding Transport
en Logistiek (VTL). De door de klager aangeboden opleidingen konden naar
de mening van SOOB hieraan niets toevoegen en een versnippering van het
subsidiebudget niet rechtvaardigen.

Met betrekking tot art. 24 Mw stelde de klager dat de stichting samen met
VTL misbruik van haar machtspositie op de relevante markt maakte door
alleen subsidie toe te kennen aan VTL. Volgens de NMa valt niet in te zien
waarom de SOOB misbruik maakt van haar machtspositie indien zij de
regeling uitvoert, nu de regeling zelf buiten de werking van het kartelverbod
valt.249 Blijkbaar meent de NMa dat indien een regeling immuniteit verdient
voor het kartelverbod er geen sprake kan zijn van misbruik van machtspositie.
Het is echter niet duidelijk in hoeverre dit zich verhoudt tot de al eerder
aangehaalde uitspraak van de NMa met betrekking tot de toepassing van de
Albany-exceptie op het verbod van misbruik van machtspositie. Immers, de
NMa motiveert verder niet waarom er geen sprake kan zijn van een misbruik
van machtspositie.

EFTA-Hof
Het EFTA-Hof wijst in het arrest over de Noorse gemeenten de toepassing van
het verbod op misbruik van machtspositie niet af, maar laat het onderzoek aan
de nationale rechter over. De nationale rechter moet volgens het EFTA-Hof
uitmaken of de sociale partners een machtspositie hebben en of hun gedrag tot
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250 Het EFTA-Hof meent dat het buiten zijn bevoegdheid gaat om deze feitelijke afwe-
gingen te maken. Hof EFTA, 22 maart 2002, E-8/00 (Norwegian Federation of Trade
Unions with Norwegian Union of Municipal Employees and Norwegian Confederation
of Municipal Employees/ Norwegian Association of Local and Regional Authorities)
r.o. 86-88.

251 AG EG 11 mei 2000, C-222/98, Jur. 2000, p. I-7111 (Van der Woude/Stichting Bea-
trixoord), nr. 38.

252 AG EG 20 september 1995, C-415/93, Jur. 1995, p. I-4921 (Bosman), nr. 275.
253 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.

1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 127-130.
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een misbruik van die machtspositie leidt.250 Het EFTA-Hof gaat er derhalve
niet van uit dat er sprake moet zijn van immuniteit van sociale partners die
CAO-bepalingen afsluiten voor het verbod op misbuik van machtspositie.

Commissie
Volgens de Commissie moet het Hof terughoudend zijn om te concluderen dat
activiteiten van sociale partners een inbreuk op art. 82 EG vormen, nu naar
aanleiding van Albany wordt aangenomen dat de resultaten van echte collec-
tieve onderhandelingen tussen de sociale partners met betrekking tot arbeids-
voorwaarden buiten de werkingssfeer van het kartelverbod vallen.251

AG Lenz, AG Jacobs en AG Fennely
AG’s hebben zich ook ingelaten met het vraagstuk van de immuniteit voor
CAO’s voor het mededingingsrecht. Hoewel men zich hoofdzakelijk concen-
treert op het kartelverbod zijn ook enkele gedachten aan het verbod op mis-
bruik van machtspositie besteed.

AG Lenz merkt in zijn conclusie bij het Bosman-arrest op dat in navolging
van de Amerikaanse labor exemption voor het gemeenschapsrecht de conclu-
sie kan worden getrokken, dat verzekering van de onderhandelingsvrijheid van
werkgevers en vakbonden kan eisen, dat collectieve arbeidsovereenkomsten
van het mededingingsrecht worden uitgezonderd, voor zover noodzakelijk
voor het beoogde doel. Daarna spreekt hij echter enkel over een mogelijke
beperking van art. 85 EG (nu art. 81 EG) dat alleen het kartelverbod betreft.252

Het is duidelijk dat hij meent dat de uitzondering alleen met betrekking tot het
kartelverbod kan gelden.

In zijn conclusie bij het Albany-arrest toetst AG Jacobs alleen of het
besluit om de deelname aan het pensioenfonds verplicht te stellen en het
stelsel van het verlenen van vrijstellingen in overeenstemming zijn met art. 82
en 86 EG. Hij gaat niet in op de vraag of sociale partners misbruik maken van
hun machtspositie door dergelijke afspraken te maken.253

Uit de conclusie bij het Van der Woude-arrest blijkt dat AG Fennely meent
dat de uitzondering uit Albany niet van toepassing kan zijn bij het verbod op
misbruik van machtspositie. Ook hij past in zijn conclusie bij de Van der
Woude-zaak alleen het verbod van op misbruik van machtspositie toe op de
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254 AG EG 11 mei 2000, C-222/98, Jur. 2000, p. I-7111 (Van der Woude/Stichting Bea-
trixoord), nr. 37-42.

255 ‘Evenzo kunnen voorschriften die eraan in de weg staan, dat werknemers die ervoor
kiezen zich bij een andere verzekeraar dan IZZ te verzekeren, wederom in de regeling
worden opgenomen, worden gerechtvaardigd door de noodzaak om de solidariteit te
handhaven. (...) Daarbij zou hij bijzondere aandacht moeten besteden aan de vraag, of
de regeling zonder die voorschriften kon functioneren en of de voorschriften op
eenvormige en consistente wijze werden toegepast.’ AG EG 11 mei 2000, C-222/98,
Jur. 2000, p. I-7111 (Van der Woude/Stichting Beatrixoord), nr. 42. 

256 Mortelmans 1998.
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derde partij waaraan de uitvoering van de verzekering is uitbesteed en die
daarom een machtspositie op de relevante markt van verzekeringen heeft
verkregen.254 Hij merkt in eerste instantie op dat het Hof in Albany uitdrukke-
lijk een uitzondering heeft gemaakt voor de toepassing van art. 81 EG, maar
dat deze zich niet kan uitstrekken tot art. 82 EG. Hij leidt dit onder andere af
uit het feit dat het Hof in Albany het verbod van misbruik op het pensioen-
fonds toepaste, ondanks dat het pensioenfonds geacht werd sociale doelstel-
lingen na te streven. Het feit dat het Hof het verbod toepast op de pensioen-
fondsen kan echter niet leiden tot de conclusie dat het verbod ook voor CAO-
bepalingen moet gelden. Hiermee past het Hof immers niet het verbod toe op
CAO-bepalingen of op de sociale partners die deze CAO-bepalingen afgeslo-
ten hebben. Of het Hof van mening is dat het verbod ook voor sociale partners
moet gelden, volgt dan ook niet zonder meer uit de toepassing op de pensioen-
fondsen.

Hoewel er dus volgens AG Fennely geen sprake kan zijn van immuniteit,
meent hij ook dat het Hof terughoudend moet zijn nu de resultaten van echte
collectieve onderhandelingen tussen de sociale partners met betrekking tot
arbeidsvoorwaarden buiten de werkingssfeer van het kartelverbod vallen.
Handelingen die enkel worden verricht in het kader van het nastreven van een
sociale doelstelling door een orgaan dat is opgericht krachtens een collectieve
arbeidsovereenkomst en dat een machtspositie inneemt, moeten volgens hem
niet zonder meer als misbruik worden gekwalificeerd. Alleen als dit verder
gaat dan nodig is om die doelstelling te bereiken en niet om andere redenen
gerechtvaardigd kan worden, kan er volgens Fennely van misbruik sprake
zijn.255 Hierop kom ik in paragraaf 4.3.5 nog terug.

Literatuur
In de literatuur wordt nauwelijks aandacht besteed aan de mogelijkheid om
misbruik te maken van een machtspositie door het afsluiten van een CAO.
Alleen Mortelmans wijst erop dat het voor een vakorganisatie mogelijk is dat
zij geconfronteerd zal worden met het verbod op misbruik van machtspositie,
mits zij aangemerkt kan worden als een onderneming.256

Alle aandacht gaat uit naar de combinatie van de CAO en het kartelverbod
en de uitzondering daarop. Bovendien wordt aandacht besteed aan de vraag
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257 Mok 2001. Van den Bossche 2001. Loozen 2000. Gyselen 2000.
258 De Vos 2003.
259 Evju 2001.
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of een lidstaat het verbod van art. 86 lid 1 EG schendt door een pensioenfonds
of een andere derde een monopoliepositie te verlenen. Hiermee wordt de
schijn gewekt alsof men er impliciet van uitgaat dat het verbod op misbruik
van machtspositie gewoon van toepassing is.257

De Vos meent dat men uit het feit dat het Hof in de Van der Woude-zaak
art. 82 EG toegepast heeft, zonder de uitzondering uit Albany te hanteren, kan
afleiden dat het Hof van oordeel is dat de uitzondering niet geldt voor art. 82
EG. Dit lijkt echter een voorbarige conclusie omdat het Hof in de Van der
Woude-zaak art. 82 EG enkel op de derde verzekeraar en niet op CAO-partij-
en heeft toegepast.258

Enkel Evju meent uit het feit dat het Hof het verbod op misbruik van
machtspositie in de bovenstaande zaken niet toe past, af te kunnen leiden dat
het eventueel wel bereid zou kunnen zijn om de uitzondering op art. 81 EG
ook bij de toepassing van art. 82 EG te hanteren.259 Hij gaat echter niet in op
de vraag waarom hij dat denkt.

4.3.2.3 Analyse

In de jurisprudentie en de literatuur wordt de vraag of de immuniteit van
Albany ook geldt in verband met misbruik van machtspositie meestal ontwe-
ken. De reden hiervoor kan zijn dat indien men de combinatie van de CAO en
het mededingingsrecht in aanmerking neemt, in eerste instantie de CAO en het
kartelverbod naar voren komen, omdat er sprake is van een overeenkomst.

In ieder geval is er uit de jurisprudentie van het Hof niet met zekerheid af te
leiden dat de uitzondering uit Albany ook geldt voor het verbod op misbruik
van machtspositie. Reden hiervoor kan weer zijn dat het Hof zich strikt aan de
feiten heeft willen houden en geen uitspraken heeft willen doen die op dat
moment niet noodzakelijk waren. De uitspraken van de NMa en het EFTA-
Hof wijzen zelfs een andere kant op en gaan ervan uit of lijken ervan uit te
gaan dat de uitzondering niet kan gelden met betrekking tot het verbod op
misbruik van machtspositie. Maar ook hier wordt een uiteindelijk oordeel van
schending van het verbod op misbruik van machtspositie door de desbetreffen-
de CAO-partijen vermeden, door geen oordeel te vellen over de vraag of er
sprake is van een misbruik van machtspositie. De NMa kiest ervoor om uit
opportuniteitsoverwegingen geen nader onderzoek in te stellen en het EFTA-
Hof verwijst de zaak voor beoordeling terug naar de oorspronkelijke rechter.

Dit geldt ook voor de conclusie van AG Fennely, die wel het verbod wil
toepassen, maar uiteindelijk een andere oplossing aandraagt en de uitzonde-
ring zoekt in het misbruikbegrip zelf.

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht'



MISBRUIK VAN MACHTSPOSITIE EN DE CAO  4.3

265

Misschien ligt de reden voor een andere benadering van het verbod op mis-
bruik van machtspositie wel in het feit dat beide verboden in die zin van elkaar
verschillen dat voor het kartelverbod aparte uitzonderingen in de wet ge-
creëerd zijn en voor het verbod op misbruik van machtspositie niet. Wanneer
aan het kartelverbod voldaan is, kan er altijd nog sprake zijn van een legitieme
overeenkomst omdat er sprake is van gunstige economische effecten. Bij het
verbod uit art. 82 EG en art. 24 Mw is alleen een rechtvaardiging mogelijk via
het misbruikbegrip. Uit de wet en het Verdrag blijkt dat als er sprake is van
misbruik, er geen uitzondering meer mogelijk is. Beide wetgevers gaan ervan
uit dat het afsluiten van een kartelovereenkomst alleen onder omstandigheden
in strijd is met de doelstellingen van de mededingingsregelingen, maar dat er
altijd sprake is van strijd wanneer er daadwerkelijk tot misbruik geconclu-
deerd wordt. Mogelijk gunstige effecten van gedragingen worden immers in
het misbruikbegrip zelf meegenomen. Ik kom hier in paragraaf 4.3.5 nog op
terug.

Enigszins vreemd zou de conclusie van het niet verlenen van immuniteit bij
het verbod op misbruik van machtspositie wel zijn. Immers, het gaat ook bij
het verbod op misbruik van machtspositie om sociale partners die met CAO-
bepalingen sociale doelstellingen nastreven, die aangemoedigd worden in het
Verdrag. Indien sociale partners wel rekening moeten houden met het verbod
op misbruik van machtspositie zijn zij niet vrij sociale doelstellingen na te
streven. De conclusie dat Albany niet van toepassing is op het verbod van
misbruik van machtspositie lijkt daarmee onhoudbaar. De vrijheid van sociale
partners komt immers in gevaar indien de uitzondering niet van toepassing is.
Hierop kom ik terug in hoofdstuk 5.

Hoewel het dus niet logisch of wenselijk zou zijn om ervan uit te gaan dat de
Albany-exceptie niet geldt voor het verbod op misbruik van machtspositie,
blijft staan het feit dat tot nu toe de exceptie nog niet concreet is toegepast in
de jurisprudentie, laat staan is vastgelegd in de wetgeving. Zekerheid omtrent
het feit dat dit zou moeten gebeuren wanneer CAO’s in het geding zijn, is er
derhalve niet.

Omdat er geen garantie is omtrent de immuniteit van CAO-bepalingen in
verband met het verbod op misbruik van machtspositie, moet toch nagegaan
worden of aan alle andere elementen van het verbod op misbruik van machts-
positie met behulp van CAO-bepalingen voldaan kan worden. Dat betekent
dat nagegaan moet worden of de CAO-partijen als ondernemingen een (even-
tueel collectieve) machtspositie innemen op de relevante markt. Vervolgens
moet vastgesteld worden of zij ook daadwerkelijk misbruik maken van deze
machtspositie. Bij deze afweging zal ook de vraag een rol spelen of er sprake
zou kunnen zijn van een rechtvaardigingsgrond. Ten slotte moet nagegaan
worden of de uitzondering voor de dienst van algemeen belang zou kunnen
gelden voor sociale partners.
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4.3.3 CAO-partijen als onderneming 

4.3.3.1 Inleiding

Om vast te kunnen stellen of door het afsluiten van CAO-bepalingen misbruik
van machtspositie gemaakt kan worden moet onderzocht worden of de CAO-
partijen als ondernemingen aan te merken zijn indien zij CAO’s afsluiten.

Zoals in hoofdstuk 3 al aan de orde kwam heeft het ondernemingsbegrip
uit het verbod op misbruik van machtspositie dezelfde betekenis als het
ondernemingsbegrip uit het kartelverbod.260 In paragraaf 4.2.2 is reeds onder-
zocht wanneer vakbonden en werkgevers(organisaties) aan te merken zijn als
ondernemingen in de zin van het kartelverbod. Hoewel het ondernemingsbe-
grip uit het kartelverbod en uit het verbod op misbruik van machtspositie
hetzelfde is zullen toch de uitkomsten van deze paragraaf enigszins verschillen
met de conclusies uit paragraaf 4.2.2. De reden hiervoor is dat het met betrek-
king tot het verbod op misbruik van machtspositie niet zeker is dat de Albany-
exceptie ook geldt. Nu wordt het derhalve ook relevant of werkgevers(organi-
saties) en werknemersorganisaties als ondernemingen aan te merken zijn
indien zij CAO-bepalingen afsluiten die sociale doelstellingen nastreven.

Zoals in paragraaf 3.4.2 en 4.2.2 aan de orde kwam, kunnen CAO-partijen
alleen als ondernemingen aangemerkt worden indien zij als onafhankelijke
entiteiten economische activiteiten verrichten. Hierbij is niet alleen relevant
of het afsluiten van CAO’s als een economische activiteit aan te merken valt.
Omdat ook andere activiteiten van de sociale partners mee zouden kunnen
spelen is het van belang te bezien of sociale partners in die gevallen als
ondernemingen aan zijn te merken. Ook hier komt de splitsingstheorie om de
hoek kijken.

4.3.3.2 Vakbond

In paragraaf 4.2.2.1 is geconcludeerd dat wanneer vakbonden zich met hun
kerntaken bezighouden, zij niet aangemerkt kunnen worden als ondernemin-
gen, omdat het afsluiten van CAO’s door de vakbonden niet aangemerkt kan
worden als een economische activiteit. Bij CAO-onderhandelingen wordt een
vakbond geacht zijn kerntaak als vertegenwoordiger van werknemersbelangen
(en niet commerciële belangen) uit te oefenen. Een werknemer wordt niet als
een onderneming aangemerkt, vanwege het feit dat hij geacht wordt niet
zelfstandig een economische activiteit te verrichten. Wanneer een vakbond de
belangen van de werknemer vertegenwoordigt kan er daarom geen sprake zijn
van de uitoefening van een economische activiteit. Een vakbond kan dus ook
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261 Zie met betrekking tot het ondernemingsbegrip uit het kartelverbod: AG EG 28 januari
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bany, Brentjens en Drijvende Bokken). Bloemarts 2000. Von Wallwitz 1997, p. 150.
Mortelmans 1998.
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niet aangemerkt worden als een onderneming indien hij de belangen van de
werknemer vertegenwoordigt.261

Dat wil echter wel zeggen dat indien een vakbond andere taken verricht
dan de vertegenwoordiging van werknemers in collectieve onderhandelingen,
er wel sprake zou kunnen zijn van een economische activiteit.262 Met betrek-
king tot de in paragraaf 4.2.2.1 beschreven andere activiteiten van de vakbon-
den, zoals het verstrekken van verzekeringen en het runnen van een reisbu-
reau, bestaat geen twijfel dat zij als economische activiteiten aangemerkt
moeten worden. Daarom zal de vakbond die dergelijke activiteiten ontplooit
beschouwd moeten worden als een onderneming.

Bovendien wil dat zeggen dat indien een vakbond CAO-bepalingen aan-
gaat niet in het kader van de vertegenwoordiging van werknemersbelangen,
er ook sprake kan zijn van een economische activiteit. Bijvoorbeeld wanneer
er CAO-afspraken worden gemaakt om het reisbureau van de vakbond te
gebruiken bij buitenlandse reizen van de werknemers voor het bedrijf.

In paragraaf 4.2.2.1 is reeds uiteengezet dat er aanwijzingen zijn om onder-
scheid te maken tussen de verschillende activiteiten die vakbonden
ontplooien. Hoewel het met name gaat om de activiteit van het afsluiten van
de CAO, is niet uit te sluiten dat andere activiteiten van de vakbond, die
zonder twijfel aan te merken zijn als economische activiteiten, verweven zijn
met het afsluiten van CAO’s. Indien de splitsingstheorie van toepassing is, zou
de ene activiteit als het ware de andere activiteit kunnen besmetten.

Hieruit kan men concluderen dat hoewel vakbonden geen economische
activiteiten verrichten indien zij CAO’s afsluiten ter vertegenwoordiging van
werknemers, zij wel als ondernemingen die economische activiteiten verrich-
ten kunnen worden aangemerkt, als hun afspraken te zeer met hun andere
economische activiteiten in verbinding staan.

4.3.3.3 Werkgevers en werkgeversorganisaties

Zoals in paragraaf 4.2.2.2 al naar voren kwam is het afsluiten van een CAO
door een werkgever of een werkgeversorganisatie een onderdeel van het
productieproces. Zij sluiten immers CAO’s af om stakingen te voorkomen,
transactiekosten te besparen en arbeidskosten zo laag mogelijk te houden.

Met betrekking tot werkgevers en werkgeversorganisaties moet derhalve
de conclusie getrokken worden dat zij beschouwd moeten worden als onderne-
mingen in de zin van het mededingingsrecht wanneer zij CAO-bepalingen
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263 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.
1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 229-233. Hof EFTA, 22
maart 2002, E-8/00 (Norwegian Federation of Trade Unions with Norwegian Union
of Municipal Employees and Norwegian Confederation of Municipal Employees/
Norwegian Association of Local and Regional Authorities). Bruun & Hellsten 2001,
hfdst. 4. Von Wallwitz 1997, p. 143-154.

264 NB: Met betrekking tot het kartelverbod is dat wel relevant, dan zijn de bepalingen
immers immuun voor toetsing aan het ondernemingsbegrip.

265 HvJ EG 21 februari 1973, zaak 6/72, Jur. 1973, p. 215 (Continental Can). HvJ EG 11
december 1980, zaak 31/80, Jur. 1980, p. 3775 (L’Oréal/De nieuwe Amck). GvEA 6
oktober 1994, T-83/91, Jur. 1994, p. II-755 (Tetra Pak II). HvJ EG 14 november 1996,
C-333/94P, Jur. 1996, p. I-5951 (Tetra Pak II). HvJ EG 3 juli 1991, C-62/86, Jur.
1991, p. I-3359 (AKZO Chemie/Commissie).
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afsluiten. Zij verrichten dan immers economische activiteiten omdat zij
daarmee hun commerciële belangen beschermen.263 Niet relevant is of de
CAO-bepalingen ook sociale doelstellingen nastreven.264

4.3.3.4 Conclusie

Uit het voorgaande moet geconcludeerd worden dat met betrekking tot werk-
gevers en werkgeversorganisaties er niets verandert aan de situatie nu het gaat
om het verbod op misbruik van machtspositie. Zij worden net als bij het
kartelverbod altijd geacht een onderneming te zijn indien zij CAO’s afsluiten
omdat dit in hun geval als een economische activiteit valt aan te merken.

Met betrekking tot vakbonden is er een verschil met de toetsing aan het
kartelverbod omdat met betrekking tot alle bepalingen nagegaan moet worden
of zij als ondernemingen aan te merken zijn, ook als deze bepalingen sociale
doelstellingen nastreven. Zij zijn ondernemingen indien zij CAO-bepalingen
afsluiten die de belangen van werknemers niet vertegenwoordigen en/of die
te zeer verbonden zijn met hun andere economische activiteiten.

4.3.4 Machtspositie op de relevante markt

4.3.4.1 Relevante markt

Inleiding
Voordat er nagegaan kan worden of sociale partners een machtspositie heb-
ben, moet de relevante markt vastgesteld worden om na te gaan op welke
markt zij mogelijk die machtspositie hebben. In paragraaf 3.5.2 is al aangege-
ven dat de relevante markt bestaat uit de relevante geografische markt en de
relevante productmarkt/dienstenmarkt.

Goederen- en dienstenmarkt
De productmarkt bestaat uit diensten of producten die elkaar kunnen substitue-
ren of vervangen vanwege hun kenmerken, prijzen of hun gebruik.265 Een
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266 Zie ook paragraaf 2.3.6.2.
267 Bijvoorbeeld in de Van Eck Havenservices-zaak ging het om een CAO die een territo-

riale werkingssfeerbepaling had waardoor de CAO alleen van toepassing was binnen
de haven van Rotterdam. Dat derhalve de relevante geografische markt op zijn minst
beperkt was tot de Rotterdamse haven ligt dan wel voor de hand.
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aanwijzing om te bepalen op welke productmarkt sociale partners actief zijn
(en dus mogelijk een machtspositie bezitten en deze misbruiken) kan de
werkingssfeerbepaling in de CAO zijn. Volgens paragraaf 2.3.5 kan een wer-
kingssfeerbepaling van een CAO verschillende vormen aannemen. Een
materiële werkingssfeerbepaling beschrijft over het algemeen de activiteiten
die bedrijven verrichten die onder de CAO vallen.266 Uit deze werkingssfeer-
bepaling kan men afleiden op welke markten de ondernemingen actief zijn,
die de CAO afgesloten hebben of voor wie de CAO afgesloten is. Dat wil
echter niet zeggen dat de relevante markt bijgevolg dezelfde is als de markt
die beschreven wordt in de werkingssfeerbepaling van de CAO. De relevante
productmarkt is immers een economisch begrip en hangt af van prijselasticiteit
en aanbodsubstitutie. Het zal daarom afhangen van de concrete omstandighe-
den in hoeverre het beschreven terrein uit werkingssfeerbepaling overeenkomt
met de relevante productmarkt. Bovendien beschrijft een werkingssfeerbepa-
ling lang niet altijd de bedrijfsactiviteiten van de gebonden ondernemingen.
Soms volstaat een CAO met een beschrijving van de branche, zoals de horeca.
Wat de relevante markt is, moet een verdere economische analyse uitwijzen.

Geografische markt
De relevante geografische markt is het gebied waarin de voorwaarden van de
mededinging, zoals de regelgeving van de overheid of de voorkeur van
consumenten, voor alle ondernemingen hetzelfde zijn. Indien een CAO een
territoriale werkingssfeerbepaling heeft, die beschrijft in welk gebied de CAO
moet gelden, zou dit een aanwijzing kunnen geven voor de relevante geografi-
sche markt.267 De CAO bepaalt immers voor een deel de concurrentievoor-
waarden in dat gebied wanneer het om arbeidskosten gaat. Vaak wordt echter
geen territoriale werkingssfeerbepaling opgenomen en geldt een CAO voor
heel Nederland. Aan de hand van andere kenmerken van de markt moet dan
worden nagegaan of dit ook de geografische relevante markt moet zijn, of dat
deze beperkt moet worden naar een bepaalde regio. Dit kan blijken uit bepaal-
de regionale regels of een bepaalde klantenkring die in een bepaalde regio
geconcentreerd is. Ook dit is sterk afhankelijk van de concrete omstandighe-
den van het geval.

Arbeidsmarkt?
Met betrekking tot de vaststelling van de relevante markt rijst de vraag of de
arbeidsmarkt aangemerkt moet worden als de relevante markt. Immers, CAO-
bepalingen zijn bedoeld om de mededinging te reguleren op de arbeidsmarkt.
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269 Mortelmans 1998.
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Werknemers wordt het onmogelijk gemaakt om onder een bepaald niveau van
arbeidsvoorwaarden hun diensten aan te bieden en werkgevers kunnen geen
lonen onder het CAO-niveau bieden, mits zij aan de CAO zijn gebonden,
direct of via algemeen verbindend verklaring. Volgens Van den Bergh en
Camesasca is het inherent aan de CAO dat de competitieve elementen van de
arbeidsmarkt door het stellen van minimumprijzen gecoördineerd worden met
behulp van bindende loonbepalingen en het coördineren van arbeidsvoorwaar-
den.268 Mortelmans merkt op dat er op de arbeidsmarkt in theorie sprake zou
kunnen zijn van mededingingsbeperkingen die een pendant hebben op andere
markten. Loonafspraken moeten aangemerkt worden als minimumprijsrege-
lingen, de AVV als een dwangkartel. Regelingen van arbeidstijden en verlof
zijn dan quotaregelingen.269

In paragraaf 2.2.3 werd aan de werking van de CAO op de arbeidsmarkt al
aandacht besteed. De vraag is of het mededingingsrecht geldt voor regelingen
op de arbeidsmarkt en of de arbeidsmarkt als relevante markt beschouwd moet
worden. Dat het mededingingsrecht niet gecreëerd is om ook op de arbeids-
markt te werken blijkt uit paragraaf 3.1 van hoofdstuk 3. Het mededingings-
recht wil immers inefficiënte mechanismen op de goederen- en dienstenmarkt
inperken. Ook Mortelmans meent dat het EG-recht alleen maar betrekking
heeft op gedragingen en regelingen op de goederen en dienstenmarkt.270

Volgens Von Wallwitz ligt het niet helemaal voor de hand dat het mededing-
ingsrecht zowel op de goederen- en dienstenmarkt van toepassing is als op de
arbeidsmarkt.271 Velen menen of gaan ervan uit dat pas wanneer de mededin-
ging op de goederen- en dienstenmarkt verstoord wordt er problemen kunnen
ontstaan met betrekking tot CAO’s. De arbeidsmarkt gaat immers niet uit van
een regime van vrije mededinging.272 Mortelmans wijst op raakvlakken tussen
de arbeidsmarkt en de goederen- en dienstenmarkt. Wanneer er sprake is van
arbeid als product, zoals arbeidsbemiddeling,273 dat verhandeld wordt op de
goederen- en dienstenmarkt, heeft het mededingingsrecht weer wel invloed.274

Volgens De Vos blijkt uit de uitspraken van het Hof betreffende arbeidsmarkt-
regulering als Job Centre275 en Höffner276 dat het dogma van de ILO ‘arbeid
is geen goed’ door het Hof niet wordt onderschreven. Het gaat hier immers om
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277 Hij verliest hierbij uit het oog dat de ILO Constitution deel uitmaakt van de grondrech-
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L’emploi/Madeleine Minne). HvJ EG 14 juli 1981, zaak 155/80, Jur. 1981, p. 1993
(Oebel).
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de arbeid als goed.277 Het mededingingsrecht (dus zowel het kartelverbod als
het verbod op misbruik van machtspositie) zou daarom volgens hem gewoon
van toepassing moeten zijn.278

Conclusie
Met Mortelmans en Von Wallwitz moet naar mijn mening aangenomen
worden dat het mededingingsrecht alleen van toepassing kan zijn wanneer het
de mededinging op de goederen- en dienstenmarkt betreft. Een aanwijzing
hiervoor ligt in het feit dat pas sprake kan zijn van schending van die regels
indien er sprake is van een onderneming, dat wil zeggen een entiteit die
economische activiteiten ontplooit. Zo wordt een werknemer, de aanbieder op
de arbeidsmarkt, niet geacht een onderneming te zijn omdat hij geen economi-
sche activiteiten te ontplooit. Hieruit zou men kunnen afleiden dat het mede-
dingingsrecht niet bedoeld is om van toepassing te zijn op de arbeidsmarkt.
Een andere aanwijzing is het simpele feit dat, in tegenstelling tot wat De Vos
beweert, het mededingingsrecht nooit toegepast wordt op de arbeidsmarkt.
Ook Mortelmans wees er al op dat het mededingingsrecht alleen toegepast
wordt wanneer het gaat om arbeid als een goed, dat verhandeld wordt op de
goederen- en dienstenmarkt. In de zaken Job Centre en Höffner ging het
immers om arbeidsbemiddeling als product en niet om werknemers die hun
diensten aanboden aan de werkgever.

