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Samenwerking tussen de commissie en de
Nederlandse rechter na invoering van verordening
1/2003

mr T.M. Snoep

De discussie over de vraag naar de wenselijkheid dan wel
juridische toelaatbaarheid van het afschaffen van het
monopolie van de Commissie op toepassing van artikel
81, lid 3 EG en de toepassing van dit artikel door rechters
raakt steeds meer op de achtergrond.1 De karavaan trekt
voort. Op dit moment is één van de meest besproken vra-
gen in het moderniseringsproces niet meer òf, maar hoe
de nationale rechter zal omgaan met toepassing van arti-
kel 81, lid 3 EG. En met name wat hierbij de ondersteu-
nende rol wordt van de Commissie en de nationale rech-
ter.2 De volgende fase in het moderniseringsproces is òf
en zo ja, hoe het Nederlandse mededingingsrecht aan het
nieuwe communautaire model moet worden aangepast.
Dat onderwerp valt echter buiten het bereik van dit arti-
kel. 

Inleiding
In artikel 15 van verordening 1/2003 is de rol van de

Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten bij de
toepassing van het communautaire mededingingsrecht door
de nationale rechterlijke instanties vastgelegd. Aan de Com-
missie en de nationale mededingingsautoriteiten wordt een
aantal bevoegdheden toegekend. Daargelaten de vraag of
implementatiewetgeving juridisch gezien vereist is, is door de
regering het verstandige besluit genomen verordening
1/2003 met inbegrip van artikel 15 uit te werken in een voor-

stel van wet. Het voorstel ligt thans ter advies bij de Raad van
State en is derhalve nog geheim. Bepaalde in het voorstel
gemaakte keuzes voor de uitwerking van de in artikel 15 ver-
ordening 1/2003 opgenomen bevoegdheden circuleren echter
al in brede kring. Dit artikel beoogt de gemaakte keuzes van
commentaar te voorzien en tevens een verlanglijst te geven
voor de nadere uitwerking van de nieuwe bevoegdheden.

Artikel 15, lid 1 Verzoek om inlichtingen en
advies

Op grond van artikel 15, lid 1 verordening 1/2003 kun-
nen rechterlijke instanties naar aanleiding van procedures tot
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1 Zie hierover onder meer M.R. Mok, Naar ‘modernisering’ van het Euro-
pees kartelbeleid, SEW 1999, p. 314 e.v.; P.V.F. Bos, Modernisatie van de
toepassing van de Europese mededingingsregels en de rechterlijke macht,
M&M 1999, p. 136 e.v.; A. Klinnisch en B. Krueger, Decentralised appli-
cation of E.C. competition law: current practice and future prospects,
ELR 1999, p.463 e.v.; R. Wesseling, The draft regulation modernising the
competition rules: the Commission is married to one idea, ELR 2001, p.
357 e.v.; M.H. van der Woude, De herziening van het Europese mededin-
gingsrecht en de gevolgen daarvan voor de nationale rechter, SEW 2002,
p. 176 e.v.; J. Venit, Brave new world: the modernization and decentrali-
zation of enforcement under articles 81 and 82 of the EC Treaty, CMLRev
2003, p. 545 e.v.

2 Zie hierover onder meer F.O.W. Vogelaar, De nieuwe Raadsverordening
(EG) 1/2003 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de
artikelen 81 en 82 van het Verdrag, M&M 2003, p. 21 e.v.; E. Oude Elfe-
rink en A. Keijlewer, Verslag van de gemeenschappelijke vergadering van
de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht en de Vereniging voor
Mededingingsrecht op vrijdag 7 juni 2002, SEW 2003 p. 20 e.v.; P.V.F.
Bos, Dode mus of legal eagle? Over modernisering van de toepassing van
het Europese mededingingsrecht en Nederlands civielrechtelijke handha-
ving, NTBR 2003, p. 313 e.v.; L.F. Wiggers-Rust, Privaatrechtelijke
aspecten van het mededingingsrecht en de modernisering daarvan, NTBR
2003, p. 302 e.v.
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toepassing van het communautaire mededingingsrecht de
Commissie verzoeken om 
1 inlichtingen waarover zij beschikt te geven en;
2 advies over de toepassing van het mededingingsrecht te