Ten slotte
Om vast te stellen wat de relevante markt is moet derhalve per individueel
geval via economische analyse en eventueel aan de hand van de werkings-
sfeerbepaling van de CAO de relevante goederen- en dienstenmarkt bepaald
worden.

4.3.4.2 Machtspositie van CAO-partijen

Inleiding
Uit paragraaf 3.5.3 is reeds gebleken dat onder een machtspositie van een
onderneming in de zin van art. 82 EG en art. 24 Mw verstaan moet worden:
de positie van één of meer ondernemingen die hen in staat stelt zich zonder
economisch nadeel onafhankelijk van hun concurrenten, leveranciers of con-
sumenten te gedragen en zo de voorwaarden waaronder de mededinging zich
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283 HvJ EG 27 april 1994, C-393/92, Jur. 1994, p. I-1477 (Almelo). HvJ EG 16 maart
2000, C-395/96P en C-396/96P, Jur. 2000, p. I-1365 (Compagnie Maritieme Belge).
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zal ontwikkelen te beïnvloeden.279 Of er sprake is van een machtspositie kan
blijken uit verschillende factoren.

De belangrijkste factor die op een machtspositie kan duiden zijn de marktaan-
delen van de betrokken ondernemingen op de relevante markt.280 Indien een
onderneming een marktaandeel van meer dan 50% heeft is bijna altijd sprake
van een machtspositie en een marktaandeel van onder de 35% duidt erop dat
er waarschijnlijk geen sprake is van een machtspositie.281 Wel kunnen additio-
nele factoren er dan alsnog voor zorgen dat de onderneming een machtspositie
inneemt. Hierbij moet men o.a. denken aan het feit dat de concurrenten van de
onderneming in verhouding een veel kleiner marktaandeel hebben of aan het
bestaan van toetredingsbelemmeringen op de markt of aan het hebben van
grote financiële reserves. Een onderneming met een wettelijk monopolie
wordt altijd geacht een machtspositie te hebben.282

Ondernemingen kunnen ook samen een machtspositie innemen op de relevan-
te markt, een zogenaamde collectieve machtspositie. Een collectieve machts-
positie is een machtspositie die door twee of meer juridisch onafhankelijke
entiteiten wordt ingenomen, doordat zij als een collectieve eenheid optreden
op een specifieke markt. Er kan sprake zijn van een collectieve machtspositie
doordat ondernemers op een oligopolistische markt samenwerken of doordat
ondernemers op een bepaalde markt zodanige economische banden hebben,
dat zij hun optreden op de markt kunnen coördineren en zich onafhankelijk
van hun concurrenten, consumenten en leveranciers kunnen gedragen.283 Deze
economische banden bestaan niet meteen op het moment dat de ondernemin-
gen een overeenkomst hebben afgesloten. De overeenkomst op zich is daar-
voor niet voldoende. Indien echter de overeenkomst uitgevoerd is zou wel
kunnen blijken dat ondernemingen sterk aan elkaar gebonden zijn. Het bestaan
van een collectieve machtspositie kan daarom volgens het Hof voortvloeien
uit de aard en de inhoud van de overeenkomst, de manier waarop de bepalin-
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284 HvJ EG 16 maart 2000, C-395/96P en C-396/96P, Jur. 2000, p. I-1365 (Compagnie
Maritieme Belge).

285 GvEA 6 juni 2002, T-342/99, Jur. 2002, p. II-2585 (Airtours/Commissie).
286 Het deel uitmaken van een ‘comité van reders’ is eerder door de Commissie aange-
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en 28/93 (Compagnie Maritime Belge).
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gen toegepast zijn en daaruit voortkomende verbanden tussen de onderne-
mingen.284

Ook zonder economische banden kan er sprake zijn van een collectieve
machtspositie. Dan moet echter aan drie voorwaarden voldaan zijn. Ten eerste
moet elk lid van de machtspositie in staat zijn het gedrag van de andere leden
te kennen om na te gaan of zij één front vormen. De markt moet daarom
voldoende doorzichtig zijn en het lid moet een middel hebben om de ontwik-
kelingen van het marktgedrag van de andere leden te kunnen te weten te
komen. Ten tweede moet de situatie van stilzwijgende coördinatie duurzaam
kunnen worden gehandhaafd. Dat wil zeggen dat er een stimulans moet zijn
om niet van de gemeenschappelijke gedragslijn af te wijken, zoals vergel-
dingsmaatregelen en dergelijke. En ten derde moet de waarschijnlijke reactie
van werkelijke en potentiële concurrenten en van consumenten de gemeen-
schappelijke gedragslijn niet aan het wankelen brengen.285

Met betrekking tot verenigingen van ondernemingen hebben het Hof en het
GvEA onlangs een paar belangwekkende uitspraken gedaan.286 In Wouters
acht het Hof de noodzakelijke band tussen de advocaten als ondernemingen
niet aanwezig bij de Orde van Advocaten. Het feit dat zijn leden in de Orde
verenigd zijn is niet voldoende om onderlinge structurele banden tussen de
advocaten te ontwaren.287

Daartegenover staat de uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg in de
zaak Piau. In die zaak, die speelde in de voetbalwereld, ging het over een
spelersmakelaar die klaagde over de reglementen die de FIFA opgesteld had
met betrekking tot het functioneren van een spelersmakelaar. Op de markt van
spelersmakelaardij, waarop de spelers en de clubs als kopers aangemerkt
worden en de spelersmakelaars als verkopers, achtte het Gerecht een collectie-
ve machtspositie aanwezig bij de clubs en de FIFA. Door het reglement van
de FIFA waren de clubs volgens het Gerecht met betrekking tot hun gedrag
met elkaar verbonden op de markt tot een collectieve eenheid. Doordat het
reglement verbindend was, waren de clubs volgens het Gerecht duurzaam aan
elkaar verbonden door het aanvaarden van regels waartegen andere marktdeel-
nemers zich niet konden verzetten. De FIFA werd door het Gerecht geacht via
haar leden, de clubs en nationale verenigingen, op de markt op te treden. Het
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288 GvEA 26 januari 2005, T-193/02, Jur. 2005, p. II-209 (Piau/Commissie) r.o. 112-116.
289 Een algemeen verbindend verklaarde CAO wordt namelijk aangemerkt als wetgeving.

Zie paragraaf 2.3.6.
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dominant is. In de Rotterdamse haven was dat het geval in de Kooren-zaak. Rb.
Rotterdam 14 december 1988, KG 1989, 31 (Kooren).
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argument van de Commissie dat zij alleen de regels opgesteld heeft en zich
verder niet op de markt begeeft is door het Gerecht afgewezen als zijnde een
gekunsteld argument en bovendien voor de toepassing van art. 82 EG irrele-
vant nu de FIFA beschouwd kan worden als een manifestatie van de clubs en
nationale verenigingen.288

Sociale partners met een (collectieve) machtspositie
Uiteindelijk is het dus de vraag of (één van de) sociale partners geacht kunnen
worden een (collectieve) machtspositie in te nemen wanneer zij CAO-bepa-
lingen afsluiten of doordat zij CAO-bepalingen afsluiten.

In eerste instantie hangt dat natuurlijk af van de concrete omstandigheden,
namelijk de marktaandelen van partijen en andere relevante factoren. Voor
werkgeversorganisaties ligt dit anders dan voor vakbonden. De leden van een
vakbond, de werknemers, kunnen immers niet als ondernemingen aangemerkt
worden. Een vakbond zou alleen een machtspositie kunnen hebben indien hij
deze toebedeeld krijgt in de CAO in zijn hoedanigheid als onderneming. Men
zou dan bijvoorbeeld kunnen denken aan een bepaling in de CAO die de vak-
bond een monopolie verleent op het aanbieden van bepaalde cursussen.

Indien de CAO algemeen verbindend verklaard is zou men zelfs kunnen
spreken van een wettelijk monopolie.289

Een enkele werkgever die partij is van een ondernemings-CAO zal alleen een
machtspositie kunnen hebben indien hij het grootste marktaandeel heeft of
andere factoren in die richting wijzen. In het theoretische geval dat de onder-
neming zo groot is dat de CAO algemeen verbindend verklaard kan worden,
ligt dit meer voor de hand.290 De werkgever heeft dan immers een belangrijke
meerderheid van de werknemers in de bedrijfstak in dienst en kan dus geacht
worden een groot bedrijf te zijn en een monopoliepositie te hebben. Dit komt
in de praktijk echter zelden voor.

Wanneer een of meer werkgeversorganisaties partij zijn bij een bedrijfstak-
CAO moet nagegaan worden of zij een collectieve machtspositie bezitten en
daarmee hun marktaandelen gezamenlijk in aanmerking genomen kunnen
worden. De vraag is of de CAO een dermate band smeedt tussen de werkge-
vers onderling en/of de werkgeverorganisaties dat er sprake kan zijn van een
collectieve machtspositie. In principe is een overeenkomst tussen onderne-
mingen niet genoeg, maar de binding kan toch voldoende aanwezig geacht
worden indien de overeenkomst toegepast is, dat wil zeggen indien aan de
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CAO uitvoering gegeven wordt. Daarnaast zou een dergelijke band tussen
werkgevers aanwezig geacht kunnen worden door hun lidmaatschap van de
werkgeversvereniging. Deze sluit immers voor hen de overeenkomsten af
waarmee zij gedrag op de markt coördineren. De werkgeversvereniging kan
misschien wel beschouwd worden als de emanatie van de werkgevers, zoals
de FIFA dat is voor de voetbalclubs. Door middel van de CAO zullen alle
organisaties en werkgevers van elkaars gedrag met betrekking tot de afspraken
in de CAO op de hoogte zijn. Daarnaast bestaat er een wettelijk sanctiemecha-
nisme voor de werkgevers en hun organisaties om zich daadwerkelijk aan hun
afspraken te houden. Op grond van art. 15 en 16 WCAO kan een schadever-
goeding geëist worden door de vakbond of de overkoepelende werkgeversve-
reniging indien de individuele werkgever zich niet aan de CAO houdt.291

Hoewel uit Wouters blijkt dat het zijn van een vereniging niet voldoende
is om van een collectieve machtspositie te kunnen spreken, volgt uit Piau dat
indien een vereniging namens haar leden regels vaststelt, zij geacht kan wor-
den zich via haar leden op de markt te begeven en een collectieve machts-
positie in te nemen.

AVV
Het feit dat de CAO algemeen verbindend verklaard is of zou kunnen worden,
is een sterke aanwijzing voor het bestaan van een machtspositie. Dat zou
namelijk betekenen dat een belangrijke meerderheid van de werkgevers en
werknemers in de bedrijfstak reeds gebonden is aan de CAO. Dat is immers
één van de vereisten uit de WAVV waaraan de CAO moet voldoen om alge-
meen verbindend verklaard te kunnen worden. Dat betekent concreet dat de
werkgevers die de CAO hebben afgesloten, of namens wie de CAO afgesloten
is, gezamenlijk het grootste deel van de werknemers in dienst hebben. Over
het algemeen wordt de (grote) meerderheid van de werknemers immers
gebonden aan de CAO doordat de werkgever op grond van art. 14 WCAO
verplicht is de CAO toe te passen op al zijn werknemers.292 Dit zullen ge-
woonlijk de grotere bedrijven zijn of een groot deel van de bedrijven in de
bedrijfstak. Zij zullen dan bijna altijd een groot marktaandeel vertegenwoordi-
gen. Hierbij moet men wel in het achterhoofd houden dat het in dienst hebben
van een groot deel van de werknemers in de bedrijfstak niet hetzelfde is als het
bezitten van een groot marktaandeel. Het algemeen verbindend verklaard zijn
van een CAO kan derhalve alleen als aanwijzing aangemerkt worden.
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Conclusie
Of sociale partners een (collectieve) machtspositie innemen hangt dus af van
de concrete omstandigheden van het geval, namelijk van de marktaandelen die
zij hebben op de relevante markt, of van de andere hierboven genoemde
factoren zoals het hebben van financiële reserves etcetera.

Indien men wil nagaan of er sprake is van een machtspositie kan er met
betrekking tot sociale partners sprake zijn van vier verschillende situaties. Ten
eerste kan het zijn dat de vakbond een machtspositie inneemt, ten tweede zou
de werkgever een machtspositie kunnen hebben in geval van een onderne-
mings-CAO, ten derde zou de werkgeversorganisatie een machtspositie
kunnen hebben en ten slotte zouden de werkgeversorganisatie en de vakbond
tezamen een collectieve machtspositie in kunnen nemen. Bij de afweging
moet men in het achterhoofd houden dat het alleen kan gaan om sociale
partners die aan te merken zijn als ondernemingen.

Een vakbond kan dus wanneer hij een CAO-bepaling afsluit alleen maar
geacht worden een machtspositie in te nemen indien dit niet gebeurd is ter
behartiging van de belangen van de werknemer, maar in verband met andere
commerciële activiteiten van de vakbond op de goederen- en dienstenmarkt.
Dan kan een vakbond alleen geacht worden een machtspositie te hebben
indien deze door de CAO ook toebedeeld wordt in de vorm van een exclusief
recht, zodat de vakbond aan te merken is als een monopolist. Theoretisch
gezien zou een vakbond ook een dermate groot marktaandeel veroverd kunnen
hebben op een bepaalde dienstenmarkt dat hij ook zonder de exclusiviteitsbe-
paling een machtspositie zou kunnen hebben. Dit is echter gezien de normale
activiteiten van een vakbond niet zeer waarschijnlijk.

Met betrekking tot een werkgever is het omgekeerde het geval. Een werk-
gever zou met behulp van een CAO-bepaling een exclusief recht toegewezen
kunnen worden zodat er sprake is van een monopolie, maar meer waarschijn-
lijk is het dat de werkgever zijn machtspositie te danken heeft aan een groot
marktaandeel op de relevante goederen- of dienstenmarkt. Dit hangt echter af
van de hierboven geschetste omstandigheden.

Met betrekking tot een werkgeversorganisatie ligt het weer anders. Een
machtspositie van een werkgeversorganisatie zou een collectieve machtsposi-
tie van alle leden van de organisatie kunnen zijn. Werkgevers die lid zijn van
de werkgeversvereniging(en) die de CAO afgesloten hebben kunnen wellicht
op grond van de zaken Wouters en Piau geacht worden een collectieve
machtspositie in te nemen, wat inhoudt dat hun marktaandelen op de relevante
markt gezamenlijk in aanmerking genomen mogen worden. Het lid zijn van
een werkgeversorganisatie die overeenkomsten afsluit voor haar leden en de
tenuitvoerlegging van de overeenkomst, gecombineerd met de wetenschap dat
de andere leden zich aan deze afspraken moeten houden, zou een band op
kunnen leveren die de conclusie dat er sprake is van een collectieve machtspo-
sitie zou kunnen rechtvaardigen.

Ten slotte is er nog een theoretische mogelijkheid dat er tussen de vakbond
en de werkgeversorganisatie of de individuele werkgever een dermate band
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ontstaat door het afsluiten van een CAO, dat de marktaandelen van beiden
tezamen genomen kunnen worden. Dit is echter niet zeer relevant aangezien
de marktaandelen van de vakbond niet doorslaggevend zullen zijn indien er
geen sprake is van een exclusief recht. Alleen de marktaandelen van de
werkgever of de werkgeversorganisatie zijn in dit verband beslissend.

Zoals in paragraaf 4.3.3 al aan de orde kwam moet men zich realiseren dat
het niet van belang is dat alle CAO-partijen een machtspositie innemen. Vol-
doende is te concluderen dat er sprake is van een machtspositie bij één van de
partijen.

4.3.5 Misbruik van machtspositie met een CAO

4.3.5.1 Inleiding

Indien vakbonden en/of werkgeversorganisaties en werkgevers aangemerkt
kunnen worden als ondernemingen die een (collectieve) machtspositie inne-
men, zal nagegaan moeten worden of het ook mogelijk is dat zij misbruik
maken van deze machtspositie wanneer zij CAO’s afsluiten.

Zoals in paragraaf 3.5.4 aangegeven, bestaat misbruik uit twee componenten:
uitbuiting en uitsluiting. Zo maken ondernemingen misbruik van hun machts-
positie wanneer zij, ten koste van degenen die afhankelijk van hen zijn, hun
machtspositie op een bepaalde markt uitbuiten door handelsvoordelen te
bemachtigen. Hieronder verstaat men uitbuiting. Onder uitsluiting wordt
verstaan dat ondernemingen, ongeacht of zij zich hiervan bewust zijn, met
behulp van hun machtspositie bestaande en potentiële concurrenten weren van
de markt en zo hun eigen machtspositie verstevigen. In de praktijk zullen
beide vormen ook vaak gemengd voorkomen.

Het misbruik maken van en het hebben van een machtspositie hoeven
overigens geen causaal verband te hebben. Een onderneming met een machts-
positie hoeft niet per se haar machtspositie aan te wenden om geacht te wor-
den misbruik te maken.293 Dit heeft zijn wortels in het feit dat ondernemingen
met een machtspositie een bijzondere verantwoordelijkheid hebben.294 Die
bestaat hierin dat gedrag van concurrenten dat gewoonlijk als normaal be-
schouwd wordt, aangemerkt kan worden als misbruik indien een onderneming
met een machtspositie zich eraan waagt. Die extra verantwoordelijkheid voor
ondernemingen met een machtspositie maakt het moeilijk te onderscheiden
wanneer een onderneming normaal competitief gedrag vertoont en wanneer
een onderneming gedrag vertoont dat de concurrentiestructuur op de relevante
markt aantast of zou kunnen aantasten. Indien bijvoorbeeld een onderneming
met een machtspositie heel hoge prijzen vraagt voor haar producten hoeft dit
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niet altijd op misbruik te wijzen. Een onderneming mag immers hogere prijzen
vragen voor een product dat kwalitatief ook hoogwaardiger is dan de produc-
ten die de concurrenten op de markt brengen.

Gedrag dat objectief gerechtvaardigd of objectief noodzakelijk is wordt niet
aangemerkt als misbruik. Gedrag kan bijvoorbeeld gerechtvaardigd worden
uit kostenoverwegingen of veiligheidsoverwegingen. Van belang is dan wel
dat het gedrag proportioneel is en niet verder gaat dan noodzakelijk is om het
legitieme doel te bereiken.

In verband met het onderwerp van deze dissertatie moet derhalve nagegaan
worden of een werkgever(sorganisatie) of een vakbond geacht kan worden
misbruik te maken van hun machtspositie indien hij een CAO afsluit. Daarbij
speelt nog de bijzondere vraag of een CAO algemeen verbindend verklaard
wordt.

Zoals in paragraaf 2.3.5 naar voren kwam is het afhankelijk van de werkings-
sfeerbepaling van de CAO wie er onder de CAO vallen. Volgens Van den
Toren passen partijen soms zelfs de werkingssfeerbepaling aan om zo nieuwe
ondernemingen, die niet onder de werkingssfeer vallen en hen wel potentieel
concurrentie aan kunnen doen, aan de CAO te kunnen binden.295

Partijen kunnen in de praktijk anticiperen op algemeen verbindend verkla-
ring.296 De Minister van Sociale Zaken zal immers algemeen verbindend
verklaren indien aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Hoewel hij de
bevoegdheid heeft algemeen verbindend verklaring te weigeren op grond van
algemeen belang, zal hij dit volgens het Toetsingskader AVV enkel doen
indien de markt afgesloten wordt voor uitzendbureaus, scholingsinstituten,
verzekeringsmaatschappijen en dergelijke.297

In paragraaf 2.4.2 is reeds uitgebreid ingegaan op de discussie rond het
instrument van de algemeen verbindend verklaring. Er wordt wel beweerd, dat
algemeen verbindend verklaring van CAO’s een loonopdrijvend effect heeft
en met name de toegang voor nieuwkomers op de markt moeilijk maakt.298

Anderen menen, dat hiervan nauwelijks sprake is, omdat de vakcentrales en
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de regering de looneisen in toom houden.299 Daarnaast zijn er voldoende
ontsnappingsmogelijkheden voor werkgevers om niet onder de AVV-CAO te
vallen. Werkgevers kunnen namelijk alvorens de CAO algemeen verbindend
verklaard wordt dispensatie aanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken.
Indien zij een andere geldige ondernemings-CAO of bedrijfstak-CAO hebben
afgesloten, zullen zij deze ook automatisch verkrijgen. Daarnaast nemen
partijen vaak dispensatiebepalingen in de CAO op die vervolgens door de
minister algemeen verbindend verklaard worden. Werkgevers die door de
CAO gebonden worden, kunnen dan bij de CAO-partijen op grond van die be-
paling dispensatie aanvragen, ook tijdens de looptijd van de CAO. Partijen
hebben in de regel een speciaal comité ingesteld dat over deze verzoeken
beslist.

De mate waarin werkgevers gebonden worden aan de algemeen verbindend
verklaarde CAO is afhankelijk van de soort bepalingen die opgenomen zijn
in de CAO. Van minimumbepalingen en maximumbepalingen mag men alleen
naar boven (ten gunste van de werknemer) respectievelijk naar beneden
afwijken en van standaardbepalingen mag men niet afwijken. Alleen stan-
daardbepalingen trekken derhalve de loonkosten in de branche waarin de CAO
van toepassing is echt gelijk. Bij minimum- en maximumbepalingen is er een
kans dat werkgevers kiezen voor een afwijking naar boven of naar beneden,
zodat hun loonkosten stijgen of dalen.

Ten slotte kunnen CAO’s decentralisatiebepalingen bevatten. In deze
bepalingen wordt de mogelijkheid gegeven om af te wijken van de afspraken
die in de CAO op bedrijfstakniveau gemaakt worden. Met een CAO op on-
dernemingsniveau of sectorniveau of in het individuele arbeidscontract
kunnen derhalve afwijkende afspraken gemaakt worden van de bepalingen in
de bedrijfstak-CAO. Deze decentralisatiebepalingen kunnen in principe ook
algemeen verbindend verklaard worden, tenzij zij ongeclausuleerd zijn. Dat
wil zeggen dat de decentralisatiebepalingen alleen algemeen verbindend
verklaard kunnen worden indien zij keuzemogelijkheden bevatten. Afwijken
van de bedrijfstak-CAO kan in dat geval dus alleen indien men in de
ondernemings-CAO, de sector-CAO of in de individuele arbeidsovereenkomst
een van de voorgeschreven afwijkingsmogelijkheden opneemt.300

Misbruik van machtspositie met of door middel van een CAO kan op verschil-
lende manieren plaatsvinden. Ik onderscheid twee vormen. Er kan sprake zijn
van misbruik in een CAO en van misbruik met behulp van de CAO. Met
misbruik in een CAO bedoel ik dat het misbruik besloten ligt in de bepalingen
van de CAO. Met misbruik met behulp van de CAO bedoel ik dat het misbruik
een neveneffect is van overeengekomen CAO-bepalingen.
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Met betrekking tot de beide verschijningsvormen van misbruik die men
kan aanduiden met uitbuiting en uitsluiting, lijkt er eerder sprake te kunnen
zijn van uitbuiting, dan van uitsluiting. Een CAO, en zeker een AVV-CAO,
legt immers aan concurrenten dezelfde voorwaarden op en sluit geen concur-
renten uit. Alleen indien er potentiële concurrenten uitgesloten worden van de
toetreding tot een markt door het opleggen van te hoge arbeidskosten, zou
men kunnen spreken van uitsluiting.

4.3.5.2 Rechtvaardiging op grond van solidariteit?

Van misbruik is geen sprake indien er een rechtvaardigingsgrond voor het
gedrag van de onderneming(en) met een (collectieve) machtspositie bestaat.
Met betrekking tot CAO’s is het met name interessant of sociale overwegin-
gen aangemerkt kunnen worden als een legitiem doel dat een onderneming
kan nastreven met haar gedrag en derhalve als rechtvaardigingsgrond kan
gelden.

In paragraaf 4.3.1 kwam aan de orde dat AG Fennely in de Van der Woude-
zaak suggereert dat de noodzaak van het handhaven van de solidariteit een
rechtvaardiging zou kunnen zijn voor het geven van een exclusief recht aan
een bepaalde verzekeraar, zodat er geen sprake kan zijn van misbruik.301 De
rechtvaardiging bij het verbod op misbruik van machtspositie zou dan zijn dat
de elementen die toetredingsbelemmeringen opwerpen noodzakelijk zijn om
solidariteit te waarborgen zodat de doelstelling van een ziektekostenverzeke-
ring voor alle werknemers gehaald kan worden. De AG wijst erop dat doordat
werknemers beperkt waren in hun keuze van verzekeraar, het mogelijk was
om ook werknemers met grotere risico’s in de verzekering op te nemen. Vol-
gens de AG worden mede daarom dergelijke regelingen aangeboden. Werk-
nemers uit een lage risicogroep kunnen immers zelf een goedkope verzekering
afsluiten op de commerciële markt. Het Hof doet hier echter geen uitspraak
over.

Voor dergelijke afspraken in de CAO en de uitbreiding van de werking
daarvan door middel van algemeen verbindend verklaring zijn dus goede
redenen. Dat geldt ook voor collectieve regelingen met betrekking tot scho-
ling, pensioenen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Dergelijke rege-
lingen zouden anders moeilijk gerealiseerd kunnen worden. Dat het Hof in
principe deze sociale doelstellingen hoog acht blijkt uit Albany, Brentjens,
Drijvende Bokken en de daarop volgende rechtspraak. Een kanttekening moet
daarbij echter wel worden gemaakt. Het Hof heeft nooit aangegeven dat dit
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302 Organen die aan strikt staatstoezicht zijn verbonden en geen zeggenschap hebben over
de hoogte van de premies die geïnd worden en de uitbetalingen die gedaan worden,
geen winstoogmerk hebben en volgens het solidariteitsbeginsel te werk gaan, worden
geacht een strikt sociale functie te hebben en geen onderneming te zijn. Daarnaast zijn
er andere factoren die kunnen duiden op het feit dat er wel sprake moet zijn van een
onderneming. Indien de organen met andere verzekeringsmaatschappijen concurreren,
volgens het kapitalisatiestelsel opereren en er sprake is van facultatieve deelname,
moet er sprake zijn van een economische activiteit, zodat het desbetreffende orgaan
aangemerkt moet worden als een onderneming.
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ook zou moeten gelden voor het verbod op misbruik van machtspositie. Naar
de reden daarvan moet men gissen. Misschien heeft het Hof dit gedaan omdat
het meent dat de rechtvaardiging op grond van sociale motieven in het mis-
bruikbegrip aan de orde zal komen. Hierop kom ik terug in hoofdstuk 5.

Het argument van de waarborging van solidariteit komt bekend voor. Het
speelt immers reeds een rol voordat het misbruikbegrip aan de orde komt. In
de afweging of socialezekerheidsorganen als ondernemingen aangemerkt
moeten worden omdat zij een economische activiteit verrichten is solidariteit
een belangrijk element. Indien in de activiteiten van die organen voldoende
elementen van solidariteit ingebouwd zitten, worden zij niet aangemerkt als
ondernemingen, omdat zij dan geacht worden zuiver sociale taken te verrich-
ten. Zoals in paragraaf 3.4.2.2 aangegeven gaat het hier om wettelijke stelsels
van sociale zekerheid, die organen bepaalde exclusieve taken toebedelen.302

Dat het met betrekking tot deze materie niet alleen kan gaan om puur wettelij-
ke constructies, maar ook om afspraken tussen sociale partners ter aanvulling
van wettelijke maatregelen blijkt uit de uitspraak van het Hof in Albany. Het
gaat in deze zaak over over aanvullende pensioenen die door sociale partners
overeengekomen waren en op grond van de wet Bpf verplichte deelname
hadden gekregen. Het Hof gaat na of de pensioenfondsen als ondernemingen
aangemerkt moeten worden. De pensioenfondsen worden als ondernemingen
aangemerkt omdat zij werkten volgens het kapitalisatiebeginsel en dus te
weinig solidariteit vertegenwoordigden, ondanks andere elementen die hier
wel op wezen. Zij voerden volgens het Hof geen zuiver sociale taak uit.
Vervolgens merkt het Hof op dat in het geval er elementen zijn die op solidari-
teit wijzen, dit voldoende zou kunnen zijn om het verlenen van een exclusief
recht te rechtvaardigen. Hierbij doelt het Hof op een rechtvaardiging op grond
van art. 86 lid 2 EG in het kader van het uitvoeren van een taak van algemeen
belang. Hierop kom ik nog terug in paragraaf 4.3.6 en 4.4.3 in het kader van
de nieuwe norm.

4.3.5.3 Misbruik in een CAO

Er is sprake van misbruik in een CAO, wanneer het misbruik besloten ligt in
de bepalingen van de CAO. Er is bijvoorbeeld sprake van uitsluiting indien
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303 Dit hangt af van de omstandigheden. Indien de derde te hoge prijzen berekent kan dit
inderdaad het geval zijn. 

304 Het is echter nog maar de vraag of een dergelijke bepaling AVV zal worden, omdat
het Toetsingskader aangeeft dat de minister dergelijk bepalingen wellicht niet alge-
meen verbindend zal verklaren vanwege strijd met algemeen belang.
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aan één van de CAO-partijen een exclusief recht toegekend wordt, zoals het
recht voor een vakbond om alle scholing binnen een bedrijfstak te verzorgen.
De markt voor scholing van werknemers in de desbetreffende bedrijfstak
wordt zo afgesloten voor andere scholingsinstituten.

Het is daarnaast de vraag of er ook er sprake kan zijn van misbruik in de
CAO indien in een CAO-bepaling aan een derde een exclusief recht toegekend
wordt. Naast de kwestie of deze derde ook misbruik maakt van zijn aldus
verkregen machtspositie,303 is het de vraag of sociale partners, en dan met
name werkgevers en werkgeversorganisaties, misbruik maken van hun
machtspositie bij CAO door de markt af te sluiten voor concurrenten van de
derde partij. Niet zozeer de ondernemingen die aan de CAO gebonden wor-
den, zijn het slachtoffer, maar derden die op een markt opereren die verwant
is aan de markt waarop de CAO geldt. In dit geval zou men eerder kunnen
denken aan de vorm van uitbuiting dan aan de vorm van uitsluiting. Door een
derde een exclusief recht te vergeven kunnen immers CAO-partijen voordelen
bedingen ten koste van anderen.

Duidelijk wordt het, indien de derde met het exclusieve recht in werkelijk-
heid een onderneming is die door sociale partners zelf is opgericht en vervol-
gens een exclusief recht is toegekend. Dan is er sprake van uitsluiting. Im-
mers, dan gaat het weer om sociale partners zelf die zich op een bepaalde
markt begeven en concurrenten van deelname uitsluiten.

Algemeen verbindend verklaring van CAO’s is in deze gevallen relevant als
een aspect voor het vaststellen van een machtspositie van sociale partners en
voor het vaststellen van de ernst van het misbruik. Met name bij uitsluiting
zou de algemeen verbindend verklaring van de bepaling de toetredingsbelem-
mering kunnen vergroten. Om bij het hierboven gegeven voorbeeld te blijven:
alle ondernemingen in de desbetreffende bedrijfstak zijn dan verplicht de
vakbond de scholing van de werknemers te laten verzorgen.304

Ook indien de CAO niet algemeen verbindend verklaard is zal er sprake
zijn van een toetredingsdrempel tot de desbetreffende markt. Indien alleen de
door de CAO gebonden werkgevers zich er aan houden zal het immers nog
voor buitenstaanders moeilijk zijn om de markt te betreden. Dit zal afhangen
van de hoeveelheid gebonden werkgevers en werknemers. Indien deze werk-
gevers gezamenlijk een machtspositie innemen, en dus een groot deel van de
potentiële markt vertegenwoordigen, kan er sprake zijn van een toetredings-
drempel.
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305 Zie hierover paragraaf 4.3.4.
306 De NMa ging wel in op de klacht over een daad van uitbuiting van SHB. De SHB, het

bedrijf dat door sociale partners was opgezet en volgens de CAO het eerste recht had
op het aanbieden van personeel in de haven, werd door van Eck Havenservices
beschuldigd van misbruik van dit alleenrecht door het rekenen van te hoge prijzen.
Daar was volgens de NMa geen enkele aanwijzing voor te vinden. 

307 NB: Ook hier ging het derhalve om arbeidsbemiddeling, d.w.z. arbeid als goed op de
goederen- en dienstenmarkt. 

308 Zie voor misbruik maken op een andere markt dan de markt waarop de onderneming
een machtspositie heeft paragraaf 3.5.4.4.
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Algemeen verbindend verklaring zal de toetredingsdrempel voor derden
op de markt nog verder verhogen.

Een duidelijk voorbeeld van misbruik dat besloten ligt in de CAO, is de van
Eck Havenservices-zaak. Zoals ook al in paragraaf 4.2.1 naar voren kwam,
had de werkgeversvereniging een systeem met pasjes opgezet in de haven.
Alleen de werknemers met een havenpasje was toegestaan in de haven te
werken. Daarnaast was het volgens de CAO alleen toegestaan voor erkende
derde bedrijven om hun diensten aan te bieden in de haven met betrekking tot
het leveren van laad- en lospersoneel. Dit zijn systemen die de toetreding tot
de markt belemmeren. Aangezien sociale partners deze systemen opgezet
hadden kon dit volgens de NMa SHB B.V. niet aangerekend worden. Over de
vraag of sociale partners derhalve met behulp van dergelijke systemen mis-
bruik maakten van hun machtspositie305 werd niet gesproken.306 In dit geval
gebruiken sociale partners de CAO om zich een alleenrecht op de diensten-
markt te verwerven en de toegang tot de markt voor anderen te versperren.307

In de Van der Woude-zaak werd een verzekeringsmaatschappij door
sociale partners een gedeeltelijk exclusief recht toegekend. De markt van te
verzekeren werknemers in het ziekenhuiswezen werd feitelijk afgesloten
doordat werknemers alleen maar recht hadden op hun werkgeversbijdrage
voor hun ziektekostenverzekering wanneer zij zich bij die bepaalde verzeke-
raar verzekerden. Het Hof meent echter dat niets erop wijst dat de verzekeraar
misbruik maakt van zijn machtspositie. Of de sociale partners ook misbruik
maken van hun machtspositie (op een andere markt!) door de markt af te
sluiten komt niet aan de orde.308

Daarnaast zou men ook nog enkele hypothetische voorbeelden kunnen
geven die mogelijk tot misbruik van machtspositie zouden kunnen leiden. Een
mogelijkheid om toetredingsbelemmeringen op te werpen in de CAO is het
opnemen van een importverbod in de CAO. Zij het letterlijk, of feitelijk, door
bijvoorbeeld in de CAO op te nemen dat bepaalde goederen niet gelost zullen
worden. Daarnaast zouden bepalingen die exportverboden of afspraken over
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309 Zie over dit soort bepalingen ook paragraaf 4.2.4. De vraag is derhalve ook, of er hier
sprake is van een kartelovereenkomst of van overtreding van het verbod op misbruik
van machtspositie, of van allebei. Dit zal sterk van de omstandigheden afhangen, zoals
de vraag of er sprake is van een machtspositie en of er sprake is van een mededin-
gingsbeperking, In principe is het allebei mogelijk.

310 Zo kwamen bijvoorbeeld Pauly, Haucap en Wey tot de conclusie dat werkgeversor-
ganisaties in Duitsland een belang hebben bij het verhogen van de lonen indien zij de
kosten van hun concurrenten door een algemeen verbindend verklaring kunnen
verhogen. Zolang de werkgelegenheidsproblemen ten gevolge hiervan niet de pan uit
rezen gingen de vakbonden hiermee akkoord, zodat de hoge lonen uit het voormalige
West-Duitsland naar het voormalige Oost-Duitsland overgezet werden. Volgens Pauly,
Haucap en Wey heeft algemeen verbindend verklaring naast een effect op de arbeids-
markt ook effect op de productmarkt. Zij menen dat hoge lonen gebruikt kunnen
worden om de concurrentie buiten de deur te houden, met name indien grote onderne-
mingen veel onderhandelingsmacht hebben. Zij menen dat er een soort van toestem-
mingsysteem zal moeten komen van de kartelautoriteiten voor dergelijke constructies
wanneer de besparingen op het gebied van transactiekosten opwegen tegen het verlies
aan welvaart door de mededingingsbeperking. Haucap et al. 2000. Haucap et al. 2001.
Van den Bergh & Camesasca 2000. 
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het gebruik van innovatietechnologie bevatten een toetredingsbelemmerende
werking kunnen hebben.309

Als laatste verschijningsvorm van de mogelijkheid tot misbruik in de CAO
zou men bepalingen kunnen noemen waarin overeengekomen wordt dat
georganiseerde werkgevers niet zullen leveren aan of goederen en diensten
betrekken van ongeorganiseerde werkgevers, wat men aan zou kunnen merken
als een leveringsweigering. In Nederland komt dit weinig voor, maar de
theoretische mogelijkheid bestaat wel.

4.3.5.4 Misbruik met behulp van een CAO

Met de term misbruik met behulp van een CAO bedoel ik dat door gebruik van
een neveneffect van een (algemeen verbindend verklaarde) CAO er sprake zou
kunnen zijn van misbruik. De CAO zou gebruikt kunnen worden om de ar-
beidskosten op de markt waarvoor de CAO geldt zo hoog te houden dat er een
toetredingsdrempel kan ontstaan voor nieuwkomers op de markt of dat reeds
aanwezige concurrenten de markt moeten verlaten omdat zij kosten niet langer
kunnen opbrengen. Of er ook daadwerkelijk een toetredingsbelemmering
opgeworpen wordt hangt af van de concrete omstandigheden van het geval.
Indien er sprake is van een markt waarop de arbeidskosten een groot deel
uitmaken van de productiekosten, zoals op dienstenmarkten, is er een groter
risico dan op de goederenmarkt. Daarnaast zal in overwegend oligopolische
markten de kans groter zijn dat dit kan voorkomen.310 Deze veronderstelde
effecten zullen zich echter met name voordoen indien de CAO in kwestie ook
AVV verklaard wordt. Indien ondernemingen immers onder de werking van
de algemeen verbindend verklaring uit kunnen komen is er geen sprake meer
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311 Rojer 2002, par. 6.4.4-6.4.5.
312 Uit onderzoek blijkt echter wel dat met name nieuwkomers vaak zo klein zijn dat zij

geen personeel in dienst hebben en daarom geen hoge arbeidskosten hebben door een
‘dure’ AVV-CAO. Freeman et al. 1996.

313 Zalm 1992. Zalm 1989, p. 26-29.
314 AG EG 28 januari 1999, C-115/97, C-116/97, C-116/97, C-219/97 en C-67/96, Jur.

1999, p. I-5751 (Albany, Brentjens en Drijvende Bokken) nr. 275.
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van een verhoging van hun kosten. Of zij kunnen afwijken van de algemeen
verbindend verklaarde bepalingen hangt af van de aard van de CAO-bepalin-
gen (of zij minimum-, maximum- of standaardbepalingen zijn) danwel van de
vraag of er in de CAO mogelijkheden voor afwijking zijn opgenomen (dispen-
satiebepalingen of decentralisatiebepalingen). Van een standaardbepaling
mogen gebonden werkgevers niet afwijken, behalve op grond van een decen-
tralisatiebepaling of van een dispensatie. Een derde mogelijkheid is dat
ondernemingen dispensatie vragen bij de Minister van Sociale Zaken. Voor-
waarde is wel dat zij reeds een eigen CAO hebben -en dus een andere vakbond
hebben kunnen vinden die bereid was met hen in zee te gaan- of dat reeds een
andere al dan niet algemeen verbindend verklaarde CAO op hen van toepas-
sing is.311 Deze dispensatie is echter alleen mogelijk vóórdat de bedrijfstak-
CAO algemeen verbindend verklaard wordt. Indien de CAO reeds algemeen
verbindend verklaard is moeten zij bij partijen aankloppen en op grond van
een dispensatiebepaling in de CAO ontheffing vragen. Met betrekking tot
nieuwkomers op een markt kan dit dus problemen opleveren. Zij worden aan
de AVV-CAO gebonden en moeten wachten tot deze CAO afgelopen is
voordat zij afwijkende afspraken kunnen maken. Hoewel zij dus misschien in
dezelfde positie verkeren als andere ondernemingen die wel dispensatie
hebben gekregen, kunnen zij die na de algemeen verbindend verklaring niet
meer krijgen en hebben zo eventueel hogere kosten.

Met name nieuwkomers en kleine ondernemingen (met minder financiële
reserves) op een bepaalde markt kunnen hiervan de dupe worden.312 Als
sociale partners (soms) met opzet de werkingssfeerbepaling aanpassen met het
doel alle ondernemingen in die branche of sector onder de CAO te vangen zou
dat kunnen worden geïnterpreteerd als een poging om de markt af te sluiten.313

Dat zou misbruik op kunnen leveren. Hoewel het niet relevant is wat de
bedoelingen van partijen zijn en het dus niet uitmaakt of ondernemingen er
echt op uit zijn nieuwkomers te weren, kan een dergelijke actie de toetredings-
belemmering wel verhogen.

In zijn conclusie bij Albany e.a. geeft Jacobs aan dat de sociale partners die
collectieve afspraken maken, die door de overheid algemeen verbindend
verklaard worden, niets kan worden verweten. Er is volgens hem geen recht-
streeks causaal verband tussen de overeenkomsten van partijen en de feitelijke
moeilijkheden die de door de AVV gebonden werkgevers ondervinden.314

Hiermee lijkt hij ervan uit te gaan dat sociale partners weinig invloed hebben
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315 Bijvoorbeeld in het principeakkoord Bouw 2001 AVV/bedrijfstakregelingen: ‘De voor
AVV voorgedragen cao-teksten zullen in samenwerking met SFB en SZW integraal
worden herschreven, zodat aangesloten wordt bij het Toetsingskader AVV van het
ministerie van SZW.’

316 Zie hierover paragraaf 2.3.6.
317 Een werkgever zou in theorie ook lid kunnen worden van de werkgeversorganisatie

die de CAO afsluit, om zo in de ledenvergadering invloed uit te kunnen oefenen op de
inhoud van de CAO. 
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op de overheid die besluit dergelijke regelingen algemeen verbindend te
verklaren. Dit is echter in Nederland niet het geval. De overheid kan pas tot
algemeen verbindend verklaring overgaan indien één van de of alle CAO-
partijen hiertoe een verzoek indienen. De minister zal een dergelijk verzoek
inwilligen indien aan de voorwaarden ten aanzien van de hoeveelheid gebon-
den werkgevers en werknemers aan de CAO voldaan wordt. Daarnaast moet
worden vastgesteld dat de minister aan de inhoud van de afspraken niets
veranderen kan. Hooguit kan hij weigeren algemeen verbindend te verklaren
indien de inhoud van de bepalingen niet in overeenstemming is met de eisen
die zijn neergelegd in het Toetsingskader AVV. In de praktijk anticiperen
CAO-partijen op de algemeen verbindend verklaring en kunnen zij met grote
mate van zekerheid voorspellen of zij deze verkrijgen. Bovendien zullen
CAO-partijen op verzoek van de minister de bepalingen aanpassen zodat zij
wel aan de eisen voor AVV kunnen voldoen.315

Misbruik met behulp van een CAO kan mogelijk ook bestaan uit het weigeren
van toegang tot de onderhandelingen.316 Omdat werkgevers en werkgeversor-
ganisaties contractsvrijheid genieten mogen zij zelf uitmaken met wie zij
onderhandelen. Dit kan leiden tot het weren van werkgevers(organisaties) van
de onderhandelingstafel door andere machtige werkgevers(organisaties).
Indien de CAO vervolgens algemeen verbindend verklaard wordt, zijn de
werkgevers die niet mee hebben onderhandeld wel gebonden aan de CAO.
Hun worden dus voorwaarden opgelegd waar zij zelf niet over hebben kunnen
meebeslissen. Deze werkgevers(organisaties) kunnen zelf een ondernemings-
CAO of een CAO voor hun (groep van) bedrijven afsluiten, indien zij een
vakbond vinden die daartoe bereid is. Als zij dispensatie van de AVV-CAO
vragen en krijgen, ondervinden zij geen hinder van deze praktijk.317 Overigens
is het uitsluiten van een werkgever of werkgeversorganisatie van CAO-
onderhandelingen geen misbruik van machtspositie. Er is immers geen sprake
van een daad van exploitatie of uitsluiting van de toegang tot de markt. Het
weigeren van onderhandelingen kan wel een aanwijzing zijn dat er sprake zou
kunnen zijn van misbruik en eventueel als extra factor meegewogen kunnen
worden in de afweging of er sprake is van misbruik, omdat het deel kan
uitmaken van de gedraging die als misbruik wordt aangemerkt. Zo worden
immers werkgevers potentieel gebonden aan bepaalde arbeidskosten zonder
dat zij invloed kunnen uitoefenen op de hoogte hiervan. Dit kan echter op zich
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318 Overigens worden ook ondernemingen die het kartelverbod schenden uitgezonderd
van het kartelverbod indien zij een taak van algemeen economisch belang uitvoeren.
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geen doorslaggevende betekenis hebben indien er geen sprake is van andere
factoren die misbruik kunnen opleveren.

4.3.5.5 Conclusie

In of met behulp van de CAO zou er dus sprake kunnen zijn van een misbruik
van machtspositie in de vorm van uitbuiting of uitsluiting.

Indien een CAO-bepaling een toetredingsbelemmering op de markt op-
werpt door het verlenen van een exclusief recht, of de arbeidskosten zo hoog
opvoert dat kleine ondernemingen niet meer in staat zijn op de markt te
blijven of deze te betreden, is er een kans dat er sprake is van misbruik in of
misbruik met behulp van de CAO. Dat laatste is echter alleen mogelijk indien
de CAO algemeen verbindend verklaard is. Vervolgens is het de vraag of de
werkgevers die gebonden worden aan de CAO in staat zijn af te wijken van
de bepalingen. Dat kan op verschillende manieren. De onderneming kan
dispensatie aanvragen bij de minister of de CAO-partijen. Ook kan er sprake
zijn van een CAO met maximumbepalingen, zodat de gebonden werkgevers
ten nadele van de werknemer kunnen afwijken en hun arbeidskosten kunnen
verlagen. Het buitensluiten van concurrenten van de CAO-onderhandelingen
kan hooguit meewegen als een extra factor in de overweging of er sprake is
van misbruik, maar kan nooit op zichzelf een conclusie tot het bestaan van
misbruik rechtvaardigen.

Alleen indien aangenomen kan worden dat de misbruik gerechtvaardigd
kan worden is hiervoor uitzondering mogelijk. Of dit echter mogelijk is met
betrekking tot CAO-bepalingen, is niet duidelijk. Hierop kom ik in hoofdstuk
5 nog terug.

4.3.6 Uitzondering: dienst van algemeen economisch belang

4.3.6.1 Inleiding

Indien een onderneming aangemerkt zou kunnen worden als een dienst die een
taak van algemeen economisch belang uitvoert, is art. 86 lid 2 EG of art. 25
Mw van toepassing. Op grond van deze bepalingen kunnen ondernemingen
met een taak van algemeen economisch belang uitgezonderd worden van de
werking van het verbod op misbruik van machtspositie indien de toepassing
van het verbod de uitvoering van de taak zou verhinderen.318

Zoals in par. 3.5.5.2 aangegeven kan men in vier stappen vaststellen of de
uitzondering van art. 86 lid 2 EG toepassing is. Eerst moet nagegaan worden
of de taak van algemeen economisch belang van overheidswege toegekend is.
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319 Jones & Sufrin 2004, p. 584.
320 HvJ EG 4 mei 1988, zaak 30/87, Jur. 1988, p. 2479 (Bodson). HvJ EG 18 maart 1997,

C-343/95, Jur. 1997, p. I-1547 (Diego Calí). HvJ EG 19 januari 1994, C-364/92, Jur.
1994, p. I-43 (SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol).

321 HvJ EG 17 februari 1993, C-159/91 en C-160/91, Jur. 1993, p. I-637 (Poucet en
Pistre).

322 Zie paragraaf 3.5.5. 
323 Mededeling Commissie COM(2000) 580, par. 30.
324 Zie paragraaf 4.3.2 en 4.3.3.

288

Vervolgens is van belang of er sprake is van een taak van algemeen econo-
misch belang. Daarna moet vastgesteld worden of de uitvoering van de taak
van algemeen belang verhinderd wordt door de toepassing van het verbod op
misbruik van machtspositie. Volgens het laatste criterium moet men boven-
dien nagaan of de toepassing van de uitzondering in strijd met de belangen
van de Gemeenschap het handelsverkeer zal beïnvloeden. Dit laatste criterium
is echter van weinig belang.319

Voordat deze vraag beantwoord kan worden is het van belang vast te stellen
dat het moet gaan om ondernemingen die een taak van algemeen economisch
belang uitvoeren. Zoals opgemerkt moet het dus gaan om ondernemingen die
economische activiteiten uitvoeren. Het uitoefenen van taken die beschouwd
kunnen worden als overheidsprerogatieven320 of taken van zuiver sociaal
belang321 kunnen derhalve niet onder de noemer van de taak van algemeen
economisch belang gebracht worden. Zij zijn immers geen economische
activiteiten.322 Zoals al eerder in dit hoofdstuk aan de orde kwam, is het
verbod op misbruik van machtspositie niet van toepassing als er geen sprake
is van een onderneming en hoeft er niet gekeken te worden of er een uitzonde-
ring van toepassing kan zijn.

De Commissie is in ieder geval van mening dat het afsluiten van CAO’s
door vakbonden niet als een taak van algemeen economisch belang kan
worden aangemerkt, maar als een sociale taak die een niet-economische ac-
tiviteit inhoudt.323 In paragraaf 4.3.2 en paragraaf 4.3.3 kwam ik echter al tot
de conclusie dat zowel vakbonden als werkgeversorganisaties aangemerkt
kunnen worden als ondernemingen wanneer zij bepaalde CAO-bepalingen
overeenkomen omdat zij economische activiteiten verrichten. Vakbonden
verrichten alleen een economische activiteit als zij bepalingen afsluiten die
verband houden met hun economische activiteiten. Werkgeversorganisaties
worden altijd geacht economische activiteiten te verrichten indien zij CAO’s
afsluiten.324

In het kader van dit onderzoek moet derhalve vastgesteld worden of het
afsluiten van CAO’s door werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties
aan te merken zou zijn als een taak van algemeen economisch belang die van
overheidswege aan hen is toegekend.
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325 Zie paragraaf 2.3.2.
326 HvJ EG 31 maart 1998, C-68/94 en C-30/95, Jur. 1998, p. I-1375 (Franse Republiek/

Commissie) r.o. 12. HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany
International B.V.), HvJ EG 21 september 1999, C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p.
I-6025 (Brentjens Handelsonderneming B.V.) r.o. 101 en HvJ EG 21 september 1999,
C-219/97, Jur. 1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken) r.o. 91.

327 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.),
HvJ EG 21 september 1999, C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens
Handelsonderneming B.V.) r.o. 105 en HvJ EG 21 september 1999, C-219/97, Jur.
1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken) r.o. 95. Bellamy & Child 2001, nr. 13-025.
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4.3.6.2 Analyse: sociale partners als dienst van algemeen economisch
belang

Volgens art. 2 WCAO is een vereniging van werkgevers of van werknemers
bevoegd om een CAO aan te gaan wanneer zij dit opneemt in haar statuten.
Dit zou men kunnen beschouwen als een toekenning van een taak van over-
heidswege. Hier is echter wel sprake van een algemene regel. Er wordt niet
één bepaalde organisatie aangewezen om een bepaalde taak te verrichten.
Iedere organisatie die dergelijke statuten heeft (en voldoet aan de internationa-
le eis van onafhankelijkheid) mag een CAO afsluiten. De wet spreekt boven-
dien van de bevoegdheid om CAO’s af te sluiten. Sociale partners hebben
geen plicht om CAO’s af te sluiten en dus ook geen plicht om een dergelijke
bevoegdheid uit te oefenen.325 Bovendien is er geen sprake van een specifieke
taakstelling. De bevoegdheid om CAO’s af te sluiten is enkel een zeer ruime
bevoegdheid, omdat sociale partners vrij zijn af te spreken wat zij willen, en
kan dus niet aangemerkt worden als een taak die van overheidswege is opge-
legd.

Volgens het Hof beoogt art. 86 lid 2 EG het belang van de lidStaten om
gebruik te maken van bepaalde ondernemingen als instrument van econo-
misch, fiscaal of sociaal beleid, te verzoenen met het belang van de Gemeen-
schap bij naleving van de mededingingsregels en bij behoud van de eenheid
van de gemeenschappelijke markt. Daarom staat de bepaling onder bepaalde
voorwaarden afwijkingen van de algemene verdragsregels toe.326 Onderne-
mingen met taken van algemeen economisch belang zijn in de regel onderne-
mingen die nutsvoorzieningen verzorgen of bijvoorbeeld de post of afvalver-
werking. Ook ondernemingen die als instrument van economisch, sociaal of
fiscaal beleid door de overheid worden ingezet kunnen geacht worden een
taak van algemeen economisch belang uit te oefenen. Zo wordt het beheren
van aanvullende pensioenen met verplichte deelneming door het Hof aan-
gemerkt als een taak van algemeen economisch belang vanwege de essentiële
sociale functie van aanvullende pensioenen.327

In verband met dit onderzoek is dus de vraag of de ondernemingen die de
taak hebben om CAO’s af te sluiten, te beschouwen zijn als een instrument
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van sociaal beleid. Is het afsluiten van CAO’s een taak van algemeen econo-
misch belang? Hoewel sociale partners geacht kunnen worden ook te streven
naar algemeen belang op macro-economisch niveau, staat toch het belang van
hun respectievelijke leden op micro-economisch niveau voorop. Sociale
partners hebben bovendien de vrijheid om CAO-afspraken te maken die tegen
het algemeen belang ingaan. Het is dus niet zo dat het afsluiten van CAO’s per
definitie het algemeen economisch belang nastreeft. Omdat het met name gaat
om CAO-bepalingen die een effect zullen hebben op de goederen- en dien-
stenmarkt kan men zich afvragen of nu juist deze bepalingen het algemeen
belang nastreven.

Uiteindelijk moet dus nagegaan worden of CAO-partijen die CAO-bepalingen
afgesloten hebben die niet op één van de voorgaande zeven zijn blijven
hangen, aan te merken zijn als ondernemingen met een taak van algemeen
belang. Uit het bovenstaande blijkt dat dit echter niet het geval kan zijn. Er is
immers geen sprake van het toekennen van een specifieke taak van algemeen
belang door de overheid aan een specifieke onderneming. Uitzondering uit art.
86 lid 2 EG voor sociale partners is derhalve niet mogelijk. Het is daarom niet
van belang om na te gaan of aan de andere elementen van de uitzondering
voldaan wordt.

4.4 Europese dimensie

4.4.1 Inleiding

In paragraaf 4.4.2 komt aan de orde wanneer het Europese mededingingsrecht
van toepassing zou kunnen zijn en wat hiervan de gevolgen zouden kunnen
zijn. Hoewel het alleen over Nederlandse CAO-bepalingen gaat, is het immers
toch goed mogelijk dat er sprake is van een Europese dimensie. In sommige
gevallen is het namelijk relevant of alleen het Nederlandse mededingingsrecht
van toepassing is of tevens (of enkel) het Europese recht toegepast moet
worden. Indien een CAO-bepaling in staat is de tussenstaatse handel te
beïnvloeden heeft het Europese recht voorrang.

Paragraaf 4.4.3 concentreert zich meer op de taak van de nationale over-
heid. Hierin komt de vraag aan de orde of een staat door het bevorderen van
CAO’s, met name door het algemeen verbindend verklaren van CAO-bepa-
lingen, in strijd zou kunnen handelen met de in paragraaf 3.6.3 besproken
nieuwe norm.