geven. 
Deze mogelijkheden zijn niet nieuw. Op grond van de

nog geldende Bekendmaking inzake samenwerking tussen
Commissie en de nationale rechterlijke instanties uit 1993
kunnen die instanties de Commissie vragen om 
1 verstrekking van inlichtingen van procedurele aard, bij-

voorbeeld of een bepaalde zaak bij de Commissie in
behandeling is; 

2 uitleg te geven over de toepassing door de Commissie
van het communautaire recht en; 

3 de toezending van feitelijke gegevens, bijvoorbeeld
marktstudies en economische analyses.

De verwachtingen over deze samenwerking waren
redelijk hooggespannen. Hoewel de goede bedoelingen van
de Bekendmaking niet in twijfel worden getrokken, valt op
dat voorzover bekend nooit positief over deze samenwerking
wordt gesproken, behalve door de Commissie zelf. Dit lijkt
met name veroorzaakt door het feit dat de Commissie er,
zeker in het begin van de samenwerking, erg lang over deed
om antwoord te geven op de gestelde vragen en dat de ant-
woorden vervolgens de rechter doorgaans niet echt verder
hielpen. De Mededingingsverslagen van de Commissie zijn in
dit kader zeer illustratief.3

De Commissie lijkt het dan ook voor een groot deel in
eigen hand te hebben of de samenwerking op basis van arti-
kel 15, lid 1 verordening 1/2003 wel een succes zal worden.
In ieder geval wijzen de eerste tekenen erop dat de Commissie
de samenwerking met nationale rechterlijke instanties nu
serieuzer neemt. Voor 1 mei 2004, de datum van inwerking-
treding van verordening 1/2003, zal de Commissie met een
nieuwe Bekendmaking over dit onderwerp komen. Bovendien
heeft de Commissie informeel aangegeven een aparte afde-
ling te willen opzetten die zich met de samenwerking met
nationale rechterlijke instanties zal gaan bezighouden en ook
verantwoordelijk wordt voor de beantwoording van gestelde
vragen.

De thans in verordening 1/2003 geregelde bevoegdheid
roept een aantal vragen op. Ten eerste de vraag hoe deze
mogelijkheid om inlichtingen en advies in te winnen moet
worden ingepast in het Nederlandse procesrecht. Advocaat-
Generaal mr L.A.D. Keus is van mening dat aansluiting kan
worden gezocht, voor wat betreft het civiele procesrecht, bij
de regeling van het inwinnen van inlichtingen over buiten-
lands recht. 4 Zie artikel 67 Rv e.v. Dit lijkt een verstandige
keuze. Met name is bij de uitwerking van deze keuze van
belang dat de procespartijen de gelegenheid krijgen hun
mening te geven over de aan de Commissie te stellen vragen
(vgl. artikel 67, lid 2 Rv) en dat de procespartijen nog de gele-
genheid krijgen opmerkingen te maken over het antwoord
van de Commissie (vgl. artikel 68, lid 2 Rv). Dit laatste vloeit
ook voort uit jurisprudentie van het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens, alhoewel niet iedereen deze mening

deelt of deelde.5 Deze processuele waarborgen zijn mogelijk
zelfs nog belangrijker in de context van verordening 1/2003
omdat de Commissie in ieder geval de schijn heeft minder
onafhankelijk te zijn dan het buitenlandse orgaan dat de vra-
gen beantwoordt, die zijn gesteld op grond van artikel 67 Rv
e.v. De Commissie kan een uitdrukkelijk belang hebben bij
een bepaalde rechtsontwikkeling, bijvoorbeeld dat de bewijs-
last voor degene die een beroep doet op artikel 81, lid 1 EG
niet te zwaar wordt. En dat belang kan haar antwoord op
gestelde vragen kleuren. Rechters dienen dan ook de ant-
woorden van de Commissie met een gezonde dosis wantrou-
wen te bezien. De wetgever dient te garanderen dat partijen
zich over het antwoord van de Commissie kunnen uitlaten
om de rechter in ieder geval te kunnen wijzen op mogelijke
kleuring van de antwoorden van de Commissie.