4.4.2 Beïnvloeding van de tussenstaatse handel door een CAO

4.4.2.1 Inleiding

In deze paragraaf moet vastgesteld worden of er sprake kan zijn van beïn-
vloeding van de tussenstaatse handel indien er sprake is van een nationale
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328 Von Wallwitz 1997, p. 175.
329 HvJ EG 17 oktober 1972, zaak 8/72, Jur. 1972, p. 977 (Vereeniging van Cement-

handelaaren/Commissie). HvJ EG 9 november 1983, zaak 322/81, Jur. 1983, p. 3461
(Michelin). HvJ EG 11 juli 1985, zaak 42/84, Jur. 1985, p. 2545 (Remia).

330 Von Wallwitz 1997, p. 165. 
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CAO. Uit paragraaf 3.6.2 is immers gebleken dat het Europese mededingings-
recht toegepast moet worden indien er sprake is van een communautaire
dimensie en dat in dat geval het Europese recht in ieder geval voorrang heeft
op het nationale mededingingsrecht. De Nederlandse autoriteiten mogen nog
wel het nationale mededingingsrecht toepassen, maar alleen indien dit niet in
strijd is met het Europese mededingingsrecht. Het Europese mededingings-
recht heeft echter op zijn beurt geen jurisdictie indien de effecten van de
gedraging alleen maar merkbaar in één lidstaat.

Op grond van art. 3 Vo. nr. 1/2003 zijn nationale mededingingsautoriteiten
verplicht om artt. 81 en 82 EG toe te passen op overeenkomsten en gedragin-
gen die de interstatelijke handel kunnen beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor
onder andere de toepassing van het nieuwe art. 16 Mw van het wetsvoorstel.
Hierop kom ik terug in hoofdstuk 5.

Volgens Von Wallwitz zijn juist CAO’s bijzonder geschikt om de interstatelij-
ke handel te beïnvloeden. Dit zou met name voorkomen indien het gaat om
CAO’s die leiden tot het afschermen van een groot deel van de markt voor
aanbieders uit andere lidstaten.328 Hoewel het in eerste instantie moeilijk voor
te stellen is dat nationale CAO’s de interstatelijke handel beïnvloeden, heeft
het Hof in de jurisprudentie329 uitgemaakt dat het afsluiten van de nationale
markt ook invloed kan hebben op de interstatelijk handel.330

4.4.2.2 Analyse

De CAO moet dus grensoverschrijdende effecten hebben voordat het Europese
recht van toepassing kan zijn. Volgens de Commissie moeten drie elementen
van het criterium onderzocht worden. Er moet sprake zijn van (1) handel
tussen lidstaten, die (2) beïnvloed kan worden op (3) merkbare wijze. Een
overeenkomst die het hele grondgebied van een lidstaat beslaat is volgens het
Hof in staat om de handel tussen lidstaten te beïnvloeden.

In de regel geldt een CAO volgens de werkingssfeerbepaling in een be-
paalde branche in Nederland. Indien de branche geheel Nederland bestrijkt,
geldt de CAO dus ook voor het gehele Nederlandse grondgebied. Daarnaast
kan een CAO ook een bepaling bevatten die de CAO van toepassing verklaart
in een bepaalde regio binnen Nederland.

Indien de CAO AVV is, geldt de CAO voor alle branchegenoten in heel
Nederland die aan de werkingssfeerbepaling voldoen. Indien de CAO niet al-
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331 Dat is het geval als de buitenlandse ondernemer op grond van de werkingssfeerbe-
paling in de desbetreffende CAO door de AVV gebonden wordt aan de CAO.

332 Het is immers mogelijk dat een exclusief recht aan een derde of een CAO-partij
gegeven wordt in de CAO, zodat het voor derden moeilijk wordt de markt te betreden.
AVV zou alleen de drempel verhogen, maar ook indien enkel de leden van de CAO-
partijen zich hieraan dienen te houden kan er sprake zijn van een toetredingsbelemme-
ring. Zie paragraaf 4.3.5.4.

333 HvJ EG 16 november 1977, zaak 13/77, Jur. 1977, p. 2115 (INNO/ATAB) r.o. 34.
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gemeen verbindend is verklaard, geldt de CAO alleen voor de (leden van) de
partijen bij de CAO in de desbetreffende branche.

Een CAO-bepaling zal de handel tussen twee lidstaten betreffen indien de
bepaling de handel over de grenzen betreft, maar ook indien werkgevers uit
de EG gebonden worden om bepaalde premies en dergelijke te betalen. Dat
laatste kan dan alleen het geval zijn als de CAO AVV is.331 Of dit ook merk-
baar is hangt van de inhoud van de bepaling af. Indien er sprake is van een
merkbare mededingingsbeperking door de bepaling kan men van voldoende
merkbaarheid uitgaan. Bovendien is het opwerpen van toetredingsbelemme-
ringen tot een markt een aanwijzing voor merkbaarheid. Indien een CAO-
bepaling dus de import of de export van een bedrijfstak betreft is er zeker
sprake van beïnvloeding van de interstatelijke handel.

Algemeen verbindend verklaarde CAO’s hebben een grote kans om de
interstatelijke handel te beïnvloeden. Omdat het ook mogelijk is om toetre-
dingsbelemmeringen op te werpen zonder de CAO algemeen verbindend te
verklaren, is het echter ook mogelijk dat CAO’s zonder AVV de interstatelijk
handel beïnvloeden.332 In hoeverre dat echter concreet het geval is, hangt af
van verschillende omstandigheden.

4.4.3 Overheid en mededinging

4.4.3.1 Inleiding

In deze paragraaf komt een additioneel probleem met betrekking tot de collisie
tussen het mededingingsrecht en CAO’s aan de orde. Het gaat om de vraag of
een lidstaat die CAO-bepalingen algemeen verbindend verklaart mogelijk in
strijd handelt met de nieuwe norm uit het Europese recht. In deze zin zullen
in deze paragraaf dus niet handelingen van particuliere partijen, zoals sociale
partners, onderzocht worden, maar handelingen van een lidstaat die mogelijk
in strijd zijn met het mededingingsrecht.

Zoals in paragraaf 3.6.3 al aan de orde kwam, verbiedt de nieuwe norm
lidstaten om maatregelen te nemen die in strijd zijn met de mededingingsbepa-
lingen van het Verdrag op grond van het beginsel van de gemeenschapstrouw
uit art. 10 EG.333 Hoewel de mededingingsbepalingen gericht zijn op particu-
liere ondernemingen en niet op lidstaten, is het de lidstaten verboden om het

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht'



EUROPESE DIMENSIE  4.4

334 HvJ EG 21 september 1988, zaak 267/86, Jur. 1988, p. 4769 (van Eycke).
335 HvJ EG 19 februari 2002, C-35/99, Jur. 2002, p. I-1529 (Arduino).
336 HvJ EG 13 februari 1969, zaak 14/68, Jur. 1969, p. 1 (Walt Wilhelm).
337 HvJ EG 16 november 1977, zaak 13/77, Jur. 1977, p. 2115 (INNO/ATAB).
338 HvJ EG 10 januari 1985, zaak 229/83, Jur. 1985, p. 1 (Leclerc).
339 Pensioenfondsen worden daarentegen door het Hof wel beschouwd als ondernemingen

van algemeen economisch belang in de zin van art. 86 lid 2 EG. HvJ EG 21 september
1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.), HvJ EG 21 september
1999, C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens Handelsonderneming
B.V.) r.o. 104 en HvJ EG 21 september 1999, C-219/97, Jur. 1999, p. I-6121 (Drijven-
de Bokken) r.o. 94.

340 Dat zou betekenen dat de algemeen verbindend verklaring van deze bepalingen pas
een rol speelt bij de toetsing aan de nieuwe norm en niet bij de vaststelling of er sprake
is van een mededingingsbeperking. Met name bij de vaststelling van de vraag of er
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nuttige effect van deze bepalingen weg te nemen door bepaalde maatregelen
die de schending van het mededingingsrecht door ondernemingen mogelijk
maken of versterken. Deze nieuwe norm heeft zich in twee richtingen ontwik-
keld.

De eerste richting concentreert zich op het overdragen van ordenende
bevoegdheden door de overheid aan particuliere partijen die zo niet anders
kunnen dan de mededinging beperken. Het gaat hier om het overdragen van
verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen tot economische interventie.
Dit zijn de situaties die aan de orde zijn gekomen bij het Hof in de Van Eycke-
zaak334 en in de Arduino-zaak.335 Uit de jurisprudentie volgt dat zodra de
partijen met de ordenende bevoegdheid als een verlengstuk van het openbaar
gezag opereren, er sprake zou kunnen zijn van schending van de nieuwe norm.

De tweede richting ziet op maatregelen van een lidstaat die een economi-
sche machtspositie of een mededingingsbeperkende gedraging versterken,
bevorderen of stimuleren. Dit soort maatregelen kwam onder andere aan de
orde bij het Hof in Walt Wilhelm,336 Inno/ATAB337 en Leclerc.338

In het kader van dit onderzoek zal het voornamelijk gaan om de tweede
richting, omdat er in het kader van het algemeen verbindend verklaren van
CAO’s geen sprake is van overdracht van een ordenende bevoegdheid aan een
openbare onderneming. Sociale partners zijn immers geen openbare onderne-
mingen.339

Nagegaan moet dus worden of er sprake is van versterking, bevordering of
stimulering van mededingingsbeperkende gedragingen en/of economische
machtsposities indien de lidstaat CAO-bepalingen algemeen verbindend
verklaart.

In dit onderzoek gaat het alleen om de algemeen verbindend verklaring van
de CAO-bepalingen die in strijd zijn met het kartelverbod en/of het verbod op
misbruik van machtspositie. Immers, alleen indien het kartelverbod of het
verbod op misbruik van machtspositie geschonden is kan er sprake zijn van
schending van de nieuwe norm.340
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sprake is van een merkbare mededingingsbeperking doet dit volgens AG Jacobs
vreemd aan. AG EG 23 maart 2000, C-180/98-C-184/98 (Pavlov) nr. 156-165. Ook
AG EG 10 juli 2001, C-35/99, Jur. 2002, p. I-1529 (Arduino) nr. 86-92. Vossestein
2002. Zie ook paragraaf 4.2.4.

341 Mortelmans 1998.
342 HvJ EG 17 november 1993, C-245/91, Jur. 1993, p. I-5851 (OHRA Schadeverzekerin-

gen B.V.) r.o. 12. HvJ EG 17 november 1993, C-2/91, Jur. 1993, p. I-5751 (Meng) r.o.
19-21. HvJ EG 17 juni 1997, C-70/95, Jur. 1997, p. I-3395 (Sodemare e.a.) r.o. 41-44.

343 Hancher & du Pré 1994.
344 Von Wallwitz 1997, p. 200-226.
345 HvJ EG 3 december 1987, zaak 136/86, Jur. 1987, p. 4789 (BNIC/Aubert).
346 HvJ EG 30 januari 1985, zaak 123/85, Jur. 1985, p. 391 (BNIC/Clair).
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4.4.3.2 Overheid, mededinging en AVV van CAO-bepalingen

In de literatuur zijn de meningen verdeeld over de vraag of een staat door het
algemeen verbindend verklaren van CAO-bepalingen de nieuwe norm kan
schenden.

Volgens Mortelmans341 blijft het Nederlandse AVV-beleid op grond van de
arresten OHRA, Meng en Sodemare342 vermoedelijk buiten schot. Op grond
van deze arresten moet namelijk de nieuwe norm restrictief toegepast worden,
in die zin dat uit deze arresten volgt dat er een formele band moet bestaan
tussen de wettelijke maatregel en de mededingingsbeperkende gedraging. Dat
wil zeggen dat de beperkende overeenkomst reeds moet bestaan of bij voor-
baat al gelegitimeerd moet worden, voordat er sprake kan zijn van een verster-
king van de overeenkomst. Bovendien zou volgens het Hof geen sprake zijn
van versterking van de mededingingsbeperking indien door de wetgeving
enkel het toepassingsbereik wordt uitgebreid en de mededingingsbeperking
niet verergerd wordt.343 Dit laatste is met name van belang in verband met de
AVV van een CAO-bepaling.

Algemeen verbindend verklaring van CAO-bepalingen houdt immers in
dat de bepaling voor de gehele branche gaat gelden in plaats van alleen voor
de leden van de CAO-partijen. Er zou dus sprake kunnen zijn van het alleen
uitbreiden van het toepassingsbereik, zodat er geen sprake kan zijn van
schending van de nieuwe norm.

Volgens Von Wallwitz versterkt AVV de gevolgen van een mededingingsbe-
perkende overeenkomst, en kan dit dus gekwalificeerd worden als een besluit
dat de mededingingsrechtelijke bepalingen hun nuttige effect kan ontnemen.
Hierbij merkt hij op dat het doel van de algemeen verbindend verklaring van
CAO-bepalingen ook juist is om concurrentievoordelen voor niet georgani-
seerde werkgevers uit te sluiten.344 Hij baseert zijn mening onder andere op de
arresten BNIC/Aubert345 en BNIC/Clair346 waarin het Hof duidelijk maakt dat
een latere algemeen verbindend verklaring van een overeenkomst die mini-
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347 Van de Gronden 2001. 
348 Loozen 2000.
349 HvJ EG 12 september 2000, C-180/98 tot C-184/98, Jur. 2000, p. I-6451 (Pavlov) r.o.

98-100.
350 AG EG 23 maart 2000, C-180/98-C-184/98 (Pavlov) nr. 163-164.
351 AG EG 10 juli 2001, C-35/99, Jur. 2002, p. I-1529 (Arduino) nr. 88-91.
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mumprijzen vastlegt, de overeenkomst niet aan de toetsing aan het kartelver-
bod kan onttrekken. Hij meent dat dit ook voor CAO-bepalingen zou kunnen
gelden.

Ook Van de Gronden denkt dat indien de AVV betrekking heeft op een
concurrentiebeperkende overeenkomst, de overheid het tot stand brengen van
met art. 81 lid 1 EG strijdige overeenkomsten versterkt en het nuttige effect
aan het kartelverbod ontneemt.347 Hij meent echter met Loozen dat in Pavlov
een mogelijke exceptie door het Hof is gecreëerd.348 In Pavlov acht het Hof de
nieuwe norm niet geschonden door de algemeen verbindend verklaring van de
collectieve pensioenvoorziening, omdat die zou hebben plaatsgevonden in het
kader van uitoefening van regelgevende bevoegdheden op sociaal gebied.349

Volgens Loozen kan men hieruit afleiden dat lidstaten op grond van een
legitiem publiek belang een zekere discretie onder de nieuwe norm krijgen.
Dat AG Jacobs en AG Léger voor een dergelijke oplossing ook iets voelen,
blijkt uit hun conclusies bij de arresten Pavlov en Arduino. Jacobs meent dat
op grond van een legitiem en welomschreven openbaar belang een algemeen
verbindend verklaring gerechtvaardigd kan worden, zoals het verplichtstellen
van pensioenfondsen op sociale gronden gerechtvaardigd is. Een staat kan
volgens hem legitieme redenen hebben om onderlinge afstemming tussen
particulieren te versterken, bijvoorbeeld in sociale kwesties of milieuaangele-
genheden.350 Léger sluit zich hierbij aan en stelt dat indien de maatregel ver-
enigbaar kan zijn met de nieuwe norm indien de maatregel een legitiem doel
van algemeen belang dient, de overheidsinstanties van de betrokken lidstaat
een doeltreffende inhoudelijke controle op de overeenkomst uitoefenen en de
overheidsmaatregel evenredig is aan het beoogde doel.351

Hoewel er een dergelijke uitzondering zou kunnen bestaan, neemt dit nog niet
alle problemen weg met betrekking tot de AVV van de CAO-bepalingen die
in strijd zijn met het mededingingsrecht, met name diegenen die in strijd zijn
met het kartelverbod. Voor bepalingen die in strijd zijn met het kartelverbod
geldt immers dat zij niet voldoen aan de voorwaarden van Albany. Zij hebben
onvoldoende verband met sociale doelstellingen en het algemeen verbindend
verklaren van deze bepalingen kan daarom misschien moeilijker aangemerkt
worden als een maatregel van algemeen sociaal belang. Dit zal echter afhan-
gen van de inhoud van de bepaling zelf.

Voordat vastgesteld kan worden of de nieuwe norm geschonden wordt, moet
eerst nagegaan worden of de bepalingen die in de vorige paragrafen aan-
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gemerkt worden als mogelijk in strijd met het kartelverbod of het verbod op
misbruik van machtspositie door de overheid wel algemeen verbindend
verklaard worden. Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, worden de meeste
CAO-bepalingen door de Minister van Sociale Zaken algemeen verbindend
verklaard mits zij voldoen aan het criterium van de belangrijke meerderheid.
Uit paragraaf 2.3.6 blijkt bovendien dat de minister volgens de MvT van de
WAVV352 algemeen verbindend verklaring mag weigeren op een aantal daar
aangegeven gronden. In 1998 is dit verder uitgewerkt in het Toetsingskader
AVV.353 Uit het Toetsingskader kan men afleiden dat ‘CAO-bepalingen die
geen verband houden met arbeid’ niet algemeen verbindend verklaard worden.
Dit zijn volgens het toetsingskader afspraken over de ontwikkeling van
nieuwe technieken, bedrijfseconomische ontwikkeling, kwaliteit van het
product of promotie van de branche. In het toetsingskader worden bovendien
de algemene gronden van weigering aangegeven: weigering op grond van
strijd met het recht, weigering op grond van strijd met algemeen belang en
weigering op grond van een te grote benadeling van rechtmatige belangen van
derden. Met name de gronden strijd met het recht en strijd met de belangen
van derden zijn in dit geval van belang. Volgens het Toetsingskader zal er
geen AVV volgen indien de CAO-bepaling in strijd is met een wettelijke
bepaling.354 Daarnaast zijn bepalingen die de toegang tot de relevante markt
voor bonafide ondernemingen afsluiten of tot een laag niveau beperken,
zonder dat daarbij in een dispensatiemogelijkheid is voorzien, in strijd met de
rechtmatige belangen van derden. Volgens het toetsingskader gaat het hier
bijvoorbeeld om exclusiviteit van verzekeringsmaatschappijen, Arbo-diensten,
scholingsinstituten of uitzendorganisaties. Ook deze bepalingen worden niet
algemeen verbindend verklaard.

4.4.3.3 Analyse

Uit het bovenstaande kan men afleiden dat de CAO-bepalingen die in strijd
zijn met het mededingingsrecht niet een grote kans hebben algemeen verbin-
dend verklaard te worden. Zo worden bepalingen die geen verband houden
met arbeid al niet algemeen verbindend verklaard. Hieronder zou men vele
bepalingen die de Albany-toets niet zijn doorgekomen kunnen brengen. CAO-
bepalingen over het gebruik van nieuwe technologieën en dergelijke zullen
hier zeker onder vallen. Vervolgens worden CAO-bepalingen die in strijd zijn
met het recht ook niet algemeen verbindend verklaard. Indien CAO-bepalin-
gen dus in strijd zijn met mededingingsrechtelijke bepalingen worden zij (in
theorie) niet algemeen verbindend verklaard. Ten slotte worden de bepalingen

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht'



EUROPESE DIMENSIE  4.4

297

die goederen- en dienstenmarkten afsluiten voor derden niet algemeen verbin-
dend verklaard. De bepalingen met exclusieve rechten voor derden of CAO-
partijen zullen dus waarschijnlijk ook niet algemeen verbindend verklaard
worden indien zij toetredingsbelemmeringen veroorzaken.

Dat de Nederlandse overheid in strijd handelt met de nieuwe norm indien het
gaat om AVV van CAO-bepalingen is dus niet heel waarschijnlijk. Ten eerste
is de kans al klein dat een CAO-bepaling die in strijd is met het kartelverbod
of het verbod op misbruik van machtspositie algemeen verbindend verklaard
wordt. Mocht dit desalniettemin toch gebeuren, dan is bovendien de kans dat
er ook daadwerkelijk sprake is van een versterking van een mededingingsbe-
perkende overeenkomst of een machtspositie gering. Het lijkt er namelijk op
dat er een exceptie moet gelden voor het algemeen verbindend verklaren van
CAO-bepalingen omdat dit in het kader van algemeen sociaal belang gebeurt.
Of die exceptie dan ook moet gelden bij bepalingen die de Albany-toets niet
zijn doorgekomen omdat zij geacht worden geen sociale belangen na te
streven, is niet duidelijk. Het lijkt er echter op dat het algemeen sociaal belang
dat aan deze exceptie op de nieuwe norm ten grondslag ligt, een ander belang
is dan het sociaal belang dat de Albany-uitzondering nastreeft. Het gaat bij de
exceptie op de nieuwe norm meer om de uitoefening van regelgevende be-
voegdheden op het gebied van sociaal beleid, niet om het nastreven van betere
arbeidsvoorwaarden van werknemers. Het gaat dus meer om een legitiem
publiek belang, dan om belangen van werknemers in het bijzonder. Het is dus
in theorie mogelijk dat een bepaling niet geacht wordt sociale belangen na te
streven, omdat deze niet de arbeidsvoorwaarden van werknemers verbetert,
maar tegelijkertijd wel AVV verklaard mag worden omdat hiermee een
legitiem publiek (sociaal) belang nagestreefd wordt.

Daarnaast is er nog een kans dat het toepassingsbereik van de nieuwe norm
na de arrest OHRA en Meng niet meer voldoet om ook de AVV van CAO-
bepalingen daaronder te vangen.
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5 CONCLUSIES: VORMT HET
MEDEDINGINGSRECHT EEN
BEDREIGING VOOR HET SYSTEEM VAN
COLLECTIEVE
ARBEIDSVOORWAARDENVORMING IN
CAO’S?

5.1 Inleiding

In deze dissertatie is onderzoek gedaan naar aanleiding van de vraag die in
hoofdstuk 1 aan de orde kwam: is er sprake van collisie tussen CAO’s en het
mededingingsrecht?

Voordat het Hof in Albany een uitspraak deed over de combinatie van
CAO’s en mededinging, is al enkele malen het probleem van mogelijke bot-
sing tussen de twee gebieden aan de orde geweest. Zoals in hoofdstuk 1 naar
voren kwam, pleitte AG Lenz in zijn conclusie bij het Bosman-arrest al voor
een labor-exemption zoals die in het Amerikaanse antitrustrecht geldt en kon
het Hof in het Van Schijndel-arrest nog net vermijden hierover een uitspraak
te moeten doen. In de discussie die langzaam op gang kwam, waarschuwde
onder andere Mortelmans dat CAO’s door het mededingingsrecht geraakt
zouden kunnen worden toen de nieuwe Mw in werking trad.1 In het mededin-
gingsrecht is het moeilijk om rekening te houden met de sociale belangen die
CAO’s nastreven. CAO’s zijn immers niets anders dan afspraken op de
arbeidsmarkt over de prijs van arbeid die gevolgen hebben voor de prijszetting
op de goederen- en dienstenmarkt. Zij verstoren de marktefficiëntie die het
mededingingsrecht nastreeft. Sterker nog, CAO’s zijn gemaakt om looncon-
currentie te beperken ter bescherming van de werknemer. Langzamerhand
begon men zich te realiseren dat het mogelijk was dat de CAO en het mede-
dingingsrecht met elkaar zouden kunnen botsen. Voor de CAO moest derhalve
een oplossing worden gevonden indien men niet wenste dat het mededingings-
recht de CAO zou aantasten.

Het onderzoek naar de botsing tussen CAO’s en het mededingingsrecht
valt in twee delen uiteen. In hoofdstuk 4 is in het eerste deel nagegaan in
hoeverre de CAO het kartelverbod zou kunnen schenden, en in het tweede
deel of er sprake zou kunnen zijn van de schending van het verbod op mis-
bruik van machtspositie door de CAO.
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Zoals uit hoofdstuk 4 gebleken is, heeft het Hof in 1999 in Albany een
uitspraak gedaan over de combinatie van CAO-bepalingen en het kartelver-
bod. Met deze uitspraak en het daarop volgende Van der Woude-arrest plaatst
het Hof de sociale doelstellingen die CAO’s nastreven boven het kartelverbod.
Het Hof acht het kartelverbod niet van toepassing op het moment dat er sprake
is van een CAO-bepaling die sociale doelstellingen nastreeft. Voor het kartel-
verbod lijkt er met betrekking tot dergelijke CAO’s vooralsnog weinig te
vrezen. Uit hoofdstuk 4 komen met betrekking tot het kartelverbod nog maar
twee mogelijke struikelblokken naar voren. Ten eerste is er de vraag of in het
mededingingsrecht met betrekking tot het ondernemingsbegrip de splitsings-
theorie toegepast moet of kan worden. Dit heeft met name gevolgen voor de
vakbonden. Hierop wordt ingegaan in paragraaf 5.3.2. Ten tweede blijft er een
vraag over die direct verband houdt met het immuniteitsvraagstuk, namelijk
of er een proportionaliteitstoets moet gelden bij het onderzoek naar de vraag
of voldaan is aan het doelvereiste. In paragraaf 5.3.3 zal hieraan aandacht
worden besteed.

Naar aanleiding van de jurisprudentie van het Hof is in Nederland een
wetswijziging voorgesteld waarin in een nieuw art. 16 Mw CAO’s uitgezon-
derd worden van het kartelverbod. Dit voorstel zal ik in paragraaf 5.3.4 tegen
het licht houden en onderzoeken of dit ook voldoet aan de jurisprudentie van
het Hof.

Er is echter een groter probleem dat met de Albany-uitspraak niet opgelost is.
Dit betreft de combinatie van de CAO en het verbod op misbruik van machts-
positie. Omdat het Hof alleen uitdrukkelijke immuniteit voor het kartelverbod
verleent, is het niet duidelijk of het verbod op misbruik van machtspositie
onverkort geldt voor CAO-bepalingen. Dat deze onduidelijkheid in ieder geval
een onwenselijke situatie oplevert, ligt voor de hand. Hierop zal ik ingaan in
paragraaf 5.4. Door andere schrijvers zijn vanwege die situatie oplossingen
aangedragen.2 Zo zou bijvoorbeeld de objectieve rechtvaardiging van het
misbruikbegrip een mogelijkheid zijn om CAO’s met een ‘solidaire’ doelstel-
ling uit te zonderen. In paragraaf 5.4.2 zal ik nagaan in hoeverre het mogelijk
is om deze uitzondering te gebruiken om de CAO alsnog te redden van het
verbod op misbruik van machtspositie. Omdat dit mogelijk ook geen bevredi-
gende oplossing oplevert, zal ik in paragraaf 5.4.3 nagaan of de immuniteit
van Albany dan soelaas kan bieden.

Mededingingsrechtelijk gezien lijkt de immuniteit die in Albany toegekend
wordt aan CAO’s een revolutionaire verandering in de toepassing van dat
recht. Uitzonderingen op het kartelverbod en op het verbod op misbruik van
machtspositie op grond van andere dan economische belangen werden tot dan
toe door het Hof niet erkend. Alleen op wettelijke uitzonderingen kon men een
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beroep doen. Toch komt deze uitspraak niet als een volledige verrassing. Hij
past wel degelijk in de ontwikkelingen van de jurisprudentie van het Hof en
het beleid van de EG die eraan vooraf gingen en nog steeds voortgang vinden.
In paragraaf 5.2 zal ik hier verder op ingaan.

5.2 Niet-economische belangen en een economische benadering
van het recht

5.2.1 Inleiding

Zoals gezegd past de jurisprudentie omtrent de immuniteit van CAO-bepalin-
gen voor het kartelverbod wel degelijk in de ontwikkelingen die eraan vooraf
gingen en nog steeds aan de gang zijn. Zoals in hoofdstuk 3 naar voren kwam,
is binnen het mededingingsrecht een trend zichtbaar van versoepeling in de
formele toepassing van het kartelverbod en van het verbod op misbruik van
machtspositie. Ten eerste komt er in de jurisprudentie van het Hof en de
beslissingen van de Commissie steeds meer ruimte voor de niet-economische
belangen binnen het mededingingsrecht (zie paragraaf 5.2.2) en ten tweede is
in het mededingingsrecht sprake van een meer economische benadering van
het recht (zie paragraaf 5.2.3).

5.2.2 Niet-economische belangen

Met zogenaamde niet-economische belangen, zoals bijvoorbeeld milieu en
sport, wordt in de loop van de tijd steeds meer rekening gehouden in het
mededingingsrecht.3 In paragraaf 3.3.3.2 en 4.2.5 kwam naar voren dat in de
beslissingen van de Commissie en het Hof in het kader van art. 81 lid 3 EG of
art. 6 lid 3 EG een uitzondering wordt verleend op grond van milieubelangen
of sociale belangen. Daarnaast zou men kunnen denken aan uitspraken zoals
de Wouters-zaak,4 waarin het Hof mededingingsrecht niet van toepassing acht
vanwege doelstellingen van deontologie.

Een eerste aanwijzing hiervoor vindt men al in de Metro/Saba-zaak.5 Het
Hof introduceert in dit arrest het begrip werkzame mededinging, waarmee voor
het eerst niet-economische belangen in het mededingingsrecht een plaatsje
krijgen.6 Het mededingingsrecht streeft volgens het Hof namelijk de mate van
mededinging na die noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen
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van het Verdrag. De doelstellingen van het Verdrag betreffen niet alleen
economische integratie, maar ook bijvoorbeeld bevordering van de werkgele-
genheid, sociale bescherming en een verbetering van de levensstandaard. Ook
in het Albany-arrest verwijst het Hof weer naar de doelstellingen van het
Verdrag, als motivatie om niet-economische belangen te laten prevaleren.

Dat sociale belangen in mededingingsrechtelijke afwegingen nog vaker een
rol spelen, blijkt ook uit de jurisprudentie van het Hof met betrekking tot het
ondernemingsbegrip. In paragraaf 3.4.2 kwam naar voren dat publieke instan-
ties van sociale zekerheid niet als ondernemingen aangemerkt kunnen worden
omdat hun activiteiten niet aan te merken zijn als economische activiteiten.
Door deze interpretatie wordt door het Hof ruimte gegeven aan wettelijke
stelsels die zuiver sociale belangen nastreven.

5.2.3 Economische benadering van het recht

In hoofdstuk 3 kwam naar voren dat het Europese mededingingsrecht in eerste
instantie gecreëerd is om de integratie van de Europese markt te faciliteren.
Het mededingingsrecht bestrijdt namelijk ondernemingen die de concurrentie
op gemeenschappelijke markt vervalsen en de totstandkoming van de interne
markt kunnen verstoren. Door middel van overeenkomsten of machtsmisbruik
zouden ondernemingen immers de vrije handelsstromen tussen de lidstaten
kunnen belemmeren en daarom wordt dit op grond van het kartelverbod of het
verbod op misbruik van machtspositie verboden.

Uit paragraaf 3.2 en 3.3 blijkt bovendien dat het mededingingsrecht onder
andere sterk gebaseerd is op de ordoliberale Freiburg Schule. In de Freiburg
Schule wordt met name het misbruik maken van economische macht be-
schouwd als een obstakel voor het bereiken van sociale rechtvaardigheid.
Volgens de Ordoliberalen zou dit met behulp van marktwerking tegengegaan
kunnen worden. Het bevordert sociale integratie.

De nadruk op economische integratie en de strenge ordoliberale uitgangs-
punten van marktwerking leidden in eerste instantie tot een vrij starre invul-
ling van het mededingingsrecht. Rechtspraak en wetgeving waren hoofdzake-
lijk gericht op het bestrijden van constructies die de vrije handelsstromen
tussen lidstaten konden belemmeren, op het bewaken van de ordoliberale
principes van marktwerking en op het tegengaan van marktmacht.

De strenge invulling van het mededingingsrecht veranderde onder invloed van
onder andere de Chicago School. Hof en Commissie gingen het mededin-
gingsrecht meer economisch benaderen: beide kregen meer belangstelling
voor andere (economische) voordelen die mededinging zou kunnen meebren-
gen, zoals lagere prijzen voor de consument. Zoals in paragraaf 3.2.3.3 naar
voren kwam, staat in de Chicago School het streven naar economische effi-
ciëntie van de markt voorop, teneinde consumentenwelvaart te bewerkstelli-
gen. Men concentreerde zich niet langer meer enkel op misbruik van markt-
macht, maar meer op marktwerking. De rigide invulling van de Freiburg
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Schule is zo langzaam vervangen door een meer flexibele zienswijze, die zich
meer richt op consumentenwelvaart en economische groei, gebaseerd op de
Chicago School. Deze uitgangspunten hebben er dus voor gezorgd dat minder
strikt naar beperking van de mededinging gekeken wordt dan voorheen op
basis van ordoliberale theorie. Zo worden nu niet meer alle mededingingsbe-
perkende handelingen aangemerkt als in strijd met het mededingingsrecht. Er
vindt veeleer een afweging plaats van de positieve en de negatieve effecten
van de handelingen van ondernemingen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de benade-
ring van verticale overeenkomsten, die niet mededingingsbeperkend worden
geacht tenzij ze hardcore restricties bevatten en er geen sprake is van markt-
macht boven de 30%.

Ook de invulling van het Nederlandse mededingingsrecht door de wet en
de NMa vertoont trekjes van de Chicago School, in die zin dat men meent dat
er sprake moet zijn van een goed functionerende markt en consumentenvoor-
deel.

Op het gebied van de arbeidseconomie heeft zich ook een ontwikkeling
voorgedaan die getuigt van een meer flexibele en genuanceerde opvatting met
betrekking tot het systeem van arbeidsvoorwaardenvorming door middel van
CAO’s. In eerste instantie werd en wordt de CAO beschouwd als een instru-
ment van monopolistische vakbonden dat per definitie inefficiëntie met zich
meebrengt. Volgens de traditionele neoklassieke theorie is de CAO een in-
strument van de vakbond die een monopolie op het arbeidsaanbod heeft en
daarmee de prijs van arbeid kan vaststellen. Zoals bleek in paragraaf 2.2.3,
wordt de gedachte dat een CAO per definitie voor welvaartsverlies zorgt door
het omhoogstuwen van de lonen echter in de arbeidseconomie niet door
eenieder gedeeld.

Of CAO’s als (economisch) inefficiënt beschouwd moeten worden hangt
geheel af vanuit welk gezichtspunt men CAO’s bekijkt. Vanuit het traditionele
neoklassieke standpunt is dit enkel waar indien men de traditionele neoklassie-
ke leer van het vakbondsmonopolie volgt. En binnen deze stroming kan men
volgens de theorie van de efficiënte onderhandelingen toch welvaartsvoor-
delen behalen en marktevenwicht bereiken wanneer vakbonden en werkgevers
tegelijkertijd over loon en werkgelegenheid onderhandelen. Macro-econo-
misch gezien hangt het juist af van het stelsel van loonvorming in hoeverre
hoge lonen in CAO’s ontstaan en deze schadelijk zijn voor de goederen- en
dienstenmarkt. Bovendien zijn ook andere factoren, zoals het concurrentieni-
veau op de goederen- en dienstenmarkt, hierbij van belang.

De institutionele theorie ziet voordelen in de handhaving van CAO’s. De
toenemende decentralisatietrend zorgt er vervolgens voor dat een CAO een
minder star instrument is dan het in eerste instantie lijkt. Individuele werkge-
vers wordt meer en meer de kans gegeven op ondernemingsniveau af te
wijken van de bedrijfstak-CAO, wanneer er behoefte blijkt aan een hogere
mate van flexibiliteit. Het is bovendien nog maar de vraag of de inefficiënte
uitkomsten ook daadwerkelijk hun uitwerking zullen hebben op de goederen-
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en dienstenmarkt. Dit hangt veeleer van de marktomstandigheden en het
gedrag van ondernemers af, dan van het loonvormingsinstrument zelf, de
CAO.

5.2.4 Conclusie

Zoals uit het bovenstaande blijkt, is het feit dat het Hof met de Albany-uit-
spraak het mededingingsrecht op grond van sociale doelstellingen opzij gezet
heeft, geen op zichzelf staand incident. Het past in de ontwikkeling die Hof
en Commissie doormaken in de richting van een andere kijk op het Europese
recht en in het bijzonder op het mededingingsrecht. Beginpunt hiervan was het
aanknopen van het Hof bij de doelstellingen uit het Verdrag op grond van
werkzame mededinging. Het besef dat niet alleen marktintegratie en markt-
werking de doelstellingen van het Verdrag kunnen bewerkstelligen, is daarop
langzaam gegroeid. Dat het Hof uiteindelijk sociale doelstellingen van het
Verdrag voorrang verleent, is niet vreemd. Deze zijn immers een directe
doelstelling van het Verdrag, zoals economische groei dat ook is. Marktinte-
gratie en marktwerking worden alleen als instrumenten voor het nastreven van
economische groei aangemerkt en zouden eventueel moeten wijken op het
moment dat er een andere doelstelling in het gedrang komt.

Daarnaast is gebleken dat men de CAO niet direct als vijand van de markt
kan aanmerken. Alleen op grond van de traditionele neoklassieke theorie van
het vakbondsmonopolie kan hiertoe geconcludeerd worden. Ook binnen de
arbeidseconomie is dus sprake van voortschrijdend inzicht. Een economische
benadering van de CAO levert niet directe strijd met het mededingingsrecht
op.

Dat het Hof niet-economische belangen meeneemt in zijn jurisprudentie
over het mededingingsrecht is dus niet bijzonder. Het bijzondere aan de
beslissing in de Albany-zaak is de constructie. Waar in het verleden niet-
economische belangen meestal in de afweging van art. 81 lid 3 EG of ar. 6 lid
3 Mw meegenomen werden, is er nu een aparte uitzondering gecreëerd die
vooraf moet gelden: de immuniteit.

5.3 CAO en kartelverbod

5.3.1 Inleiding

In paragraaf 4.2 is nagegaan in hoeverre het mogelijk is dat een CAO-bepaling
in strijd is met het kartelverbod uit art. 81 lid 1 EG of art. 6 lid 1 Mw. Zoals
naar voren kwam, moet om te kunnen beoordelen of een CAO-bepaling in
strijd is met het kartelverbod per element nagegaan worden of de CAO-
bepaling hieraan voldoet. Ik heb dit de zeefmethode genoemd.7 In de metafoor
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van de zeef is dus per element van het kartelverbod onderzocht of CAO-
bepalingen in strijd kunnen zijn met het kartelverbod.

Uit paragraaf 4.2 blijkt dat de zeef van de immuniteit, die voorafgaat aan de
toetsing van de CAO aan de elementen van het kartelverbod, de meeste CAO-
bepalingen tegenhoudt en beschermt tegen de toepassing van het kartelverbod.
Het kartelverbod zal dus voor de meeste CAO-bepalingen geen bedreiging
vormen. Indien zij primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden bevatten zullen
zij nagenoeg altijd in aanmerking komen voor immuniteit. Tertiaire arbeids-
voorwaarden kunnen eventueel botsen met het kartelverbod, omdat zij soms
niet in aanmerking zullen komen voor immuniteit. Zoals in de inleiding van
dit hoofdstuk reeds aangegeven is, moeten met betrekking tot het vraagstuk
van de CAO en het kartelverbod nog twee punten besproken worden.

Ten eerste kan er een probleem ontstaan in verband met de tweede zeef, in het
kader van de toetsing aan het ondernemingsbegrip. Het gaat om de onze-
kerheid in het mededingingsrecht over het bestaan van de splitsingstheorie bij
het ondernemingsbegrip.8 Omdat dit gevolgen zou kunnen hebben voor met
name vakbonden zal hieraan in paragraaf 5.3.2 aandacht besteed worden.

Ten tweede zijn er in hoofdstuk 4 enkele onduidelijkheden aan het licht
gekomen in verband met de eerste zeef, de immuniteitstoetsing. Bij de afwe-
ging of een CAO-bepaling aan het doelvereiste voldoet dringt zich de vraag
op of er sprake moet of kan zijn van een noodzakelijkheidsvereiste of propor-
tionaliteitstoets. Daarnaast is het, als deze toets bestaat, de vraag hoe deze
precies gehanteerd moet worden. Met het probleem van het noodzakelijk-
heidsvereiste doel ik op de vraag of, en zo ja in hoeverre, gekeken mag
worden naar de geschiktheid en de noodzakelijkheid van (het middel dat
vastgelegd is in) een CAO-bepaling om een sociale doelstelling te kunnen ver-
wezenlijken. In paragraaf 4.2.1.4 is vastgesteld dat een dergelijke proportio-
naliteitstoets inherent is aan de vaststelling of een CAO-bepaling een sociale
doelstelling nastreeft. Hierbij gaat het om de vraag of de CAO-bepaling
geschikt en noodzakelijk is om de sociale doelstelling te bereiken. Het beoor-
delen van de inhoud van een CAO-bepaling zou echter in strijd kunnen zijn
met de vrijheid van sociale partners, die het Hof overduidelijk voorstaat.
Daarnaast is het de vraag hoe deze toets dan door de rechter en de toezicht-
houder toegepast zou moeten worden. In paragraaf 5.3.3 zal ik dit behandelen.

Ten slotte zal in paragraaf 5.3.4 de toekomstige Nederlandse versie van de
immuniteit aan de orde komen. De immuniteit wordt voor het Nederlandse
recht vastgelegd in een nieuw art. 16 Mw. In dat artikel worden CAO-bepa-
lingen in de zin van art. 1 WCAO uitgezonderd van de werking van het
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kartelverbod. Dat men hiermee heeft willen aansluiten bij de jurisprudentie
van het Hof is duidelijk. De vraag is echter of dit ook daadwerkelijk gelukt is,
of dat er toch nog problemen zouden kunnen ontstaan bij de interpretatie.

5.3.2 Splitsingstheorie

5.3.2.1 Inleiding

Met betrekking tot de combinatie van het ondernemingsbegrip en sociale
partners is in hoofdstuk 4 een probleem gesignaleerd. Het gaat om de vraag
of bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een economische
activiteit de splitsingstheorie mag of moet worden toegepast. In dat geval
wordt per activiteit beoordeeld of deze als een economische activiteit aan te
merken is. Voor vakbonden kan dit problemen veroorzaken. Indien de split-
singstheorie niet geldt, zal niet per activiteit beoordeeld worden of een vak-
bond aan te merken is als onderneming, maar zal dit in zijn geheel bekeken
worden. Dit kan tot gevolg hebben dat het verrichten van één economische
activiteit er voor zorgt dat de vakbond altijd aan te merken is als onderneming.
De niet-economische activiteiten worden als het ware besmet door de econo-
mische activiteiten.

Voor werkgevers en werkgeversorganisaties is het niet van belang of de
splitsingstheorie moet gelden. In paragraaf 4.2.2.3 is immers reeds geconclu-
deerd dat zij altijd geacht kunnen worden economische activiteiten te verrich-
ten, ook indien zij CAO-bepalingen afsluiten.

5.3.2.2 Geldigheid splitsingstheorie

Het probleem van de geldigheid van de splitsingstheorie hangt samen met het
feit dat vakbonden naast het vertegenwoordigen van werknemersbelangen ook
nog andere activiteiten verrichten, die gekwalificeerd kunnen worden als
economische activiteiten. In paragraaf 4.2.2.2 zijn hiervan enkele voorbeelden
gegeven, zoals het geven van juridisch advies aan leden, het runnen van een
reisbureau of het aanbieden van cursussen en verzekeringen. De ontplooiing
van dergelijke activiteiten kan gevaar opleveren voor de vakbond, omdat deze
activiteiten, zoals bleek uit de inleiding, de niet-economische activiteiten
dreigen te besmetten indien de splitsingstheorie niet geldt.

De jurisprudentie van het Hof over het ondernemingsbegrip bevat sterke
aanwijzingen dat de splitsingstheorie toegepast moet worden.9 Dat is mijns
inziens een niet meer dan logische redenering. Het zou rare gevolgen hebben
als een enkele economische activiteit ervoor zou zorgen dat een vakbond, wat
betreft alle activiteiten, dus ook het afsluiten van CAO’s, als onderneming
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aangemerkt zou moeten worden. Dit zou het ondernemingsbegrip uithollen
omdat dan het onderscheid van de economische activiteit, die aan moet geven
dat het mededingingsrecht daarop ziet, niet of heel moeilijk gemaakt kan
worden, en het zou in strijd zijn met de functionele benadering van het onder-
nemingsbegrip.10. Het zou bovendien de immuniteit (in geval van de vakbond)
als onderscheidend en beslissend element uithollen. Het enige wat de werkne-
mersorganisatie dan nog zou kunnen doen om niet als onderneming aange-
merkt te worden, is haar economische activiteiten afstoten.

Alles pleit ervoor om ervan uit te gaan dat bij de beoordeling of er sprake
is van een onderneming in het kader van het mededingingsrecht, de splitsings-
theorie van toepassing is.

De vraag of de splitsingstheorie toegepast kan of moet worden lijkt wat betreft
het kartelverbod voor vakbonden minder relevant. Uit hoofdstuk 4 bleek dat
een vakbond niet als onderneming aangemerkt kan worden indien hij CAO-
bepalingen afsluit in het kader van zijn belangenvertegenwoordigende taak,
omdat er in dat geval geen sprake is van een economische activiteit. Echter,
de CAO-bepalingen, die afgesloten zijn in het kader van de belangenvertegen-
woordigende taak van de vakbond, zullen meestal immuniteit verkrijgen voor
het kartelverbod. Zij zullen namelijk geacht worden sociale doelstellingen na
te streven (tenzij natuurlijk niet aan de proportionaliteitseis voldaan wordt11).
En, indien er sprake is van immuniteit wordt niet meer aan het kartelverbod
getoetst, ook niet aan het ondernemingsbegrip. Of de desbetreffende vakbond
alsnog gevaar loopt aangemerkt te worden als een onderneming indien hij
andere economische activiteiten (dus activiteiten niet in het kader van zijn
belangenvertegenwoordigende taak) ontplooit, is niet meer van belang.

Omgekeerd zou dit kunnen leiden tot de redenering dat de vakbond die
niet-immune bepalingen afsluit, niet een activiteit verricht in het kader van
zijn belangenvertegenwoordigende taak. In die gevallen zou de vakbond een
economische activiteit aan het verrichten kunnen zijn, en moet hij aangemerkt
worden als een onderneming. Er is dus een grote kans dat deze CAO-bepalin-
gen nadat ze door de immuniteitszeef zijn gevallen vervolgens ook door de
ondernemingszeef vallen. Of dit per activiteit beoordeeld moet worden of in
zijn geheel is niet relevant, aangezien de desbetreffende activiteit zelf als
economisch aan te merken is.

Dit alles leidt tot de conclusie dat indien een vakbond blijft bij zijn belan-
genvertegenwoordigende taak, en dus enkel immune CAO-bepalingen afsluit,
er geen problemen kunnen ontstaan met betrekking tot de vraag of de split-
singstheorie van toepassing moet zijn, omdat aan toetsing aan het onderne-
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mingsbegrip niet toegekomen wordt. Het gevaar van het niet van toepassing
zijn van de splitsingstheorie is echter niet geheel afgewend wanneer de
vakbond immune bepalingen afsluit. Men zou, met een beroep op het feit dat
een vakbond als een onderneming beschouwd moet worden vanwege het
ontplooien van economische activiteiten, kunnen proberen alsnog deze immu-
ne CAO-bepalingen onder het mededingingsrecht te scharen. Hoewel dit
eigenlijk niet mogelijk is volgens de zeefmethode, zou dan de bepaling alsnog
via de achterdeur aan het kartelverbod getoetst kunnen worden. Op deze
manier kan men een poging doen om de immuniteit te omzeilen en onder de
werking van bepaalde CAO-bepalingen uit te komen.

5.3.3 Proportionaliteitstoets of noodzakelijkheidstoets

5.3.3.1 Inleiding

Met betrekking tot de beoordeling of er sprake is van het nastreven van een
sociale doelstelling door sociale partners, komt het belangrijkste probleem met
betrekking tot het kartelverbod en CAO’s bovendrijven, namelijk of er sprake
moet zijn van een noodzakelijkheidsvereiste of een proportionaliteitstoets.
Zoals in hoofdstuk 4 beschreven werd, is de proportionaliteitstoets een toets
aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of een CAO-bepaling hetzij
ongeschikt is om een sociale doelstelling na te streven, hetzij te ver gaat in het
nastreven en bereiken van de sociale doelstelling.

In paragraaf 4.2.1.4 kwam naar voren dat AG Fennely en de NMa een
dergelijke toets hanteren, maar dat het Hof geen proportionaliteitstoets toepast
en tot immuniteit besluit. De vraag is nu of deze handelswijze van het Hof
betekent dat de proportionaliteitstoets niet toegepast mag of kan worden.12

Dat een dergelijke proportionaliteitstoets niet ontkend kan en moet worden
is het best te demonstreren aan de hand van het voorbeeld van de toetsenbor-
den dat ik in paragraaf 4.2.1.4 heb gegeven. In deze paragraaf is geconclu-
deerd dat sociale partners niet zullen mogen afspreken dat werkgevers alleen
toetsenborden van één bepaald merk mogen gebruiken, omdat deze aan de
veiligheidsnormen met betrekking tot het voorkomen van RSI-klachten
voldoen. Ook de CAO-afspraak waarin weliswaar niet direct de eis gesteld
wordt dat alleen die toetsenborden gebruikt moeten worden, maar waarin
zodanige eisen gesteld worden dat alleen toetsenborden van dat merk daaraan
kunnen voldoen, is niet acceptabel, tenzij deze eisen noodzakelijk zijn om de
doelstelling te halen. Indien een dergelijke proportionaliteitstoets niet aange-
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legd zou mogen worden, zou het mogelijk zijn om onder het mom van het
nastreven van een sociale doelstelling afspraken te maken, die heel andere
effecten hebben.

Als hieruit moet worden geconcludeerd dat de proportionaliteitstoets bij de
beoordeling of er sprake is van immuniteit onvermijdelijk is, dan is het
vervolgens, om grenzen te stellen aan de immuniteit, de vraag hoe de toets
ingevuld en gehanteerd moet worden.

5.3.3.2 Proportionaliteitstoets en vrijheid sociale partners

Met de proportionaliteitstoets begeeft men zich op een schemerig en gevaar-
lijk gebied. Aan de ene kant zal een noodzakelijkheidstoets de onderhande-
lingsvrijheid van sociale partners aantasten omdat er een oordeel geveld wordt
over de inhoud van een CAO-bepaling. Aan de andere kant heeft het nooit
toepassen van een dergelijke toets tot gevolg dat het doelvereiste uitgehold
wordt. Dat het noodzakelijkheidsvereiste niet zonder meer blindelings in elk
geval toegepast kan worden, is mijns inziens wel zeker. Het Hof heeft immers
de toets nooit expliciet toegepast, ook niet toen AG Fennely dit aan de orde
stelde in zijn conclusie bij het Van der Woude-arrest. Doordat het Hof steeds
heeft benadrukt dat de vrijheid van sociale partners om zelf inhoud te geven
aan de CAO erkend en geëerbiedigd moet worden, lijkt het de noodzakelijk-
heidseis überhaupt niet te willen stellen. Het Hof treedt niet in de beoordeling
van de inhoud van de CAO-bepalingen.

De vrijheid van sociale partners impliceert dat zij de ruimte moeten hebben
om afspraken te maken die zij opportuun achten bij het nastreven van de
sociale doelstelling. Indien dit niet het geval is en de rechter of toezichthouder
hen kan controleren, zal dat het onderhandelingsproces waarin afspraken op
basis van gestelde sociale doelstellingen tot stand komen, frustreren. Alleen
in bepaalde gevallen zou derhalve geconcludeerd kunnen worden dat een
bepaling niet aan het doelvereiste voldoet.

Daarmee is de vraag nog niet beantwoord in hoeverre een proportionali-
teitstoets aangewend kan of mag worden. Met andere woorden: waar ligt de
grens?

Waar het hier in feite om gaat is in hoeverre sociale partners de vrijheid
hebben en moeten hebben om sociale doelstellingen door middel van collec-
tieve onderhandelingen na te streven. Dit is geen absolute vrijheid. Ook
sociale partners moeten zich immers aan geldend recht houden. Zo mogen zij
bijvoorbeeld ook geen bepalingen afsluiten die indirecte discriminatie opleve-
ren. Alleen indien dit onderscheid objectief gerechtvaardigd kan worden en
er sprake is van een geschikt en noodzakelijk middel om het legitieme doel te
bereiken, kan er een uitzondering gemaakt worden.

De moeilijkheid zit hem in de gevallen waarin niet overduidelijk is dat er
sprake is van een volstrekt ongeschikt of te vergaand middel. In deze gevallen
kan er twijfel ontstaan of de maatregelen noodzakelijk zijn om de sociale
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doelstelling na te streven. In deze twijfelgevallen zou met een proportionali-
teitstoets nagegaan moeten worden of deze eisen daadwerkelijk alle noodzake-
lijk zijn om de sociale doelstelling te bereiken en of de eisen in deze niet te ver
gaan. Maar ook en zelfs in deze gevallen moet de vrijheid van sociale partners
gewaarborgd worden. Hiertoe zou ik een procedurele waarborg willen voor-
stellen, die sociale partners in staat zal stellen om met zo min mogelijk onze-
kerheid afspraken te maken. Indien er twijfel bestaat over het gekozen middel
in de CAO-bepaling zou ik het voordeel van de twijfel aan de sociale partners
willen schenken door in deze een presumptie te introduceren. Volgens deze
presumptie kunnen sociale partners ervan uitgaan dat zij ook qua proportiona-
liteit voldoen aan het doelvereiste indien zij met het oog op een sociale
doelstelling een bepaling overeenkomen. Wanneer een partij of een derde stelt
dat niet voldaan is aan het doelvereiste vanwege het feit dat er sprake is van
een ongeschikt of een te vergaand middel, zal deze dat moeten bewijzen. Dat
betekent dat sociale partners er dan in principe van kunnen uitgaan dat aan het
doelvereiste is voldaan, tenzij het tegendeel bewezen wordt. Er zal dan sprake
zijn van een zwaardere bewijslast voor degene die stelt dat er geen sprake kan
zijn van immuniteit vanwege disproportionaliteit.

Een andere waarborg tegen te gemakkelijk toepassen van de proportionali-
teitstoets is gelegen in de mate van toetsing. De vrijheid van sociale partners
bij de toepassing van de proportionaliteitstoets wordt gewaarborgd doordat de
rechter en de toezichthouder enkel een marginale toets hanteren. Dan is de
vraag, wat houdt deze marginale toets concreet in?

5.3.3.3 Proportionaliteitstoets bij mededinging en sport

Een terrein waar ook vastgesteld moet worden of er sprake is van een ander
dan een economisch belang, is de sport. In het kader van de sport en de
mededinging moet vastgesteld worden of er sprake is van een zuiver sportieve
doelstelling. Volgens vaste jurisprudentie zijn namelijk de verdragsbepalingen
alleen van toepassing op de economische aspecten van sport.13 Wanneer het
gaat om zuiver sportieve maatregelen, die inherent zijn aan de identiteit van
de sport en noodzakelijk zijn voor de organisatie van de sport, kunnen de
mededingingsbepalingen niet van toepassing zijn.14 Om dit vast te stellen gaan
de Commissie en het Hof na of de maatregelen danwel regels die sport regule-
ren een sportief doel nastreven en beperkt blijven tot hun eigenlijke doel.

Omdat ook hier sprake is van een toets die voorafgaat aan de toetsing aan
de mededingingsrechtelijke bepalingen van het Verdrag,15 zou met betrekking
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gehanteerd wordt. Dit zijn twee aparte begrippen die niet onderling uitgewisseld
kunnen worden. 
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tot de immuniteitstoets een parallel getrokken kunnen worden. De Commissie
en het Hof toetsen bij de afweging of er sprake is van sportieve belangen
slechts marginaal. Volgens het Gerecht in het arrest Meca-Medina16 kan het
feit dat de maatregelen mogelijk buitensporig zijn, niet als reden aangemerkt
worden om aan te nemen dat zij hun doel voorbij schieten. Alleen indien de
maatregel een discriminerende werking heeft, kan men stellen dat deze zijn
doel voorbij schiet en niet meer de sport betreft. Volgens Sluijs houdt de
proportionaliteitstoets van het Hof in wezen in dat het Hof nagaat in welke
mate de regel daadwerkelijk met de sport verbonden is. Hij wijst er in dit
verband op dat er ergens een omslagpunt dient te zijn. Op dat moment streeft
de regel geen zuiver sportieve belangen meer na, maar komen economische
belangen in zicht en kan het mededingingsrecht van toepassing zijn.17

Uit deze praktijk van het Hof en de Commissie kan een argument ontleend
worden voor de stelling dat het Hof ook bij de beoordeling of er sprake is van
een sociaal belang niet meer dan een marginale toets mag aanleggen.

Voorzichtigheid is wel geboden. In het kader van de sport gaat het om een
afweging of het Verdrag zelf van toepassing is op de maatregelen en niet
alleen of de mededingingsrechtelijke bepalingen uitgezonderd moeten worden.
Daarbij gaat het om de vraag of sprake is van activiteiten met een economisch
of een sportief belang.18 Dit is niet het geval wanneer het gaat om CAO’s. Dat
het Verdrag op CAO’s van toepassing is, staat buiten kijf omdat er sprake is
van een economische activiteit. Bij CAO’s gaat het om de vraag of het kartel-
verbod van toepassing is omdat sociale doelstellingen nagestreefd worden.