Ten tweede moet worden opgemerkt dat de in Neder-
land gevoerde discussie over inpassing van verordening
1/2003 telkens gaat over het civiele recht. Volgens geruchten
voorziet de thans bij de Raad van State voorliggende tekst
van het wetsvoorstel niet in een wijziging van de Algemene
wet bestuursrecht. Er is echter geen enkele reden om aan te
nemen dat niet ook in administratieve procedures toepassing
van het communautaire mededingingsrecht vragen oproept.
Ook in de overwegingen van verordening 1/2003 wordt uit-
drukkelijk gesteld dat het gaat om ‘alle rechterlijke instan-
ties’, ongeacht of zij recht spreken tussen particulieren, als
‘openbare handhavingsinstanties’ of als beroepsinstantie
(vgl. ovw. 21). De Algemene wet bestuursrecht zou dan ook
moeten worden aangepast. Aan bijvoorbeeld afdeling 8.2.2.
(vooronderzoek) kan een artikel worden toegevoegd dat ver-
zoeken om inlichtingen en advies van de Commissie mogelijk
maakt, bijvoorbeeld mede door verwijzing naar het nieuwe
artikel in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en op
een wijze die verder vergelijkbaar is met artikel 8:47 Awb.

Tot slot kan de vraag worden gesteld waarom de rech-
ter niet ook de gelegenheid wordt geboden om behalve aan
de Commissie ook inlichtingen en advies te vragen aan de
NMa. Zoals hierna zal blijken kan de NMa net als de Commis-
sie, wel interveniëren in Nederlandse procedures waar het

3 Blijkens de Mededingingsverslagen van de Commissie werden er vóór de
publicatie van de Samenwerkingsbekendmaking in 1993 twee vragen
over de toepassing van het communautaire mededingingsrecht gesteld,
in 1994 waren dat er drie (doorlooptijd ongeveer zes maanden vanaf
datum ontvangst verzoek tot datum verzending antwoord), in 1995 twee
(doorlooptijd ongeveer vier maanden), in 1996 negen (doorlooptijd
variërend van bijna twee jaar tot vier maanden), in 1997 een (doorloop-
tijd vier weken), in 1998 vier (doorlooptijd zes maanden tot een jaar), in
1999 vijf (waarvan vier voorvloeiden uit min of meer verbonden Spaan-
se zaken; doorlooptijd ongeveer drie maanden), in 2000 7 (waarvan zes
voorvloeiden uit genoemde Spaanse zaken; doorlooptijd twee tot zes
maanden), in 2001 tien (waarvan acht voorvloeiden uit genoemde
Spaanse zaken; doorlooptijd twee tot drie maanden), voor 2002 waren de
gegevens ten tijde van het schrijven van dit artikel nog niet beschikbaar. 