5.3.3.4 Marginale toepassing van de proportionaliteitstoets

Uit de voorgaande paragrafen moet de conclusie getrokken worden dat er een
proportionaliteitstoets mag of zelfs moet worden aangelegd. Maar deze mag
slechts op marginale wijze toegepast worden. Het belangrijkste argument
hiervoor volgt uit de vrijheid van sociale partners. De toepassing van de toets
betekent immers een inbreuk op die vrijheid om CAO-bepalingen af te sluiten
en sociale belangen na te streven. Dit recht op vrije collectieve onderhande-
lingen vloeit niet alleen voort uit erkende internationale grondrechten,19 maar
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ook het Hof hecht hieraan een groot belang. In in hoofdstuk 4 besproken
jurisprudentie over CAO’s en mededinging benadrukt het Hof keer op keer het
belang van de vrijheid van collectieve onderhandelingen van sociale partners.

De marginale toetsing houdt in dat de rechter of de mededingingsautoriteit
enkel op het eerste gezicht mag oordelen of voldaan is aan het doelvereiste.
Zij mogen derhalve geen indringende inhoudelijk toetsing toepassen. En dit
betekent ook dat het de rechter of toezichthouder niet toegestaan is sociale
partners de verplichting op te leggen een CAO-bepaling op een bepaalde
manier te wijzigen om te voldoen aan het doelvereiste en de immuniteit te
kunnen verkrijgen.

De problematiek van de proportionaliteit zal met name gelden voor tertiaire
arbeidsvoorwaarden of werkgelegenheidsvoorwaarden in de CAO. Zoals
bleek uit hoofdstuk 4 komen namelijk primaire en secundaire arbeidsvoor-
waarden snel in aanmerking voor immuniteit omdat er meestal geen twijfel
bestaat over de doelstelling van de bepalingen en de proportionaliteit ervan.
Bij tertiaire voorwaarden kan eerder twijfel ontstaan. Hierbij kan men met
name denken aan bijvoorbeeld een verbod op outsourcing of een exclusief
recht om de kinderopvang te bemiddelen voor één onderneming. In principe
streeft het verbod op outsourcing immers wel een werkgelegenheidsdoelstel-
ling na, namelijk het behoud van arbeidsplaatsen in een bepaalde bedrijfstak,
maar dit zou als een disproportionele maatregel beschouwd kunnen worden
omdat dit een erg vergaande inbreuk is op het prerogatief van de werkgever
die door die CAO-bepaling gebonden wordt. Met andere, minder vergaande
afspraken zouden die doelstellingen ook behaald kunnen worden. Ook een
exclusief recht op bemiddeling in de kinderopvang heeft in principe een
sociale doelstelling, namelijk het regelen van (goede) kinderopvang voor
werknemers. Echter, het is de vraag of een exclusief recht noodzakelijk is om
deze doelstelling te bereiken. Er bestaan geen redenen om de bemiddeling
voor een hele bedrijfstak exclusief aan één enkele bemiddelaar toe te kennen
en niet in de markt te laten plaatsvinden. Er zou sprake kunnen zijn van een
te vergaand middel.

Om dit vast te kunnen stellen zal de rechter of toezichthouder een margina-
le proportionaliteitstoets kunnen toepassen. Zoals ook blijkt uit de voorgaande
voorbeelden, is de proportionaliteitstoets een bij uitstek inhoudelijke toets.
Wanneer is een CAO-bepaling geschikt en noodzakelijk om een gesteld
sociaal doel te bereiken? Dat hangt af van de omstandigheden van het geval.
Er kunnen derhalve moeilijk nadere toetsingscriteria gegeven worden omdat
dit van geval tot geval verschilt. Om zeker te zijn dat de vrijheid van sociale
partners bij deze beoordeling zo veel mogelijk gewaarborgd blijft zou de
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eerder voorgestelde procedurele oplossing van de presumptie voor sociale
partners uitkomst kunnen bieden.

5.3.4 Immuniteit naar Nederlands recht

5.3.4.1 Inleiding

In paragraaf 4.2.1 is even aan de orde gekomen dat de Nederlandse wetgever
de jurisprudentie van het Hof omtrent immuniteit van CAO-bepalingen voor
het kartelverbod in een nieuw art. 16 Mw heeft gecodificeerd. In art. 16 sub
a Mw wordt de toepassing van het kartelverbod uitgesloten voor collectieve
arbeidsovereenkomsten in de zin van art. 1 WCAO. Volgens het Nederlandse
recht hoeft dus niet meer nagegaan te worden of er voldaan wordt aan het
aard- en doelvereiste die het Hof stelt in Albany wanneer er sprake is van een
CAO in de zin van art. 1 WCAO. In paragraaf 2.3.1 is reeds aan de orde
gekomen wat men verstaat onder een CAO in de zin van art. 1 WCAO.
Volgens art. 1 lid 1 WCAO is een collectieve arbeidsovereenkomst de over-
eenkomst, aangegaan door één of meer werkgevers of werkgeversvereni-
gingen met één of meer verenigingen van werknemers met volledige rechts-
bevoegdheid, waarbij voornamelijk of uitsluitend arbeidsvoorwaarden worden
geregeld.

Nu rijst de vraag of de regeling van het nieuwe art. 16 Mw hiermee aan-
sluit bij de jurisprudentie van het Europese Hof. In hoofdstuk 4 is immers
aangetoond dat hoewel het doelvereiste en het aardvereiste op het eerste
gezicht duidelijk lijken te zijn, de invulling hiervan nog enkele haken en ogen
met zich meebrengt.

5.3.4.2 Doelvereiste en art. 1 WCAO

Volgens art. 1 lid 1 WCAO worden in een CAO voornamelijk of uitsluitend
arbeidsvoorwaarden vastgelegd. In verband met de te verlenen immuniteit is
met name van belang wat precies verstaan moet worden onder voornamelijk
of uitsluitend arbeidsvoorwaarden.

Zoals in hoofdstuk 2 aan de orde kwam, wordt deze term in de regel ruim
uitgelegd. In de literatuur is men het er over eens dat de term voornamelijk er
op duidt dat ook andere voorwaarden dan arbeidsvoorwaarden in de CAO
geregeld zouden kunnen worden. In paragraaf 4.2.1.4 kwam ook aan de orde
dat de Nederlandse wetgever de Hoge Raad hierin ook wilde volgen en het al
voldoende achtte als de inhoud van de CAO-bepalingen een verband heeft met
arbeidsovereenkomsten.20
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Omdat de afbakening van wat wettelijk gezien als CAO-bepaling mag gelden
zeer ruim is, rijst de vraag of dit aansluit bij de criteria die in Albany gegeven
worden, en dan met name bij het doelvereiste. De ruime interpretatie van het
begrip voornamelijk of uitsluitend arbeidsvoorwaarden kan in dit kader
problemen opleveren. Er zullen CAO-bepalingen zijn die op grond van art. 1
WCAO geldig zijn, maar niet aan de criteria van Albany voldoen. Zij worden
dan wel als CAO-bepalingen aangemerkt in de zin van art. 1 WCAO, maar
voldoen niet aan het doelvereiste omdat zij geen sociale doelstellingen nastre-
ven. Het niet voldoen aan het doelvereiste is immers geen belemmering om
als CAO in de zin van art. 1 WCAO aangemerkt te worden. Er zullen dus
CAO-bepalingen zijn die op grond van art. 16 sub a Mw immuun zijn voor het
kartelverbod uit de Mw, maar die niet immuun zijn voor het kartelverbod uit
het Verdrag omdat zij niet aan het doelvereiste voldoen.

Dit lijkt misschien maar een klein probleem, maar het heeft grote gevolgen.
Het zou met name de NMa in de problemen kunnen brengen omdat zij ge-
dwongen wordt zich met CAO’s in Nederland te gaan bemoeien. Immers,
indien er sprake is van interstatelijke handel is de NMa verplicht op grond van
art. 3 van Verordening nr. 1/2003 het Europese kartelverbod toe te passen. Het
Europese recht heeft in dat geval voorrang op strijdig Nederlands recht, en dat
betekent dat de NMa art. 16 sub a Mw in die gevallen buiten toepassing zal
moeten laten. Vanwege die voorrang zal ook het Hof het artikel buiten toepas-
sing verklaren in geval van enige discrepantie.21 Daarbij moet men zich
realiseren dat er bij CAO’s al gauw sprake zal zijn van merkbare beïnvloeding
van interstatelijke handel. Indien er sprake is van een AVV-CAO in een be-
paalde bedrijfstak gaat het immers om regelingen met landelijke gelding
waaraan grensoverschrijdende dienstverleners zich ook moeten houden. Maar
ook CAO’s die niet algemeen verbindend verklaard worden kunnen de inter-
statelijke handel beïnvloeden. Het gaat hierbij om CAO-bepalingen die de
toegang tot de markt belemmeren door het verlenen van exclusieve rechten.22

Een CAO-bepaling die wel onder art. 1 WCAO valt, maar niet voldoet aan de
eisen van Albany, is dus niet zeker van het verkrijgen van immuniteit. Alleen
indien er geen sprake is van beïnvloeding van de interstatelijke handel, is het
Europese mededingingsrecht niet van toepassing en zal in Nederland voor
deze bepaling immuniteit kunnen gelden. Dit zorgt voor een ongelijke situatie
en brengt derhalve onzekerheid met zich mee. Omdat art. 16 sub a Mw door
de rechter en de toezichthouder in veel gevallen niet toegepast kan worden, zal
dit een averechts effect hebben met betrekking tot de door de wetgever beoog-
de zekerheid voor sociale partners omtrent immuniteit. Sociale partners
kunnen er immers juist niet op vertrouwen dat zij immuniteit zullen verkrijgen
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als zij CAO-bepalingen afsluiten, omdat niet altijd art. 16 sub a Mw van
toepassing is. De onzekerheid en de ongelijke situatie bevorderen het maken
van afspraken niet.

De huidige wetgever heeft wat dit probleem betreft de klok wel horen luiden.
Bij de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel over de verandering van
de Mw23 wordt gesteld dat in de vrijgestelde (dus immune) regelingen geen
bepalingen opgenomen mogen worden die naar hun aard en doel buiten het
sociale domein vallen en de mededinging verhinderen, beperken of vervalsen.
Dat dergelijke afspraken niet algemeen verbindend verklaard zullen worden
volgens het Toetsingskader AVV, is volgens de MvT ook een aanwijzing.24

Indien dergelijke bepalingen wel opgenomen worden in CAO’s en indien zij
de interstatelijke handel beïnvloeden, is volgens de MvT het Europese recht
van toepassing. Zo probeert de wetgever dus in de MvT de ruime interpretatie
van voornamelijk of uitsluitend arbeidsvoorwaarden uit art. 1 WCAO te
versmallen, door daarbij te eisen dat het moet gaan om bepalingen die naar
hun aard en doel in het sociale domein moeten vallen. Kennelijk moet dan uit
het toetsingskader blijken wat dit inhoudt. Daarbij verklaart de MvT het
Europese recht van toepassing wanneer het gaat om bepalingen buiten het
sociale domein die de interstatelijke handel beïnvloeden. Hiermee wordt dus
eigenlijk ook aangegeven dat in deze gevallen het Europese recht met betrek-
king tot deze bepalingen anders luidt dan het Nederlandse recht. Moet men
hieruit afleiden dat deze bepalingen onder Nederlands recht de immuniteit wel
verkrijgen, zolang zij de interstatelijke handel niet beïnvloeden? Dit blinkt niet
uit in duidelijkheid en is bovendien niet in overeenstemming met het oor-
spronkelijke voornemen van de wetgever om zo dicht mogelijk bij het Europe-
se mededingingsrecht te blijven.25 Het was duidelijker geweest en makkelijker
om aan te haken bij de terminologie uit jurisprudentie van het Hof, zoals in de
Mededingingswet ook gedaan wordt bij het ondernemingsbegrip.

De wetgever zou derhalve moeten afzien van het opnemen van de bepaling in
de Mw in deze vorm. Sociale partners en daarmee werknemers en werkgevers
zijn beter af met de huidige regeling in het Europese recht, die hun meer
zekerheid biedt. Indien de wetgever toch een bepaling zou willen opnemen,
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zou meer aansluiting gezocht moeten worden bij de Europese jurisprudentie.
Een tweede argument hiervoor volgt uit de volgende subparagraaf.

5.3.4.3 Aardvereiste en art. 1 WCAO

Men zou zich namelijk kunnen afvragen of de aansluiting bij art. 1 WCAO
niet ook een versmalling ten opzichte van de Albany-criteria kan opleveren.
Volgens art. 1 WCAO kan een CAO-bepaling alleen geldig zijn indien de
bepaling is afgesloten door één of meer werkgevers of één of meer verenigin-
gen van werkgevers met één of meer verenigingen van werknemers met
volledige rechtsbevoegdheid.

Dat betekent dat afspraken met bijvoorbeeld ondernemingsraden niet
aangemerkt worden als een CAO. De vraag is of dit in overeenstemming is
met het aardvereiste zoals dat in de jurisprudentie is neergelegd. Hoewel het
Hof duidelijk verwijst naar afspraken tussen sociale partners, en bovendien
verenigingen van vrije beroepsbeoefenaren daar niet onder schaart, is nooit
een afspraak met een ondernemingsraad (OR) tegen het licht van het
aardvereiste gehouden. In Duitsland zou deze vraag een grotere rol kunnen
spelen omdat daar de scheiding tussen de afspraken met vakbonden en afspra-
ken met ondernemingsraden niet zo strak getrokken wordt. Hier bestaat het
fenomeen van de Betriebsvereinbarung, afspraken die gemaakt worden met
de OR, die in het Duitse recht bindende kracht kunnen hebben. Met betrekking
tot de beoordeling van dergelijke afspraken is de vraag wat men precies moet
verstaan onder collectieve onderhandelingen tussen sociale partners zoals
bedoeld in het aardvereiste van Albany. Om dit na te gaan moet de context
van het arrest ook in de overweging meegenomen worden. In dit arrest gaat
het in de eerste plaats om de vertegenwoordiging van werknemersbelangen.
Los van de vraag of de OR beschouwd kan worden als een sociale partner
wanneer hij deelneemt aan collectieve onderhandelingen, kan in ieder geval
gesteld worden dat ook de OR werknemersbelangen vertegenwoordigt. De OR
doet dit echter meestal op een ander niveau, namelijk meer in overleg met de
werkgever en niet met de werkgeversorganisaties. Er bestaat derhalve een
dialoog tussen OR en werkgever. Of het in deze dialoog dan daadwerkelijk
gaat om collectieve werknemersbelangen is de vraag. Wat betreft het niveau
van de onderhandelingen hoeft dit geen beletsel te zijn. In hoofdstuk 4 werd
immers reeds geconcludeerd dat ook een ondernemings-CAO in aanmerking
zou moeten komen voor immuniteit.26 Dit is overleg op hetzelfde niveau als
de OR met de werkgever, namelijk ondernemingsniveau.
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Ten slotte zou, indien een OR door sociale partners gemachtigd wordt om
invulling te geven aan decentralisatiebepalingen uit de bedrijfstak-CAO,27 het
ook onlogisch kunnen zijn om deze bepalingen immuniteit te onthouden.

Of en in hoeverre dit fenomeen onder het aardvereiste geschaard zou
moeten worden, valt in principe buiten het bestek van dit onderzoek, omdat
het niet gaat om CAO-bepalingen in de zin van het Nederlandse recht. Op de
vraag of de aansluiting bij art. 1 WCAO, dat enkel afspraken tussen sociale
partners als CAO-bepalingen erkent, een te strenge eis is, kan ik derhalve in
dit onderzoek geen antwoord geven. Dat zal nader onderzoek moeten uitwij-
zen.

Wat nog wel over dit onderwerp opgemerkt kan worden is dat met art. 16
Mw de mogelijkheid dat deze overeenkomsten met de OR (of welke andere
gelijksoortige overeenkomsten dan ook) immuniteit verkrijgen volledig
uitgesloten wordt, terwijl de Europese rechtspraak hiervoor nog wel een
mogelijkheid openlaat. Hierdoor wordt derhalve wat Nederlandse overeen-
komsten betreft de rechtspraak bevroren, wat eventueel weer een discrepantie
kan veroorzaken tussen het Nederlandse en het Europese recht.

Zoals gezegd volgt ook hieruit dat de Nederlandse wetgever het opnemen van
art. 16 sub a Mw in deze vorm achterwege zou moeten laten, of meer aanslui-
ting zou moeten zoeken bij de jurisprudentie van het Hof. Ik kom hierop terug
in paragraaf 5.5.

5.3.4.4 Conclusie

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat er met betrekking tot de combinatie
van de CAO en het kartelverbod weinig gevaar dreigt voor het CAO-gebouw.
De vakbond moet in het achterhoofd houden dat nog niet absoluut zeker is dat
de splitsingstheorie geldt in het mededingingsrecht en sociale partners moeten
zich bewust zijn van de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel. De
rechter en de toezichthouder zullen echter het proportionaliteitsbeginsel enkel
op marginale wijze mogen toepassen. Ik kom hierop terug is paragraaf 5.5.

Daarmee zijn de problemen echter de wereld nog niet uit. Juist met betrekking
tot de andere mededingingsrechtelijke bepaling kunnen sociale partners niet
zeker zijn dat hun afspraken geen gevaar lopen. Het verbod op misbruik van
machtspositie kent namelijk geen bescherming voor CAO-bepalingen zoals
die bij het kartelverbod geldt. In de volgende paragraaf zal hieraan aandacht
worden besteed.
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5.4 CAO en verbod op misbruik van machtspositie

5.4.1 Inleiding: oplossingen en openstaande vragen

In paragraaf 4.3 wordt de combinatie van de CAO en het verbod op misbruik
van machtspositie onder de loep genomen. Ondanks het feit dat men bij
CAO’s en mededingingsrecht in eerste instantie aan het kartelverbod zal
denken, is uit paragraaf 4.3 gebleken dat het verbod op misbruik van machts-
positie ook in beeld komt.

In paragraaf 4.3 is eenzelfde zeefmethode toegepast als in paragraaf 4.2,
waarin de CAO en het kartelverbod aan de orde kwamen. Dat wil zeggen dat
met betrekking tot alle elementen van het verbod op misbruik van machtsposi-
tie getoetst is of een CAO-bepaling in strijd kan zijn met het verbod op
misbruik van machtspositie.

Uit paragraaf 4.3 kan de conclusie getrokken worden dat het met betrekking
tot het afsluiten van CAO-bepalingen mogelijk is dat het verbod op misbruik
van machtspositie geschonden wordt. Daarvan is sprake wanneer het misbruik
op zijn minst een effect heeft op de goederen- en dienstenmarkt. Afhankelijk
van de inhoud lopen bepalingen gevaar die de toegang tot de relevante
goederen- en dienstenmarkt afsluiten door het verlenen van een exclusief recht
of het verhogen van arbeidskosten. Opmerkelijk is, dat het niet relevant is of
zij al dan niet sociale doelstellingen nastreven, aangezien er tot nu toe niet
wordt aangenomen dat er sprake is van immuniteit of van een andere uitzon-
dering voor het afsluiten van dergelijke bepalingen, zoals bleek in paragraaf
4.3.2. Het onderhandelingsproces tussen sociale partners loopt hiermee
gevaar. Ook indien zij CAO-bepalingen afsluiten die sociale doelstellingen
nastreven, zijn sociale partners immers niet zeker dat deze bepalingen niet op
grond van het verbod op misbruik van machtspositie verboden zijn. De
onzekerheid bemoeilijkt de onderhandelingen en frustreert het nastreven van
sociale doelstellingen. Het zou bovendien een inbreuk op hun recht op vrije
collectieve onderhandelingen kunnen inhouden.

De vraagt rijst derhalve of immuniteit op grond van Albany ook voor het
verbod op misbruik van machtspositie moet gelden. Ook rijst de vraag of er
een andere uitzondering gemaakt kan worden. Omdat het Hof tot nu toe geen
uitspraak heeft gedaan over het bestaan van immuniteit of een andere uitzon-
dering, is in paragraaf 4.3 uitgegaan van de premisse dat de immuniteit niet
geldt en dat er geen sprake kan zijn van een andere uitzondering.

Omdat men een bepaalde discrepantie met betrekking tot het verbod op
misbruik van machtspositie en CAO-bepalingen die sociale doelstellingen
nastreven wel aanvoelt, is er nog een andere oplossing gesuggereerd. AG
Fennely heeft in zijn conclusie bij het Van der Woude-arrest gepleit voor de
toepassing van de objectieve rechtvaardiging indien het gaat om CAO-bepa-
lingen, als alternatief voor de toepassing van de immuniteit uit Albany. In het
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kader van de solidariteit zou dan het afsluiten van een CAO-bepaling volgens
hem niet aangemerkt moeten worden als misbruik. Wat precies verstaan zou
moeten worden onder dit criterium specificeert hij niet.28 Het Hof heeft in elk
geval geen duidelijkheid verschaft of het een dergelijke oplossing voorstaat.
Het heeft de objectieve rechtvaardiging in zijn jurisprudentie niet overgeno-
men, maar ook niet afgewezen.

Omdat er voor CAO-bepalingen die sociale doelstellingen nastreven geen
uitzondering gemaakt wordt met betrekking tot het verbod op misbruik van
machtspositie, ontstaat een weinig bevredigende situatie. Beide mogelijkhe-
den, de immuniteit en de rechtvaardigingsgrond, verdienen daarom nog een
nadere analyse. Nagegaan moet worden of het niet toch wenselijk en mogelijk
is om een objectieve rechtvaardigingsgrond aan te nemen of immuniteit te
verlenen indien het gaat om CAO-bepalingen die sociale doelstellingen na-
streven.

5.4.2 Objectieve rechtvaardiging

5.4.2.1 Inleiding

Mededingingsrechtelijk gesproken is het onderzoeken van de mogelijkheid of
er sprake kan zijn van een objectieve rechtvaardiging met betrekking tot het
afsluiten van CAO’s een logische stap. Dit is immers de enige wettelijke
uitzondering die er bestaat met betrekking tot het verbod op misbruik van
machtspositie.29 Dat er naast de bestaande wettelijke uitzonderingen geen
andere uitzonderingen op het mededingingsrecht kunnen bestaan, heeft het
Hof in zijn jurisprudentie meerdere malen benadrukt.

Het aannemen van een objectieve rechtvaardigingsgrond voor het afsluiten
van CAO’s zal slechts op een detail verschil maken met betrekking tot de
toetsing van de CAO aan de elementen van het verbod op misbruik van
machtspositie zoals beschreven in paragraaf 4.3. Eerst moet nagegaan worden
of de CAO-partijen aan te merken zijn als ondernemingen en vervolgens of
één van hen geacht kan worden een machtspositie op de relevante markt in te
nemen. Pas wanneer aan die twee criteria is voldaan, komt de kwestie van de
objectieve rechtvaardiging aan de orde in het kader van de toetsing aan het
misbruikbegrip.

Indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging betekent dat enkel dat
het verbod op misbruik van machtspositie niet geschonden wordt omdat niet

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht'



5  CONCLUSIES

30 Zie paragraaf 3.5.4.3.
31 Zie paragraaf 3.5.4.3.

320

aan het vereiste van misbruik wordt voldaan.30 Deze uitzondering kan dus niet
gehanteerd worden als een uitzondering die voorafgaat aan de toetsing aan de
elementen van het verbod op misbruik van machtspositie, zoals dat wel
gebeurt bij de immuniteit uit Albany.

5.4.2.2 Bezwaren tegen de toepassing van de objectieve rechtvaardiging

Dat eerst de relevante markt afgebakend moet worden en er vastgesteld moet
worden of er sprake is van een machtspositie, is meteen het eerste nadeel van
een eventuele keuze voor de objectieve rechtvaardigingsgrond voor CAO’s.
Om de relevante markt vast te kunnen stellen is immers een tijdrovende
kostbare economische analyse noodzakelijk. Overigens heeft men hier in een
ander verband wel een oplossing voor gevonden. Men gaat eerst na of er
sprake is van misbruik. Zeker wanneer er overduidelijk geen sprake is van
misbruik laat men de vaststelling van de relevante markt vaak achterwege en
wordt tot het niet van toepassing zijn van verbod op misbruik van machtsposi-
tie geconcludeerd vanwege het niet voldoen aan het misbruikbegrip. Hiervan
kan ook sprake zijn in geval van een objectieve rechtvaardiging van het
misbruik. Indien er overduidelijk sprake is van een objectieve rechtvaardiging
zodat er geen sprake kan zijn van misbruik, hoeft niet eerst de relevante markt
vastgesteld te worden. Het eerst moeten vaststellen van de relevante markt is
derhalve hoofdzakelijk een theoretisch nadeel omdat niet altijd een marktana-
lyse verricht hoeft te worden.

Aan de toepassing van de objectieve rechtvaardiging bij het afsluiten van
CAO’s kleven echter nog meer bezwaren. Het is een feit dat in het mededin-
gingsrecht bij de afweging of er sprake is van misbruik in de zin van art. 82
EG of art. 24 Mw een objectieve rechtvaardigingsgrond niet vaak aanwezig
geacht wordt. Zeker een rechtvaardigingsgrond in het kader van algemeen
belang wordt niet snel gehonoreerd.31 Deze toets is niet ver ontwikkeld en zal
dus eerder een grofmazig resultaat opleveren met betrekking tot CAO-bepa-
lingen. Dat zou als resultaat kunnen hebben dat CAO-bepalingen die sociale
doelstellingen nastreven door deze extra ‘zeef’ heen zouden kunnen vallen
omdat het afsluiten van die bepalingen toch als misbruik aangemerkt moet
worden.

Daarnaast is überhaupt het criterium waarmee beoordeeld moet worden
wanneer er sprake is van objectieve rechtvaardiging bij het afsluiten van
CAO’s niet helder. In zijn conclusie bij het Van der Woude-arrest heeft AG
Fennely voorgesteld om op grond van solidariteit CAO-bepalingen uit te
zonderen van het misbruikbegrip met behulp van de objectieve rechtvaardi-
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ging. Wat hij precies onder deze solidariteit verstaat is niet duidelijk. Doelt hij
daarmee op hetzelfde solidariteitscriterium als het Hof hanteert in de jurispru-
dentie met betrekking tot het ondernemingsbegrip in de sociale zekerheid?32

Dit zou echter niet passen bij het afsluiten van CAO-bepalingen. Immers zoals
in paragraaf 4.2.2 al vastgesteld is, kan het afsluiten van CAO-bepalingen hier
niet onder vallen, omdat dit solidariteitsbegrip ziet op entiteiten die regelingen
van sociale zekerheid uitvoeren. In dit kader gaat het er met name om dat
wordt vastgesteld dat er sprake is van een taak van algemeen (sociaal) belang.
Sociale partners kunnen niet geacht worden een taak van algemeen belang uit
te oefenen en kunnen dus op grond van het solidariteitscriterium niet uitgezon-
derd worden van het ondernemingsbegrip. Dit solidariteitscriterium is daarom
niet geschikt om in het kader van de objectieve rechtvaardiging te gebruiken.
Wat Fennely dan wel onder solidariteit verstaat en waaraan derhalve de CAO-
bepaling inhoudelijk zou moeten worden getoetst, blijkt niet uit het voorstel.

Omdat er geen jurisprudentie met betrekking tot dit onderwerp bestaat is het
onzeker over hoe en wanneer deze uitzondering toegepast zou kunnen worden.
Voor het onderhandelingsproces zal dit niet bevorderlijk zijn. Onzekerheid
met betrekking tot de toegestane inhoud van CAO-bepalingen zou de onder-
handelingen kunnen frustreren en het bereiken van sociale doelstellingen langs
de weg van de collectieve onderhandelingen kunnen blokkeren.

Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om het criterium voor objectieve
rechtvaardiging te laten aansluiten bij het aard- en doelvereiste van de immu-
niteit. Deze criteria zijn immers verder uitgewerkt zodat duidelijker is wat
uitgezonderd wordt van het misbruikbegrip, dan wanneer men het criterium
van de solidariteit hanteert. De aansluiting bij de criteria van immuniteit zou
tot gevolg hebben dat het afsluiten van die CAO-bepalingen die aan het aard-
en het doelvereiste voldoen, niet aangemerkt kan worden als misbruik, zodat
het verbod op misbruik van machtspositie niet geschonden wordt. Dit zal de
convergentie tussen beide mededingingsrechtelijke bepalingen bevorderen,
met alleen dit verschil dat de CAO-bepaling niet bij voorbaat van de toepas-
sing van het verbod op misbruik van machtspositie wordt uitgezonderd, zoals
bij de immuniteit wel het geval is.

Men kan zich afvragen of, indien hiervoor gekozen wordt, het niet beter
is om de immuniteit uit het Albany-arrest van te voren toe te passen. Een
bezwaar hiertegen zou kunnen zijn dat dit in feite een nieuwe uitzondering
creëert op het verbod op misbruik van machtspositie, naast de bestaande
wettelijke uitzondering. Al eerder is in hoofdstuk 3 naar voren gekomen dat
het Hof deze strategie heeft afgewezen met betrekking tot andere onderwer-
pen. Maar dit gold tot voor kort ook voor het kartelverbod. Omdat het Hof
voor het kartelverbod ook een extra uitzondering gecreëerd heeft, is het niet
waarschijnlijk dat het dit met betrekking tot het verbod op misbruik van
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machtspositie niet zal accepteren. Het Hof heeft immers ook aangegeven dat
het kartelverbod en het verbod op misbruik van machtspositie beschouwd
moeten worden als onderdelen van een geheel, het mededingingsrecht.33

Wenselijk is de toepassing van de objectieve rechtvaardiging in ieder geval
niet. Er bestaat, zoals gezegd, te veel onzekerheid met betrekking tot de
criteria die toegepast moeten worden. Zo kunnen sociale partners niet antici-
peren op uitzondering van het verbod op misbruik van machtspositie. Dit
ondermijnt het onderhandelingsproces.

Bovendien neemt het Hof in de Van der Woude-zaak de toepassing van de
objectieve rechtvaardiging van de AG niet over. Dit hoeft overigens niet te
zeggen dat het Hof de objectieve rechtvaardiging ook niet wil aanvaarden. Het
kan zijn dat het Hof het niet noodzakelijk heeft gevonden om daarover een
uitspraak te doen. Dit zal pas duidelijk worden op het moment dat hierover
meer jurisprudentie verschijnt. In ieder geval brengt de toepassing van de
objectieve rechtvaardigingsgrond geen voordelen met zich mee ten opzichte
van de toepassing van de immuniteit.

5.4.3 Immuniteit

5.4.3.1 Inleiding

Omdat de kans groot is dat het afsluiten van CAO-bepalingen botst met het
verbod op misbruik van machtspositie en ook de objectieve rechtvaardigings-
grond enkel een zeer beperkte oplossing kan bieden, moet nagegaan worden
of immuniteit op grond van het Albany-arrest met betrekking tot het verbod
op misbruik van machtspositie zou kunnen gelden. Indien de immuniteit ook
van toepassing is op het verbod van misbruik van machtspositie, zal dit on-
geveer dezelfde gevolgen hebben als de toepassing van de immuniteit bij het
kartelverbod. Zoals CAO-bepalingen immuniteit verkrijgen voor het kartelver-
bod indien zij voldoen aan het aard- en doelvereiste, zullen zij dat ook verkrij-
gen voor het verbod op misbruik van machtspositie. Dat houdt in dat het
afsluiten van bepalingen die primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
inhouden immuniteit verkrijgt, tenzij er sprake is van disproportionaliteit. Bij
het afsluiten van tertiaire bepalingen zal er sprake kunnen zijn van twijfel.34

De CAO-bepalingen die door de immuniteitszeef heen vallen omdat zij
niet aan de vereisten voldoen, moeten getoetst worden aan de elementen van
het verbod op misbruik van machtspositie. Met betrekking tot deze niet-
immune bepalingen zal er geen verschil bestaan met de toetsing die in para-
graaf 4.3 is weergegeven. Het zal dan van de inhoud van de (niet-immune)
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CAO-bepalingen afhangen of het afsluiten daarvan aan te merken is als
misbruik van machtspositie door een onderneming.

Het feit dat CAO-bepalingen die arbeidsvoorwaarden van werknemers betref-
fen immuniteit krijgen, kan tot gevolg hebben dat er geen sprake meer kan zijn
van misbruik met behulp van de CAO.35 Deze bepalingen (dus bepalingen die
de arbeidskosten verhogen) zullen immers over het algemeen aangemerkt
moeten worden als bepalingen die sociale doelstellingen nastreven en zullen
daarom immuniteit verkrijgen. Met betrekking tot de niet-immune bepalingen
is misbruik in de CAO echter nog wel een mogelijkheid.36 Dit zal alleen gelden
voor de zeer kleine groep CAO-bepalingen die niet als immuun aangemerkt
moet worden.

5.4.3.2 Immuniteit van CAO-bepalingen voor het verbod op misbruik
van machtspositie

In het mededingingsrecht geldt de regel dat gedragingen en overeenkomsten
alleen van de toepassing van het mededingingsrecht uitgezonderd kunnen
worden indien hierin in het Verdrag of de wet specifiek is voorzien. Met
betrekking tot CAO-bepalingen betekent dit dus in eerste instantie dat het
mededingingsrecht hierop gewoon van toepassing is. In het Verdrag is immers
geen uitzondering opgenomen die ze uitsluit van de werking van het mede-
dingingsrecht. Nu het Hof in verband met het kartelverbod van dit adagium
afgeweken is door in het Albany-arrest CAO-bepalingen immuniteit te verle-
nen, ligt het mijns inziens in de rede dat het Hof dit ook zou moeten doen met
betrekking tot het verbod op misbruik van machtspositie. Hiervoor zijn drie
redenen aan te voeren die met elkaar in verband staan.

Ten eerste is er het argument van de convergentie. Een zeer belangrijk gevolg
van het niet van toepassing achten van de immuniteit voor het verbod op
misbruik van machtspositie zou namelijk zijn dat de immuniteit voor het
kartelverbod daarmee ondermijnd wordt. Het Hof heeft de immuniteit inge-
steld zodat sociale partners de vrijheid hebben om sociale doelstellingen na te
streven, zonder gehinderd te worden door het kartelverbod. Het Hof acht deze
doelstellingen van zodanig belang dat zij volgens het Hof uitstijgen boven de
belangen die met het mededingingsrecht nagestreefd worden. Het is moeilijk
voor te stellen dat het Hof hier anders over zou kunnen denken wanneer in
plaats van (of naast) het kartelverbod het verbod van misbruik van machtspo-
sitie van toepassing is. Het verbod op misbruik van machtspositie streeft
immers, zoals bleek uit hoofdstuk 3, dezelfde doelstellingen na als het kartel-
verbod. Indien sociale partners alsnog gehinderd worden door het verbod op
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misbruik van machtspositie, blijft van hun vrijheid om sociale doelstellingen
na te streven weinig over. Uit hoofdstuk 4 is gebleken dat het zeer reëel is dat
het verbod op misbruik van machtspositie door het afsluiten van een CAO-
bepaling geschonden wordt. Het nastreven van sociale doelstellingen via
collectieve onderhandelingen door sociale partners loopt dus evengoed gevaar
indien het verbod op misbruik van machtspositie onverkort van toepassing zou
zijn, omdat het gaat om dezelfde situatie. De bescherming die het Hof creëer-
de voor de CAO-bepalingen met betrekking tot het kartelverbod wordt hier-
mee teniet gedaan.

Een tweede argument voor immuniteit bij misbruik van machtspositie voor
CAO’s kan men afleiden uit het feit dat het Hof en de Europese wetgever het
mededingingsrecht niet van toepassing achten op regelingen van de arbeids-
markt. Het karakter van de arbeidsmarkt verschilt van dat van de goederen-
en dienstenmarkt. Op de arbeidsmarkt is de onderneming geen producent,
maar een afnemer van arbeid. Het inkopen van die arbeid is niet het einddoel
van de onderneming. Met behulp van de productiefactor arbeid kan de onder-
nemer zijn product op de goederen- en dienstenmarkt brengen. Hiermee zal
de onderneming winst proberen te maken. Ondernemingen hebben dus pas
belang bij een regeling op de arbeidsmarkt indien deze een effect heeft op de
goederen- en dienstenmarkt.37

Dit komt naar voren in het mededingingsrecht. Wanneer men de criteria
van beide mededingingsrechtelijke bepalingen toepast, moet er gezocht
worden naar een bepaald effect op de goederen- en dienstenmarkt voordat er
sprake kan zijn van schending van de bepalingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor
de beoordeling of er sprake is van een onderneming. Een werknemer, de
aanbieder op de arbeidsmarkt, wordt immers niet als onderneming aange-
merkt. Regelingen die de voorwaarden regelen waaronder werknemers hun
activiteiten verrichten worden daarom ook in principe niet aangemerkt als
regelingen die onder de werking van het mededingingsrecht vallen.38 Ook
voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van mededingingsbeperking
of misbruik geldt dat er sprake moet zijn van een effect op de goederen- en
dienstenmarkt.39 Een relevante markt kan bovendien ook alleen maar de
goederen- en dienstenmarkt zijn.40

Ten slotte zou men zich kunnen afvragen of de toepassing van het verbod op
misbruik van machtspositie zonder uitzonderingsmogelijkheid ingaat tegen het
grondrecht van vrijheid van collectief onderhandelen en de vakverenigings-
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vrijheid van sociale partners. Met betrekking tot deze vraag zullen twee zaken
nader onderzocht moeten worden. Ten eerste moet nagegaan worden of en in
hoeverre internationale (sociale) grondrechten doorwerking hebben in het EG-
recht. En ten tweede zal de botsing tussen toepassing van het mededingings-
recht en sociale grondrechten bekeken moeten worden. Dan zal dus met name
het verbod op misbruik van machtspositie onder de loep genomen moeten
worden, omdat niet zeker is dat de immuniteit hiervoor geldt. AG Jacobs stelt
in ieder geval in zijn conclusie bij het Albany-arrest dat er geen sprake kan
zijn van schending van internationale grondrechten met betrekking tot de
mogelijk onverkorte toepassing het kartelverbod, aangezien deze rechten
volgens hem geen gelding hebben in de EU.41 Daar is echter tegenin te bren-
gen dat sommige schrijvers wel degelijk menen dat deze rechten deel uitma-
ken van de Europese rechtsorde (acquis communautaire).42 Daarnaast zijn ze
opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Dit
vergt echter nader onderzoek en gaat de reikwijdte van deze dissertatie te
buiten. Het is echter niet onmogelijk dat, indien sociale partners belemmerd
worden in hun pogingen om CAO’s af te sluiten door de toepassing van het
verbod op misbruik van machtspositie, er een kans bestaat dat hun grondrech-
ten geschonden worden.

Uit de hierboven geschetste argumenten kan derhalve maar één conclusie
getrokken worden: de immuniteit van het kartelverbod moet expliciet uitge-
breid worden naar het verbod op misbruik van machtspositie. Dit is noodzake-
lijk om de immuniteit die nu reeds bestaat bij het kartelverbod niet te laten
verworden tot een lege huls. Indien het verbod op misbruik van machtspositie
onverkort geldt voor alle CAO-bepalingen, zullen werkgevers die zich niet
wensen te conformeren aan bepaalde afspraken een extra wapen in handen
hebben om de geldigheid van de bepalingen aan te vallen. Dit zal de weg
vrijmaken voor zogenaamde free-riders, die enkel willen profiteren van de
regelingen, maar er niet aan mee willen betalen.43

Niet alleen is het uitbreiden van de immuniteit in het licht van de doelstel-
lingen van het Verdrag en de doelstellingen die CAO-bepalingen nastreven het
meest logisch, ook zou dit veruit de meest praktische oplossing zijn. Zo zullen
CAO-bepalingen die in het kader van het kartelverbod immuniteit verkrijgen
automatisch ook immuniteit voor het verbod op misbruik van machtspositie
verkrijgen. Sociale partners zijn zo veel beter in staat om afspraken te maken,
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zonder dat zij in onzekerheid hoeven te zitten over wat al dan niet is toege-
staan. Bovendien loopt men minder gevaar de sociale grondrechten van
sociale partners te schenden.

Aan de toepassing van de immuniteit zou in vergelijking met de toepassing
bij het kartelverbod niets moeten veranderen. Ook hier zal de rechter of
toezichthouder enkel een marginale toets mogen toepassen om na te gaan of
er daadwerkelijk voldaan wordt aan het aardvereiste en – nog belangrijker –
het doelvereiste.

Ook de Nederlandse wetgever zou met betrekking tot de aankomende
wetswijziging hiervoor moeten kiezen en derhalve het verbod op misbruik van
machtspositie ook op moeten nemen in het nieuwe art. 16 Mw. Misschien dat
in afwachting van een eensluidend oordeel van het Europese Hof de Neder-
landse wetgever alvast het goede voorbeeld kan geven? Hierop kom ik terug
in paragraaf 5.5.

5.5 Slotconclusies en aanbevelingen

‘We have reached these conclusions because of the unhappy experience in this
country in applying antitrust to the labor field. Antitrust is a singularly inapt
instrument to curb labor union abuses, and it should be confined to those areas
where it works well. The labor laws are the proper tools for regulating labor union
activities. The combination of the two disparate systems results in a witches’ brew,
harmful both to labor relations and to antitrust.’
Handler en Zifchak 1981

In deze dissertatie is aangetoond dat er sprake kan zijn van een botsing tussen
het mededingingsrecht en het CAO-recht. Het mededingingsrecht is, zoals
bleek in hoofdstuk 3, in eerste instantie gecreëerd om economische welvaart
door concurrentie en integratie na te streven en niet om rekening te houden
met de sociale doelstellingen die het CAO-recht moet beschermen. CAO’s zijn
op hun beurt weer instrumenten die weliswaar allereerst gericht zijn op het
vastleggen van acceptabele en redelijke arbeidsvoorwaarden, maar die ook ten
doel hebben concurrentie op arbeidsvoorwaarden te beperken. Deze beperking
van de mededinging op de arbeidsmarkt kan een doorwerking hebben op de
prijzen op de goederen- en dienstenmarkt. Het mededingingsrecht kan de rol
van CAO’s in hoge mate frustreren door het maken van bepaalde afspraken
te verbieden. Dit heeft tot gevolg dat sociale partners vanwege mededingings-
rechtelijke regels niet meer vrij zijn om af te spreken wat zij willen, ook niet
als het erom gaat sociale doelstellingen te realiseren.

Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt echter ook dat hoewel in eerste instan-
tie CAO’s en mededinging lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan, dit beeld
wel genuanceerd moet worden.
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Ten eerste is er niet per definitie sprake van een botsing tussen CAO’s en
mededingingsrecht, zoals sommige schrijvers wel eens gesuggereerd hebben.44

Zoals in de voorgaande paragrafen reeds aan de orde kwam, streeft het mede-
dingingsrecht naar werkzame mededinging op de goederen- en dienstenmarkt
en streeft de CAO naar het beperken van concurrentie op de arbeidsmarkt. Dit
is een belangrijk onderscheid, want dat betekent dat alleen daar waar de
effecten van de arbeidsmarkt oversteken naar de goederen- en dienstenmarkt
mededingingsrechtelijke problemen kunnen ontstaan. Het argument dat een
CAO per definitie concurrentie uitsluit en dus in strijd is met het mededin-
gingsrecht is derhalve kortzichtig. Het mededingingsrecht is immers niet
gemaakt om ook op de arbeidsmarkt zelf te gelden.45 Zoals in de vorige
paragrafen al aan de orde kwam, blijkt dit uit verschillende aspecten van het
mededingingsrecht, zoals bijvoorbeeld het ondernemingsbegrip.

Ten tweede heeft het Hof met betrekking tot de meest voor de hand liggende
botsing tussen CAO’s en mededinging ingegrepen, namelijk bij het kartel-
verbod. Zoals met name in hoofdstuk 4 aan de orde kwam, mogen volgens het
Hof sociale partners bij het nastreven van sociale doelstellingen niet gehinderd
worden door het kartelverbod. Daarom krijgt de CAO immuniteit voor het
kartelverbod. Deze jurisprudentie past in de ontwikkelingen die eraan vooraf
gingen en nog steeds gaande zijn. Zoals in hoofdstuk 3 en paragraaf 5.2 naar
voren kwam, is binnen het mededingingsrecht een trend zichtbaar van versoe-
peling in de toepassing van het kartelverbod en van het verbod op misbruik
van machtspositie. Het mededingingsrecht heeft meer aandacht voor niet-
economische belangen en een economischer benadering van het recht. Ook
binnen de arbeidseconomie wordt niet langer enkel gedacht dat de CAO
beschouwd moet worden als een inefficiënt instrument dat de werking van de
arbeidsmarkt per definitie verstoort.

Door immuniteit toe te kennen zijn echter niet alle problemen de wereld uit.
Deze kwamen in de voorgaande paragrafen aan de orde. Zo is het de vraag of
er een proportionaliteitstoets toegepast moet worden bij de afweging of aan
de vereisten voor immuniteit voldaan wordt. Daarnaast is het de vraag of niet
de splitsingstheorie toegepast moet worden. Over beide onderwerpen bestaat
er tot nu toe geen duidelijkheid. De Nederlandse en Europese wetgever heb-
ben hierover geen duidelijk standpunt ingenomen en ook het Hof heeft nog
geen uitsluitsel gegeven. Daardoor bestaat het gevaar dat men via een achter-
deur immune CAO-bepalingen alsnog aan het kartelverbod gaat toetsen.

Het grootste probleem speelt echter in verband met het verbod op misbruik
van machtspositie. Of de immuniteit ook doorgetrokken mag worden naar het
verbod op misbruik van machtspositie blijft namelijk een vraag waar het Hof
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nog geen antwoord op heeft gegeven. In de voorgaande paragraaf is aange-
toond dat in het licht van de opvattingen van het Hof met betrekking tot de
sociale doelstellingen van het Verdrag en het feit dat immuniteit reeds geldt
met betrekking tot het kartelverbod, het toch voor de hand ligt dat het Hof hier
dezelfde weg op zal gaan en immuniteit voor het verbod op misbruik van
machtspositie zal verlenen. De argumenten hiervoor heb ik hierboven aan-
gedragen.

Met betrekking tot de overgebleven problemen zijn enkele aanbevelingen
gedaan, die in de vorige paragrafen aan bod gekomen zijn. Ik zet ze nog een
keer op een rijtje:

Ten eerste moet bij de afweging of een vakbond aangemerkt moet worden als
onderneming uitgegaan worden van het van toepassing zijn van de split-
singstheorie. Dat betekent dat elke activiteit van de vakbond apart beoordeeld
moet worden op haar economisch gehalte. Zo kan niet een economische
activiteit van de vakbond het afsluiten van CAO-bepalingen besmetten en kan
men niet immune CAO-bepalingen alsnog blootstellen aan de toepassing van
het kartelverbod.

Ten tweede moet immuniteit ook expliciet toegekend worden aan CAO’s in
het kader van het verbod op misbruik van machtspositie. Als dit niet gebeurt
zal de immuniteit voor het kartelverbod uitgehold worden en het CAO-ge-
bouw gevaar lopen omdat sociale partners bij het maken van afspraken
gehinderd worden door het van toepassing zijn van het mededingingsrecht. Dit
kan niet de bedoeling geweest zijn van het Hof bij het wijzen van de Albany-
uitspraak en de daarop volgende jurisprudentie.

De andere uitzonderingsmogelijkheid voor CAO-bepalingen met betrek-
king tot het verbod op misbruik van machtspositie is de objectieve rechtvaar-
diging, die hierboven is besproken. In het voorgaande kwam ik echter tot de
conclusie dat toepassing daarvan een averechts effect zal hebben. De criteria
die hiervoor zouden gelden zijn immers onduidelijk. Dit kan tot gevolg
hebben dat sociale partners daardoor belemmerd worden in het maken van
CAO-afspraken ter realisering van sociale doelstellingen. Dit is niet alleen in
strijd met het grondrecht van vakbondsvrijheid en het daarmee direct verbon-
den recht op collectieve onderhandelingen, maar staat ook haaks op de EU-
doelstellingen zoals het bevorderen van de sociale dialoog en de doelstellin-
gen uit art. 2 EG

Ten derde moet men rekening houden met het van toepassing zijn van een
proportionaliteitstoets bij de vaststelling of aan het doelvereiste van de immu-
niteit is voldaan. Een dergelijke toets is inherent aan het doelvereiste. Het van
toepassing zijn van de proportionaliteitstoets brengt echter ook zeer grote
gevaren met zich mee. Indien toezichthouder en rechter de proportionaliteits-
toets te ruim toepassen, zal de immuniteit voor CAO-bepalingen een lege huls
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worden. De onderhandelingsvrijheid van sociale partners, waar het Hof zo’n
grote waarde aan hecht in zijn jurisprudentie, zal aangetast worden. Daarom
zullen rechter en toezichthouder, net zoals op het gebied van de sport en de
gelijke behandeling, met grote voorzichtigheid deze toets moeten hanteren. De
toetsing moet marginaal blijven, om de vrijheid van sociale partners zo veel
mogelijk recht te doen.

Daarnaast kan nog een procedurele waarborg ingebouwd worden door een
vermoeden te hanteren, dat sociale partners aan het doelvereiste voldoen,
tenzij het tegendeel bewezen kan worden. Bij twijfel is het dus niet aan sociale
partners om aan te tonen dat zij voldoen aan het doelvereiste, maar zal de
tegenstander van de CAO moeten aantonen dat niet aan het vereiste voldaan
is. Er is dus sprake van een versterkte bewijslast.

Ten slotte moet opgemerkt worden dat de Nederlandse wetgever er verstandig
aan zal doen het nieuwe art. 16 Mw in zijn huidige vorm niet op te nemen in
de Mw, vanwege de discrepantie die ontstaat met het Europese recht. Omdat
met betrekking tot CAO-bepalingen vanwege de beïnvloeding van interstate-
lijke handel vrijwel altijd het Europese recht van toepassing zal zijn, zal het
nieuwe art. 16 a Mw een averechts effect hebben. De beoogde geruststelling
van sociale partners dat de NMa zich niet zal bemoeien met de inhoud van
CAO’s, zal juist meer onrust creeëren omdat de NMa gedwongen zal zijn art.
16 a Mw buiten toepassing te verklaren bij strijd met Europees recht. De
grootste geruststelling zal derhalve het niet opnemen van dit artikel zijn.

De Nederlandse wetgever kan in deze twee keuzes maken.
Ten eerste zou de wetgever het voorstel kunnen schrappen, zonder een

nieuw voorstel te doen. De NMa kan dan haar bestaande praktijk met betrek-
king tot CAO’s voortzetten en steeds bij de Europese jurisprudentie aanhaken.
Dit heeft als voordeel dat de ontwikkelingen op dit gebied in de jurisprudentie
meteen meegenomen kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de vraag of een
overeenkomst met de OR in aanmerking kan komen voor immuniteit.

Een alternatief zou kunnen zijn dat de wetgever een ander artikel 16 Mw
ontwerpt, dat aansluit bij de formulering van het Hof in de Albany-zaak. Voor
de invulling van het aard- en doelvereiste zal in de MvT verwezen kunnen
worden naar de jurisprudentie van het Hof. Hierbij moet men met name kiezen
voor deze dynamische formulering om nadere ontwikkelingen te kunnen
incorporeren indien deze zich voordoen.

De Nederlandse wetgever zou daarbij het goede voorbeeld kunnen geven,
en een soortgelijk artikel op kunnen nemen met betrekking tot het verbod op
misbruik van machtspositie, vooruitlopend op jurisprudentie van het Hof.
Indien immers sociale partners kunnen rekenen op immuniteit voor CAO’s
met betrekking tot beide mededingingsrechtelijke bepalingen, zal sprake zijn
van de grootst mogelijke zekerheid en zullen zij beter in staat zijn om met
gebruikmaking van het CAO-instrument sociale doelstellingen na te streven.
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SUMMARY

1 Introduction

As a result of the entry into force of the new Competition Act [Mededingings-
wet (Mw)], the question arose in the Netherlands to what extent collective
labour agreements could be affected by the new competition rules, now that
the introduction of the prohibition system means that economic activities
which restrict competition will be prohibited in advance.

More in particular the question mainly is whether a collective labour agree-
ment can be considered a cartel agreement or that the conclusion of a collec-
tive agreement could result in abuse of a dominant position as referred to in
the Competition Act or the EC Treaty. If this is the case, the collective labour
agreement would be in jeopardy, and with it the entire Dutch system of
concluding terms and conditions of employment.

It is relevant for the issue of the conflict between collective labour agree-
ments and competition law that the collective agreement is intended to prevent
competition in the labour market so as to avoid a ‘race-to-the-bottom’. The
question therefore is whether this restriction of competition in the labour
market can be considered a restriction of competition as referred to by compe-
tition law. This makes it necessary to examine among other things whether
competition law, in addition to applying to the markets for goods and services,
also applies to the labour market. However, also in the case that competition
law does not apply in the labour market the collective labour agreement could
still violate competition law, as the arrangements in collective labour agree-
ments also affect prices in the goods and services markets.

When considering the combination of collective agreements and competition
law it is especially important to examine to what extent competition law also
takes account of non-economic interests. As labour conditions can be viewed
as non-economic interests, this is relevant. Despite the fact that competition
law leaves little room to take non-economic interests into account, some
overtures have been made in the case-law of the ECJ, amongst others in the
fields of the environment and sport. As a result of a case in the field of sport
– the Bosman case – the link between collective agreements and competition
law was made for the first time. It would eventually take until the judgments
in Albany, Brentjens and Drijvende Bokken in 1999 for the ECJ to make an
actual pronouncement on the matter. The Court exempted the collective
agreement from the prohibition of cartel agreements. The Dutch Competition
authority followed suit in the Van Eck case et seq.
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Although these decisions and the case-law which followed them were a
start, not all problems have been solved yet. In the first place it is not clear
how the case-law should be interpreted exactly and in which cases a collective
agreement may therefore be exempted from the prohibition of cartel agree-
ments. A controversial issue was and still is the question of whether it is ac-
tually possible to consider a trade union as an undertaking under the terms of
the Competition Act. Finally, it is not clear what the relationship should be
between the collective agreement and the prohibition of abuse of a dominant
position.

The following question has been researched in this study: Is there a conflict
between Dutch (extended) collective agreements and the prohibition of cartel
agreements under Article 6 of the Competition Act and/or Article 81 EC on
the one hand and the prohibition of abuse of a dominant position under Article
24 of the Competition Act and Article 82 EC on the other hand? If so, what
then are the consequences and, if necessary, how could or should these be
prevented and/or remedied?

In order to be able to answer this question I have analyzed the collective
agreement in accordance with the elements of the prohibition of cartel agree-
ments and the prohibition of abuse of a dominant position by means of the
filtering method described in Chapter 1.

To this end, Chapter 2 describes Dutch law on collective agreements and
Chapter 3 describes Dutch and European competition law. The actual analysis
is made in Chapter 4, while in Chapter 5 some conclusions are drawn based
on this analysis and certain recommendations are made.

2 Dutch law concerning collective agreements

Section 2.2 of Chapter 2 deals with the theoretical background of the collec-
tive agreement. It is first discussed why collective agreements actually exist.
The functions and added value which society ascribes to the collective agree-
ment are considered from a socio-political perspective. After all, if one wishes
to juxtapose competition law and the collective agreement it is important to
establish that the collective agreement has a certain raison d’être in addition
to competition law. Further, the functions of the collective agreement and its
effect on the labour market according to labour economics are considered,
from an economic point of view. This concerns the economic theories under-
lying the conclusion of terms and conditions of employment by means of
collective bargaining. Labour economics can provide insights into the efficien-
cy of the collective agreement as an instrument for determining pay. The
assumption that the collective agreement, especially where it is extended and
therefore has the erga omnes effect, is by definition inefficient and distorts the
market is already superseded.

Section 2.3 describes the positive law of collective agreements insofar as
this is necessary for answering the central research question defined above.
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This concerns the legal regulation of the collective agreement under the
Collective Labour Agreements Act [Wet op de collectieve arbeidsovereen-
komst (WCAO)] and the Collective Labour Agreements Binding and Non-
Binding Provisions Act [Wet op het verbindend en onverbindend verklaren
van collectieve arbeidsovereenkomsten (WAVV)] so as to find out what the
legal concept of collective agreement is and what legal consequences take
effect if a collective agreement exists, but also concerns the question of what
parties at what time have access to collective bargaining.

As it needs to be established that we are truly dealing with a collective
agreement entailing all the inherent legal consequences, Section 2.3 moreover
pays attention to the legal regulation of the collective agreement in the Collec-
tive Agreements Act. It is important to note that although Article 1(1) of the
Act requires that the collective agreement is an agreement mainly or exclusi-
vely regulating terms and conditions of employment, this does not mean that
only arrangements under what are known as the primary elements of remune-
ration can be considered collective labour agreements within the meaning of
the Collective Agreements Act. The case-law of the Dutch Supreme Court
[Hoge Raad (HR)] allows for the broad interpretation of the phrase ‘mainly or
exclusively regulating terms and conditions of employment’. The literature
shares the view that other agreements than purely those concerning for exam-
ple pay and working hours can also be concluded within the framework of the
collective agreement.