4 E. Oude Elferink en A. Keijlewer, noot 2, p. 21.
5 Zaak Borgers v. België van 30 oktober 1991, NJ 1992, 73 m.nt. EAA,

ThWvV; vgl. C. Lindo, P.G. Remmelink: reactie van de verdediging zon-
der wetswijziging mogelijk, NJB 1991 p.1819 e.v.; J. de Boer, De Borgers-
lijn ook in civiele zaken, NJB 1992 p. 358 e.v. en M.Ynzonides , Nog-
maals de Borgers-zaak en civiele zaken, NJB 1992 p.1463 e.v.
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communautaire mededingingsrecht aan de orde is, maar
voorziet verordening 1/2003 niet in de mogelijkheid voor de
rechter de NMa om inlichtingen en advies op dit gebied te
vragen. De achtergrond van deze inconsistentie is niet
bekend. Niets staat er echter aan in de weg de rechter ook de
gelegenheid te bieden de NMa te vragen om inlichtingen en
advies omtrent de toepassing van de communautaire mede-
dingingsregels. Voor inlichtingen ligt dit wellicht minder
voor de hand dan voor advies maar het valt niet uit te sluiten
dat de NMa ook beschikt of gemakkelijk de beschikking kan
krijgen over de gevraagde inlichtingen. Met name wanneer
blijkt dat de communautaire molens in Brussel traag (blijven)
draaien, ligt het voor de hand de rechter ook toe te staan de
NMa te raadplegen, aangenomen dat de Haagse molens snel-
ler zullen draaien. Dit laatste moet overigens tegen die tijd
nog maar eens worden bezien. 

Artikel 15, lid 2 Toezending uitspraken
Artikel 15, lid 2 verordening 1/2003 voorziet in de ver-

plichting voor de lidstaten de Commissie afschrift te sturen
van schriftelijke beslissingen van nationale rechterlijke
instanties met betrekking tot de toepassing van het commu-
nautaire mededingingsrecht. Voorzover bekend bestaat er in
het huidige Nederlandse recht nergens een verplichting voor
rechterlijke instanties uitspraken eigener beweging naar een
derde te sturen of anderszins openbaar te maken. Op verzoek
hebben derden recht op een afschrift van de uitspraak (vgl.
Artikel 28 Rv en 8:79 Awb), maar dat is toch iets anders. Het
is echter de vraag of in de wet geregeld moet worden dat
afschriften van beslissingen van Nederlandse rechters met
betrekking tot de toepassing van het communautaire mede-
dingingsrecht naar een centraal meldpunt moeten worden
gezonden. Wellicht dat hetzelfde kan worden bewerkstelligd
door afspraken te maken met de Raad voor de rechtspraak of
de binnen de rechterlijke macht opgerichte ‘expertisegroep’
mededingingsrecht. Aan de andere kant is de naleving van
deze op de lidstaat Nederland rustende verplichting onge-
twijfeld meer gebaat bij een wettelijke regeling.

Los van de plek waar dit in de wet moet worden gere-
geld, dient in ieder geval met het volgende rekening te wor-
den gehouden. Met het oog op de rechtsontwikkeling en de
precedentwaarde van beslissingen dienen alle door gerechte-
lijke instanties toegezonden beslissingen in een register te
worden bijgehouden en openbaar te worden gemaakt door de
instantie die feitelijk afschrift van de uitspraken zal gaan toe-
sturen aan de Commissie. Het zou voor een goede procesorde
ongewenst zijn wanneer de Commissie bijvoorbeeld naar
aanleiding van een vraag om advies als bedoeld in artikel 15,
lid 1 verordening 1/2003 refereert aan een uitspraak van een
andere Nederlandse rechter, zonder dat de procespartijen van
die uitspraak op de hoogte hadden kunnen zijn. 

Ten tweede dienen zowel civiele als bestuursrechtelijke
uitspraken onder de toezendverplichting te vallen, om rede-
nen die hiervoor al zijn aangegeven. Ten derde zijn naast
uiteraard eindvonnissen, ook tussenvonnissen van groot
belang. In toenemende mate lijken in civiele zaken de
belangrijke mededingingsrechtelijke vragen bij tussenvonnis
te worden afgedaan, met name op het punt van de bewijslast-
verdeling. 

Tot slot is er veel voor te zeggen de NMa op te dragen
deze taak uit te voeren. De NMa zal naar verwachting door
een nieuwe bepaling in de Mededingingswet worden aange-
wezen als autoriteit belast met toepassing van de commu-
nautaire mededingingsregels als bedoeld in artikel 35 veror-
dening 1/2003. Volgens ingewijden zal – net als bij de Com-
missie – ook binnen de NMa een aparte afdeling worden
opgericht die zich gaat bezighouden met de uitvoering van
de op de NMa als aangewezen autoriteit rustende verplichtin-
gen die voortvloeien uit verordening 1/2003. Het ligt dan ook
voor de hand de verplichting tot het bijhouden van een regis-
ter, het openbaar maken van de uitspraken en het toezenden
van de uitspraken aan de Commissie ook bij de NMa te con-
centreren.