Attention is also paid to the contents of provisions in collective labour
agreements and what arrangements can be made. One point of note is that
exemption provisions can be included in collective agreements which offer the
possibility of being exempted from the application of the agreement. It is
further indicated what kinds and types of collective agreement clauses exist,
so as to make clear what effect a certain clause can have. In this context, one
could think of the distinction between industry-wide collective labour agree-
ments and collective labour agreements on the enterprise level, but also of the
different categories of clauses in collective agreements, such as minimum
clauses, maximum clauses and standard clauses. Clauses in collective labour
agreements are moreover divided in accordance with their scope into norma-
tive clauses, obligatory clauses and diagonal clauses. Finally, Section 2.3 deals
with the scope of application of the collective agreement. As regards the legal
consequences, the question is who the collective agreement can bind and how.
In the clauses concerning scope of application, the parties themselves deter-
mine to which undertakings the agreement can apply. Based on Article 9 of
the Collective Labour Agreements Act, members of the parties to the collec-
tive agreement are bound to the agreement due to their membership. In
addition, the employer is bound under Article 14 of the Collective Labour
Agreements Act also to apply the agreement to employees who are not mem-
bers of the trade union(s) that concluded the collective agreement. Finally
employers and employees who fall within the scope of application of the
collective labour agreement are bound by it if the Minister of Social Affairs
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and Employment extends the collective agreement on the basis of the Collec-
tive Labour Agreements Binding and Non-Binding Provisions Act irrespective
of whether they were otherwise bound or not bound by it. Extending a collec-
tive agreement is only possible if the collective labour agreement already
applies to the majority of employers and employees in the sector. Undertak-
ings can apply to the Minister to be exempted from the extended collective
agreement before it is declared to have erga omnes effect. It is not possible to
obtain an exemption from the Minister during the course of the agreement’s
application, although in such cases an undertaking can try to obtain an exemp-
tion from the parties to the collective labour agreement under the exemption
clauses in the extended collective labour agreement.

Section 2.4 describes socio-political policy on the collective labour agree-
ment. The trend of decentralization and individualization in the collective
labour agreement is discussed, especially decentralization from industry level
to enterprise level. The more undertakings bring terms and conditions of
employment into line with their particular business circumstances themselves,
the less chance there is for barriers to entry.

In addition, attention is paid to the policy on extrension of collective labour
agreements and decentralization clauses, considering the long-raging debate
concerning the added value of the erga omnes effect and the possible effect
this has of rising pay levels. Partly as a result of this debate the Minister of
Social Affairs and Employment has drawn up the Framework for Assessing
the Extension of Collective Labour Agreements [Toetsingskader AVV] which
indicates where the Minister will apply which policy for extending a collective
agreement and granting exemptions. This makes clear what choices are made
and when extension will be refused. The Framework also points out that
‘collective labour agreement clauses that are not related to employment’ will
not be extended.

3 Dutch and European competition law

In Chapter 3 Dutch and European competition law is discussed insofar as this
is relevant for this PhD thesis. Now that Dutch competition law is largely
based on European competition law it is mainly European law which is
discussed. In Section 3.2 the ideological and political background of competi-
tion law is described. This especially concerns the objectives of regulating
competition. European competition law has traditionally always focused on
combating abuse of economic power and promoting market integration. As
opposed to what might be expected, aiming for economic efficiency is not a
central goal, as this could clash with the more varied objectives which EC
competition law has always pursued. Economic efficiency is considered as an
instrument to pursue economic growth and well-being and not as an objective
in itself. Section 3.3 describes the background of Dutch and European compe-
tition policy. By examining the ideological and political backgrounds of
competition law and policy it becomes clearer what the function of competi-
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tion law is or should be. This is relevant to be able to assess clashes between
collective labour agreements and competition. As of 1998, Dutch competition
policy aims to connect as closely as possible with European policy. However,
there are some differences, the most important of which is that Dutch law does
not emphasize market integration and the common market. Still, both Dutch
and European competition law are based on the concept of workable competi-
tion (albeit in different forms) where non-economic interests should also be
taken into consideration.

Due to the strong emphasis on the creation of a common market without
trade barriers in order to in this way realize the objectives of the Treaty, less
attention was initially devoted to the more ‘classical’ objectives of competi-
tion law, such as consumer welfare and economic efficiency. Over the course
of time, both the Court and the Commission have begun to devote more
attention to economic theory instead of to the objectives of integration. In
addition, the non-economic interests such as environmental issues or social
interests have increasingly come to the forefront due to the policy of the
Commission and the Court.

In the Sections that follow, positive competition law is dealt with, namely the
prohibition of cartel agreements and the prohibition of abuse of a dominant
position. The prohibition of cartel agreements consists of different elements.
It involves an undertaking or an association of undertakings which, by means
of an agreement, a decision by an association of undertakings or concerted
practices, noticeably prevents, restricts or distorts competition. These ele-
ments are described in the different sub-Sections. In addition, the possible
exceptions to the prohibition of cartel agreements are discussed, namely the
statutory exception of Article 6(3) of the Competition Act or Article 81(3) EC,
the group exemptions, the De minimis provision of Article 7 of the Competi-
tion Act and the exception for undertakings entrusted with the operation of
services of general economic interest. Also with respect to the prohibition of
abuse of a dominant position a number of elements need to be fulfilled before
this prohibition is considered to have been infringed. Based on Article 24 of
the Competition Act and Article 82 EC it is prohibited to abuse a dominant
position of an undertaking in the relevant market. These elements are dis-
cussed in Section 3.5. The exceptions to the prohibition of abuse of a domi-
nant position are not only dealt with at the end, now that one important
exception is already incorporated in he term ‘abuse’ and therefore this is dealt
with in the discussion of the concept of abuse. The exception in question is the
objective justification. Finally, Section 3.5 discusses the exception for under-
takings entrusted with the operation of services of general economic interest.
Concurrence between Dutch and European competition law is dealt with in
Section 3.6. This concerns the concept of inter-state trade which is relevant for
the question when European law has to apply and the principle of Community
loyalty which imposes obligations on Member States.

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht'



SUMMARY

336

4 Conflict between collective labour agreements and 
competition?

Chapter 4 contains the synthesis between collective agreements and competi-
tion law. This Chapter examines whether there truly is a conflict between
collective labour agreements and competition law. First in Section 4.2 it is
examined whether a collective labour agreement could give rise to a prohib-
ited cartel agreement, while in Section 4.3 it is examined whether concluding
a (clause in) a collective agreement could result in abuse of a dominant
position. By means of the filtering method from Chapter 1 it is described per
element of the prohibition of cartel agreements and the prohibition of abuse
of a dominant position as described in Chapter 3 whether these could occur.

With respect to the prohibition of cartel agreements it is first examined
whether the prohibition should actually be applied to collective agreement
clauses, given that the Court in Albany, Brentjens and Drijvende Bokken has
granted collective agreements clauses immunity from the prohibition of cartel
agreements. This was later confirmed in Van der Woude and Pavlov. The
Dutch Competition Authority has moreover followed the Court’s example in
the cases of Van Eck Havenservices, SVB/SOOB and ATG/SOOMT. In Albany
the Court pointed out that not only economic objectives are set out in Article
2 EC, but also social policy objectives which are of equal importance. Certain
restrictions of competition are inherent in collective agreements between
organisations representing employers and workers, according to the Court, but
the social policy objectives would be seriously undermined if management
and labour were subject to the prohibition of cartel agreements when seeking
jointly to adopt measures to improve conditions of work and employment. The
Court maintained that agreements concluded in the context of collective
negotiations between management and labour in pursuit of social policy ob-
jectives must, by virtue of nature and purpose, be regarded as falling outside
the scope of the prohibition of cartel agreements. A precondition therefore is
that the agreement is by nature and purpose a collective labour agreement– in
other words: an agreement which has been concluded by social partners in the
framework of collective bargaining and aims to improve the terms of work
and employment for workers. The requirement as to nature means that the
agreement in question must be the result of collective bargaining between
employers or their organizations and employees’ organizations. Based on
Pavlov it may be concluded that the Court applies the nature requirement
strictly. It can be concluded that as long as the agreement is a collective
agreement under the terms of Article 1 of the Collective Agreements Act the
nature requirement has been fulfilled, irrespective of whether it is an collective
agreement at enterprise level or an industry-wide collective agreement.

In addition, clauses have to fulfil the purpose requirement in order to be
eligible for immunity. The issue here is what the Court considers the concept
of ‘conditions of work and employment’ to mean exactly. From the case-law
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of the ECJ, the Dutch Competition Authority and the EFTA Court it can be
concluded that it has to be interpreted broadly. Not only pay and working
hours should be subsumed under the concept, but also pensions and health
insurance schemes may be considered conditions of work and employment.
In assessing whether the purpose requirement is fulfilled the question is also
whether a requirement of necessity or proportionality applies. On the one hand
it is implicit from the judgment that it has to be examined whether social
policy objectives are pursued and on the other hand the freedom of negotia-
tions of social partners is emphasized.

In accordance with the filtering method the collective labour agreement
clauses which on the basis of this case-law acquire immunity do not pass the
filter. Ergo, they are not affected by the prohibition of cartel agreements. With
respect to collective agreement clauses which do not acquire immunity be-
cause they do not fulfil the requirements established by the case-law it has to
be examined whether the remaining elements of prohibition of cartel agree-
ments are fulfilled. This in the first place concerns the question of whether the
parties who conclude the collective agreement can be considered as under-
takings within the meaning of competition law. The actual question is whether
they engage in an economic activity when they are concluding collective
agreements. Where employers and employers’ organizations are concerned,
this can be answered in the affirmative. When they negotiate terms of employ-
ment they are negotiating labour costs as entrepreneurs. With respect to trade
unions this is a more complicated and also a more sensitive issue. Trade
unions that negotiate and conclude agreements concerning employee interests
cannot be considered to be undertakings within the meaning of competition
law. Where trade unions conclude agreements on other issues (not related to
workers interests), they could however be considered as undertakings. In this
it is important whether the activities of the trade union should be looked at
separately or in unison with respect to the term ‘undertaking’. If viewed in
unison, one single economic activity engaged in by a trade union can have the
result that the trade union must be considered an undertaking in respect of all
its activities. If looked at separately, the trade union is only considered as an
undertaking with respect to the specific activities which should be considered
economic.

Related to this is the question of the next filter, namely whether a collec-
tive agreement can be considered an agreement between undertakings. A
clause in a collective labour agreement is without doubt an agreement, but can
it be considered to be an agreement between undertakings? As in this context
clauses are involved that are not immune, i.e. generally clauses not pertaining
to employee interests, it will mostly be possible to consider the trade union an
undertaking and the clause will thus be an agreement between undertakings.
With respect to the clauses that passed the filter, i.e. clauses that are not
immune and that can be considered as agreements between undertakings, it is
next examined whether they actually restrict competition. This involves a
restriction of competition in the goods and services markets. This depends on
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the content of the clauses in question. Some examples have been given in
Section 4.2.4.3.

Finally, it has to be examined in the case of clauses that are not immune
and are agreements between undertakings which restrict competition whether
these clauses fulfil the requirements for exemption under Article 6(3) of the
Competition Act or Article 81(3) EC. The requirements of these provisions
will not be easily met.

In Section 4.3 the filtering method is applied to the collective labour agree-
ment and the prohibition of abuse of a dominant position. Here, things are
different than under the prohibition of cartel agreements, as the ECJ has not
expressly granted immunity with respect to the prohibition of abuse of a domi-
nant position. However, one cannot conclude that the Court is therefore of the
opinion that immunity does not apply to this prohibition. The Court has simp-
ly not yet pronounced on this question. The prohibition of abuse of a dominant
position can be applied alongside the prohibition of cartel agreements, i.e. also
in cases where a clause has been exempted from the effect of the prohibition
of cartel agreements, it can still be covered by the prohibition of abuse of a do-
minant position. The Dutch Competition Authority by contrast does conclude
from the Court’s judgments that immunity should not apply and the EFTA
Court does not recognize the existence of immunity for abuse of a dominant
position either. Advocate General Fennely in his Opinion to Van der Woude
proposes that an exception be made for clauses in collective labour agree-
ments by means of the objective justification inherent to the concept of abuse.

When assessing whether the prohibition of abuse of a dominant position
can be infringed by a collective labour agreement the filter of the term
‘undertaking’ will have to be applied to all clauses in the collective agreement
to see whether the parties that conclude the agreement can be considered as
undertakings. After all, there is no complete certainty as yet concerning the
possibility of immunity for the prohibition of abuse of a dominant position.
With respect to trade unions it continues to be true that they can only be
considered as undertakings if they engage in activities that are not activities
on behalf of employees’ interest. Employers and their organizations can al-
ways be considered as undertakings, also when they are concluding collective
labour agreement clauses.

In order to be able to examine whether social partners have a dominant
position it is first necessary to define the relevant market. An indication for the
relevant goods market can be found in the clause in the collective agreement
concerning scope of application. However, it is not possible to take this clause
on face value. The relevant market is an economic concept and depends on
price elasticity and supply substitution. A relevant market cannot be the labour
market, as it may be assumed that competition law does not apply to the
labour market. Whether collective partners may be considered to occupy a
(collective) dominant position when they conclude collective labour agree-
ment clauses or because they conclude collective agreement clauses depends
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on the actual circumstances, namely the market share of the parties and other
relevant factors. It is important to note that it is only necessary for one of the
parties to possibly be considered to hold a dominant position to fulfil the
element of dominant position in the relevant market.

It is then examined whether there is abuse when they conclude collective
labour agreements. Here I distinguish between two different types of abuse:
abuse in a collective agreement – i.e. abuse inherent in the agreement’s
clauses – and abuse with the aid of a collective agreement – i.e. abuse that is
a side effect of the clauses agreed. Abuse in the collective agreement may for
example occur if one of the parties to the agreement or a third party is granted
an exclusive right. Erga omnes effect of the collective agreement could
increase the barriers to entry, but is not indispensable for concluding that there
is abuse. Abuse could also consist in agreements not to deliver goods and/or
services to unorganized employers.

Abuse with the aid of a collective agreement occurs because the agreement
imposes a barrier to entry in the shape of high labour costs. This depends
strongly on the market in question and will moreover be more likely to occur
in the case of extension of the collective agreement.

The exception for undertakings entrusted with services of general eco-
nomic interest cannot apply, now that the parties to the collective agreement
cannot be considered as undertakings entrusted with services of general
economic interest .

In Section 4.4 it has been examined if and in what cases European law should
apply, i.e. whether and where a Dutch collective labour agreement is capable
of affecting inter-state trade. This could be the case with collective labour
agreements as they often apply for the whole of the Netherlands. If inter-state
trade is indeed affected, European law has priority over Dutch law.

In addition attention is paid to the question of whether the Dutch govern-
ment by extending clauses in collective agreements which infringe compe-
tition law acts in breach with the principle of Community loyalty. Based on
the case-law of the ECJ with respect to competition law this does not appear
to be so.

Finally, some conclusions are drawn in Chapter 5 with respect to the questions
following from the synthesis of Chapter 4 and questions which have remained
unanswered. In Section 5.2 attention is paid to the fact that the exception to
the prohibition of cartel agreements for collective labour agreements appears
to be an odd step, but did not entirely come out of the blue considering the
case-law, EC policy and economic theory. The Court’s decision to exempt
social policy objectives pursued by collective labour agreements is not in itself
remarkable, but the construction is, as solutions are no longer sought under
Article 81(3) EC, but an entirely new exception is created. It emerged from
Chapter 4 that two stumbling blocks remain with respect to the prohibition of
cartel agreements, namely the question whether in respect of the term under-
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taking activities should be looked at separately or in unison and the question
whether the proportionality test forms part of the immunity test. With respect
to the first question it could be a problem for trade unions if all activities are
viewed as a whole. If they engaged in one single economic activity this would
contaminate all their other activities, such as negotiating terms of employment
and concluding collective agreement clauses. However, there are strong in-
dications that all activities have to be looked at separately. Furthermore, it is
not likely that serious problems will arise when a trade union sticks to its task
of representing de interests of the workers and only concludes immune collec-
tive agreement clauses, as this precludes testing against the concept of under-
taking because the prohibition of cartel agreements does not apply. However,
the risk that attempts will be made to still test clauses that have been granted
immunity by means of reliance on the economic activity of the trade union is
real. Although according to the filtering method this is technically speaking
not possible, it could be attempted to circumvent immunity in this way.

That some kind of proportionality test has to exist in the framework of the
immunity test cannot be denied. However, this test has never been expressly
applied. A test of necessity is risky as it could affect the social partners’
freedom to negotiate. With respect to unclear cases where the means chosen
are not completely inappropriate and far-reaching a procedural guarantee
could be established to ensure the social partners’ freedom to negotiate. This
concerns a presumption that the collective labour agreement clauses of the
social partners fulfil the purpose requirement. Social partners could therefore
assume that this is the case, unless the opposite is proven. For third parties
who argue that this is not the case the burden of proof will be more severe.
Moreover, the courts should only be able to apply a test of reasonableness.
What exactly this would entail is difficult to predict as this would be different
from case to case. 

In a legislative proposal, the Dutch legislator has attempted to lay down the
case-law concerning the prohibition of cartel agreements in a new Article 16
of the Competition Act. In this provision every collective agreement within
the meaning of Article 1 of the Collective Agreements Act is exempted from
the prohibition of cartel agreements. The proposed legislation does not appear
to be in conformity with the case-law of the ECJ.

First of all, the proposed new Article 16 of the Competition Act does not
fulfil the purpose requirement now that reference is made to Article 1 of the
Collective Labour Agreements Act. Article 1 considers an agreement to be a
collective labour agreement if it mainly or exclusively contains terms of
employment. As has been remarked above, the Dutch Supreme Court inter-
prets this criterion so broadly that clauses not intending social objectives can
still be considered collective agreement clauses under Article 1 of the Collec-
tive Labour Agreements Act. Such clauses will not, however, fulfil the pur-
pose requirement. This discrepancy could cause problems, as the Dutch Com-
petition Authority and the courts will have to exclude the application of
Article 16 of the Competition Act when inter-State trade is involved and
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conflicting European law. This unequal situation causes uncertainty. The new
Article 16, sub a, of the Competition Act will thereby overshoot the mark.

Secondly, the nature requirement also possibly remains unfulfilled. Article
1 of the Collective Laboyr Agreements Act only recognizes a collective labour
agreement as such if it has been concluded between employers (or employers’
organizations) and trade unions. Agreements with for example works councils
are not considered collective agreements under de Collective Labour Agree-
ments Act. With respect to the nature requirement it is not clear whether only
employers/employers’ organizations and trade unions can be involved. It is
true that the Court expressly refers to management and labour, but it is unclear
whether this should be interpreted as strictly. Whether the Court does indeed
apply this strict requirement falls outside the scope of the present study and
will have to be examined further. It is clear, however, that Article 16 of the
Competition Act by referring to Article 1 of the Collective Labour Agree-
ments Act excludes this possibility beforehand. It would be better to seek a
connection with European case-law where the terminology is concerned as has
been done before with respect to other competition law concepts.

More of a problem is the fact that it is not clear whether the collective labour
agreement’s immunity from the prohibition of cartel agreements may also
apply to the prohibition of abuse of a dominant position. It is examined
whether solutions which have been suggested by other authors might solve
this problem.

First it is considered whether the objective justification from the concept
of abuse may be used to exempt collective labour agreement clauses from the
prohibition of abuse of a dominant position. This is a logical step given that
this is the only statutory exception to abuse of a dominant position. The main
disadvantage is that the criterion in accordance with which it has to be decided
whether there is objective justification in the conclusion of the collective
agreement is not clearly defined. Advocate-General Fennely refers to the
concept of solidarity, without clarifying what he means by this. This generally
creates uncertainty concerning the application of the exception. A solution
would be to link up with the nature and purpose requirement of immunity
from the prohibition of cartel agreements. This however raises the question
why the immunity from Albany should not apply immediately and beforehand.
Be that as it may, using the concept of objective justification does not promote
clarity. The Court has moreover elected not to follow Advocate-General
Fennely’s suggestion to use this exception.

There are three related reasons also to apply ‘Albany immunity’ to the
prohibition of abuse of a dominant position. The first reason is convergence.
It should not be possible that collective labour agreement clauses that are im-
mune from the prohibition of cartel agreements still come within the grasp of
competition law by means of the prohibition of abuse of a dominant position.
This would leave the social partners with little or no freedom to pursue social
policy objectives. The second reason is that competition law is considered not
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applicable to the labour market. Regulations of the labour market should
therefore also be exempted from the operation of competition law, unless they
have effect in the goods and services markets. The third reason is the need to
protect the fundamental right of the social partners to negotiate freely and the
need to protect trade union freedom. The unlimited application of the prohibi-
tion of abuse of a dominant position could result in violations of these interna-
tional fundamental rights. Here additional research is also needed in order to
be able to establish to what extent fundamental social rights have effect in EC
law and the degree to which competition law infringes upon these rights.

So as not to let the immunity for the prohibition of cartel agreements turn
into an empty shell it is therefore necessary also to assume immunity from the
prohibition of abuse of a dominant position.

Finally it is concluded in Section 5.5 that although competition law and col-
lective labour agreements are seemingly radically opposed, this view should
be balanced somewhat. They do not clash by definition. Competition law aims
for workable competition in the markets for goods and services, while collec-
tive agreements restrict competition in the labour market. This is an essential
difference. Only where the effects of restrictions in the labour market cross
over to the goods and services markets problems could occur, as competition
law does not apply to the labour market. The Court has confirmed this by
intervening in the case of the most readily conceivable clash, namely between
the collective agreement and the prohibition of cartel agreements.

However, problems remain for the prohibition of cartel agreements with
respect to the proportionality test and the question as to whether economic
activities have to be looked at separately. Concerning this question it has to
be assumed that that every activity of the trade union is assessed separately.
In addition, it has to be taken into account that the proportionality test must
apply when testing for the purpose requirement. The courts and the regulators
should however only apply this test as a test of reasonableness in order not to
curtail the freedom of the social partners. This can be ensured by the proce-
dural guarantee of the presumption. The main problem is the uncertainty
whether the immunity also applies to the prohibition of abuse of a dominant
position. The immunity should also expressly be applied with respect to the
prohibition of abuse of a dominant position, as otherwise the immunity would
be at risk of being undermined. Using the concept of objective justification is
not advisable in this respect due to the uncertainty it brings.

Finally, the proposed Article 16 of the Competition Act should not be in-
cluded in its present form in the Act. The legislator can simply withdraw the
proposal, after which the basis could again be sought in European case-law,
which also makes it possible to take account of the latest developments.
Alternatively, the legislator could draft a new proposal in which it refers to
European case-law and connects with the nature and purpose requirement
from Albany. In addition, the Dutch legislator could set the example and al-
ready include immunity from the prohibition of abuse of a dominant position.
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HvJ EG 25 juni 1998, C-203/96, Jur. 1998, p. I-4075 (Dusseldorp).
HvJ EG 28 januari 1999, C-67/97, Jur. 1998, p. I-8033 (Deense Bijen).
HvJ EG 1 juni 1999, C-126/97, Jur. 1999, p. I-3055 (Eco Swiss China Time/Benetton

International N.V.).
HvJ EG 8 juli 1999, C-49/92, Jur. 1999, p. I-4125 (Anic/Commissie).
HvJ EG 16 september 1999, C-22/98, Jur. 1999, p. I-5665 (Becu).
HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International B.V.).
HvJ EG 21 september 1999, C-219/97, Jur. 1999, p. I-6121 (Drijvende Bokken).
HvJ EG 21 september 1999, C-115/97 en C-117/97, Jur. 1999, p. I-6025 (Brentjens
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Hof EFTA, 22 maart 2002, E-8/00 (Norwegian Federation of Trade Unions with
Norwegian Union of Municipal Employees and Norwegian Confederation of
Municipal Employees/ Norwegian Association of Local and Regional Authorities).

NMa
Besluit NMa 31 maart 1998, zaak 125 (Cadans-Stigas).
Besluit NMa 5 juni 1998, zaak 165 (Sophia Ziekenhuis-Ziekenhuis/Verpleeghuis de

Weezenlanden).
Besluit NMa 11 augustus 1998 en 25 februari 1999, nr. 803 (Edipress/Audax).
Besluit NMa 28 augustus 1998, zaak 119 (Loke/CBR).
Besluit NMa 19 oktober 1998, zaak 21 (Interpolis en Cobac).
Besluit NMa 2 november 1998, zaak 301 (Bijenkorf, Hema en Esso).
Besluit NMa 3 november 1998, zaak 571 (Van Gelder/Gemeente Heiloo).
Besluit NMa 20 november 1998, nr. 681 (ASV Diensten B.V.) en nr. 979 (Klacht
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Besluit NMa 22 juli 1999, zaak 228 (VEBIDAK).
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Besluit NMa 24 september 2001, zaak 1587 (ATG/SOOMT).
Besluit NMa 1 oktober 2001, zaak 1755 (Verwijderingsstructuur electronische muziek-

instrumenten).
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Hof
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Rechtbank
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bij de GMD/GMD).
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Pres. Rb. Rotterdam 16 juli 1982, KG 1982, 103 (Unie BHLP/Van Nelle-Lassie B.V.).
Pres. Rb. Rotterdam 23 november 1982, NJ 1983, 398.
Pres. Rb. Den Haag 10 mei 1985, KG 1985, 168 (CNV en Het Zwarte Corps/Bouw-
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Pres. Rb. Amsterdam 25 maart 1986, KG 1986, 184 (Dienstenbonden/Banken).
Rb. Utrecht 31 december 1986 en 4 november 1987, NJ 1988, 676 (NCHP/WAGG).
Pres. Rb. Rotterdam 4 maart 1987, KG 1987, 156 (LBV/Vervoersbonden).
Pres. Rb. Den Haag 2 juli 1987, KG 1987, 314 (VHPZ/FNZ).
Pres. Rb. Den Haag 5 september 1989, KG 1989, 366 (BPV/NRS).
Rb. Rotterdam 14 december 1988, KG 1989, 31 (Kooren).
Pres. Rb. Rotterdam 23 mei 1993, KG 1993, 239 (FHV/Vervoersbonden)
Pres. Rb. Utrecht 8 april 1997, JAR 1997, 115 (Het Zwarte Corps/Bond van Loonbe-

drijven).
Rb. Amsterdam 17 januari 1997, JAR 1997, 36.
Rb. Amsterdam 18 september 1998, JAR 1996, 228 (KLM/KCS).
Rb. Utrecht 28 april 1999, JAR 1999, 115 (VVMC/NS Reizigers B.V.).
Rb. Amsterdam 16 juni 1999, JAR 1999, 144 (Mul/SCB).
Rb Rotterdam 1 augustus 2001, nr. MEDED 99/1874-SIMO, AM 2001, p. 214.
Rb Rotterdam, 1 augustus 2001, nr. MEDED 99/1690-SIMO (Van Vollenhoven/

Venlo), AM 2001, p. 209-213.

Conclusies AG
Conclusie AG Koopmans HR 28 januari 1994, JAR 1994, 74 (Beenen/Vanduho B.V.)

Hoge Raad
HR 7 juni 1957, NJ 1957, 527. 
HR 16 maart 1962, NJ 1963, 222.
HR 19 maart 1976, NJ 1976, 407 (Kip/SFM).
HR 18 januari 1980, NJ 1980, 248.
HR 18 januari 1980, NJ 1980, 348 (Hop/Hom).
HR 10 juni 1983, NJ 1984, 147.
HR 30 januari 1987, NJ 1987, 936 (van Velden).
HR 10 juni 1988, NJ 1988, 846 (Janszen/Menzen Renzen Bakker).
HR 1 juli 1992, JAR 1992, 52 (ABVA/KABO). 
HR 2 april 1993, NJ 1993, 612 (Bongers/Kopieerservice Benelux B.V).
HR 28 januari 1994, NJ 1994, 420 (Beenen/Vanduho).
HR 6 januari 1995, NJ 1995, 549 (Iselmar).
HR 27 oktober 1995, JAR 1995, 253 (Ghomriani/B.S.S).
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HR 3 mei 1996, JAR 1996, 129 (Roland Dekkleden).
HR 19 december 1997, JAR 1998, 40 en NJ 1998, 300 (Kantoormachinebranche).
HR 27 maart 1998, JAR 1998, 99 (FNV/Kuypers B.V.)
HR 28 mei 1999, JAR 1999, 131 (Steuten/Kuypers B.V.)
HR 7 juni 2002, JAR 2002, 154 (Luitjens/JB Groothandel in Vlees).
HR 10 januari 2003, JAR 2003, 38 (Stichting Rode Kruisziekenhuis).

Raad van State
RvS 27 oktober 2004, nr. 200400672/1
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