Artikel 15, lid 3 Amicus curiae
Veel stof heeft doen opwaaien de mogelijkheid die ver-

ordening 1/2003 biedt voor de Commissie en de nationale
mededingingsautoriteiten om in nationale procedures te
interveniëren in verband met toepassing van de communau-
taire mededingingsregels.6 De Commissie en de nationale
mededingingsautoriteiten kunnen op grond van artikel 15,
lid 3 verordening 1/2003 eigener beweging zowel schrifte-
lijke als – met toestemming van de betreffende nationale
gerechtelijke instantie – mondelinge opmerkingen maken. De
bevoegdheid van de Commissie is geclausuleerd tot de geval-
len waar de ‘coherente toepassing van het communautaire
mededingingsrecht’ zulks vereist. Ten behoeve van het uitoe-
fenen van deze bevoegdheid van de nationale mededingings-
autoriteiten en de Commissie is hun in verordening 1/2003
ook het recht toegekend de nationale gerechtelijke instanties
te verzoeken alle stukken toe te zenden of te laten toezenden
die voor de beoordeling van de zaak noodzakelijk zijn. Een
corresponderende verplichting rustend op de nationale rech-
telijke instanties of de lidstaten om aan dergelijke verzoeken
te voldoen, is niet in verordening 1/2003 opgenomen.

Deze amicus curiae regeling is voor Nederland zeer
ongebruikelijk maar niet geheel onbekend. Het openbaar
ministerie heeft in civiele procedures krachtens artikel 44, lid
1 Rv altijd het recht gehoord te worden indien het de wens
daartoe te kennen heeft gegeven. Van deze uit het Franse
recht stammende en wel eens ter discussie gestelde bevoegd-
heid wordt echter zelden gebruikgemaakt.7 Bekender is de in
artikel 44, lid 2 Rv opgenomen verplichting om de procureur-
generaal bij de Hoge Raad te horen in cassatieprocedures. In
beide gevallen is sprake van een advies aan de rechter. Het is
niet aan het openbaar ministerie feiten of rechtsmiddelen aan
te vullen. Evenmin mogen bewijsstukken in de procedure

6 Zie met name de in voetnoot 1 en 2 genoemde Nederlandstalige artike-
len.

7 Vgl. E.M. Wesseling-Van Gent, Herziening van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring: Wat doen we met het OM?, Trema 1998, p.137 e.v.
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worden gebracht. Het voordragen van niet aangevoerde
rechtsgronden is wel toegestaan.8

In het Duitse recht is sinds 1952 (het begin van het hui-
dige Duitse mededingingsrecht) betrokkenheid van het Bun-
deskartellamt bij civiele procedures geregeld. Artikel 90 van
het Gezetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen voorziet in een
verplichting rustend op elke rechter om het Bundeskartellamt
te informeren over civiele procedures waarin mededingings-
recht een rol speelt. De rechter verstrekt na een daartoe strek-
kend verzoek tevens alle op de zaak betrekking hebbende
stukken. De President van het Bundeskartellamt kan vervol-
gens ‘wenn er is zur Wahrung des öffentlichen Interesses als
angemessen erachtet’ een vertegenwoordiger aanwijzen die
bevoegd is processtukken in te dienen, tijdens zittingen het
woord te voeren en procespartijen, getuigen en deskundigen
vragen te stellen. In artikel 96 van het Gezetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen is bepaald dat de informatieplicht en
de interventiebevoegdheden van het Bundeskartellamt ook
gelden voor civiele procedures waarbij het communautaire
mededingingsrecht een rol speelt. In praktijk wordt van deze
bevoegdheden in procedures in eerste aanleg nauwelijks
gebruikgemaakt, maar in hogere instanties komt het veelvul-
dig voor.9

Volgens betrouwbare bronnen wordt, voor wat betreft
de mogelijkheid schriftelijke of mondelinge opmerkingen te
maken, in de tekst van het voorstel van wet aangesloten bij
artikel 44 Rv (de rechten van het openbaar ministerie). Aan-
gezien de details van de tekst van het voorstel geheim zijn, is
niet bekend hoe artikel 15, lid 3 verordening 1/2003 verder
zal worden overgenomen in het Nederlandse procesrecht. Het
volgende kan in dit verband nog worden opgemerkt. 

Ten eerste is te hopen dat schriftelijke opmerkingen als
hier bedoeld zoveel mogelijk vóór comparitie van partijen
plaatsvinden en mondelinge opmerkingen tijdens de compa-
ritie, teneinde de voortgang en dynamiek van de (civiele)
procedure zo min mogelijk te verstoren. Ook is in dit verband
te hopen dat rechters het maken van mondelinge opmerkin-
gen in beginsel niet zullen toestaan indien niet eerder ook
schriftelijke opmerkingen zijn gemaakt. Verordening 1/2003
geeft rechters deze mogelijkheid. Voor de afwikkeling van het
proces zou het zeer hinderlijk zijn indien tijdens een zitting
opeens allerlei mededingingsrechtelijke kwesties ter tafel
komen waarmee niemand daarvoor bewust of onbewust
rekening had gehouden. In dit kader moet oog worden
gehouden op het karakter van het civiele proces dat anders is
dan dat van het bestuursrechtelijke proces.

Ten tweede moet in de wet – net als hiervoor bij het
antwoord op gevraagde inlichtingen of advies aan de orde is
gekomen – duidelijk worden geregeld dat procespartijen
altijd de gelegenheid krijgen te reageren op de gemaakte
schriftelijke of mondelinge opmerkingen van de Commissie
of de NMa. Ten derde zal net als hiervoor is opgemerkt ook
een regeling in de Algemene wet bestuursrecht moeten wor-
den opgenomen. Tot slot past niet in het Nederlandse civiele
procesrecht dat de Commissie en de NMa zich een actieve (in
tegenstelling tot een lijdelijke) rol aanmeten. Zij zouden geen

nieuwe feiten waarover zij beschikken mogen aandragen als
partijen daar geen beroep op hebben gedaan en evenmin
zouden zij bewijsstukken waarover zij beschikken in het
geding mogen brengen. In andere woorden: de Commissie en
de NMa mogen de rechtsstrijd niet vergroten, tenzij het open-
bare- ordekarakter van het communautaire mededingings-
recht dit zou vereisen, hetgeen niet noodzakelijkerwijs altijd
het geval is.10

Hoe het in verordening 1/2003 geregelde verzoek om
toezending van de noodzakelijke stukken zal worden uitge-
werkt, is niet bekend. Aansluiting bij een bestaande Neder-
landse rechtsfiguur is ook niet eenvoudig. Alleen artikel 290
Rv is enigszins vergelijkbaar. Dit artikel geeft belanghebben-
den in een verzoekschriftenprocedure het recht op afschriften
van het verzoekschrift, de verweerschriften, de processen-
verbaal en de overige op de zaak betrekking hebbende
bescheiden. In ieder geval verzet artikel 28, lid 3 Rv zich
tegen toezending van afschriften van de processtukken aan
de Commissie of de NMa, reden waarom een expliciete bepa-
ling nodig is dat toezending in gevallen als hier aan de orde
wel is toegestaan. Daarnaast valt het volgende over deze
bevoegdheid om toezending te vragen op te merken. 

Ten eerste, aangezien alleen een bevoegdheid bestaat
de ‘voor de beoordeling van de zaak noodzakelijke’ stukken
te vragen, dient door de bevoegde rechter telkens een afwe-
ging te worden gemaakt of aan dit vereiste wordt voldaan.
Gelet op het ingrijpende karakter van deze bevoegdheid in de
civiele procedure is het gepast indien de rechter partijen de
gelegenheid geeft zich uit te laten over de vraag welke pro-
cesstukken aan dit vereiste voldoen en derhalve zullen wor-
den toegezonden aan de Commissie of de NMa. Ten tweede
moet ook de mogelijkheid worden gegeven dat slechts delen
van processtukken worden verstrekt. Grote delen van proces-
stukken kunnen bedrijfsgeheimen bevatten of gewoonweg
niet relevant zijn voor de Commissie en de NMa met het oog
op het maken van opmerkingen over de toepassing van het
communautaire mededingingsrecht. Tot slot, het is hiervoor
al vaker gezegd, ook de Algemene wet bestuursrecht moet op
dit punt worden aangepast.

Conclusie
Het voorgaande laat zien dat de uitwerking van artikel

15 verordening 1/2003 niet eenvoudig zal zijn. Het is dan
ook de vraag of inwerkingtreding van de wet op 1 mei 2004
wel een realistische optie is. Men kan alleen maar hopen dat
de wetgever niet snelheid boven inhoud laat gaan. De toepas-
sing van het communautaire mededingingsrecht zal vaker
plaatsvinden dan nu het geval is omdat de NMa en de natio-
nale rechter op grond van artikel 3 lid 1 verordening 1/2003

8 Vgl. Beijer 2002, (T&C Rv), art. 44, aant. 3.
9 Vgl. Immenga/Mestmäcker 2001, GWB Kommentar, p. 2236 e.v. en

Bechtold 2002, Kartellgesetz Kommentar, p. 638 e.v.
10 Vgl. M.R. Mok, Mededingingsrecht en privaatrecht, NTBR 2003, p. 306

e.v. en I.F. Wiggers-Rust, noot 2, p. 305 (verslag van een discussie waar-
aan Mok deelnam).
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verplicht worden om naast het nationale mededingingsrecht,
ook het communautaire mededingingsrecht toe te passen op
alle mogelijke mededingingsrechtelijke inbreuken die het
interstatelijke handelsverkeer kunnen beïnvloeden. In de
Nederlandse context zal dat naar verwachting gevolgen heb-
ben voor een groot deel van de gevallen waarop nu nog uit-
sluitend Nederlands mededingingsrecht wordt toegepast. Dit
heeft dan tot gevolg dat de bevoegdheden en verplichtingen
die voortvloeien uit artikel 15 verordening 1/2003 vaker aan
de orde zullen komen dan nu wellicht wordt vermoed op
basis van het aantal communautaire mededingingszaken bij
Nederlandse rechters. De gelegenheid doet zich nu voor om
het in één keer goed te regelen. Laat men van deze gelegen-
heid dan ook gebruikmaken.

Zoals hiervoor ook is aangeduid, is de huidige samen-
werking tussen de Commissie en de nationale rechterlijke

instanties in de ogen van velen geen succes. Daar zijn onge-
twijfeld diverse redenen voor aan te wijzen. Een belangrijke
reden is waarschijnlijk een gebrek aan mankracht of aan-
dacht van de zijde van de Commissie. De Commissie en de
NMa zouden hieruit lering moeten trekken. Als zij de uitvoe-
ring van verordening 1/2003 serieus willen nemen, moeten
zij voldoende mankracht ter beschikking stellen en aandacht
geven, met name ten behoeve van om bijstand verzoekende
rechters. Deze rechters zullen geholpen moeten worden met
praktische adviezen. Er zullen rechters zijn met voldoende
kennis en ervaring om ingewikkelde mededingingsrechtelijke
kwesties als de toepassing van artikel 81, lid 3 EG op te los-
sen, maar er zullen ook rechters zijn die bijstand nodig heb-
ben. De Commissie en de NMa zouden zich vooral tot deze
rechters moeten richten en rechters die het alleen af kunnen,
ongestoord hun werk laten doen.
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