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Inleiding

Op 14 maart 2019 wees het Hof van Justitie arrest in
zaak C-724/17 (Vantaan kaupunki/Skanska Industrial
Solutions Oy e.a.).1 Het arrest volgt op een verzoek om
een prejudiciële beslissing ingediend door de hoogste
rechter in burgerlijke en strafzaken in Finland, en
betreft de toepassing van het ondernemingsbegrip in het
kader van de privaatrechtelijke handhaving van het kar-
telverbod uit artikel 101 Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie (VWEU).
Het Hof van Justitie bepaalt in het arrest, kort gezegd,
dat ondernemingen in de context van privaatrechtelijke
handhaving van het mededingingsrecht aansprakelijk
zijn voor de schade die wordt veroorzaakt door een
overtreding van het mededingingsrecht.
In het onderstaande schetsen wij allereerst de ontwikke-
ling van het ondernemingsbegrip in de rechtspraak van
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1. HvJ EU 14 maart 2019, zaak C-724/17, Vantaan kaupunki/Skanska
Industrial Solutions Oy e.a., ECLI:EU:C:2019:204 (hierna: Skanska
Industrial Solutions).

het Hof. Vervolgens bespreken wij het feitencomplex en
de prejudiciële vragen uit het arrest Skanska Industrial
Solutions, en de kernoverwegingen van het Hof van Jus-
titie. In ons commentaar gaan wij in op de betekenis van
dit arrest voor het ondernemingsbegrip en de hand-
having van het Europees mededingingsrecht. Deze
annotatie eindigt met enkele slotopmerkingen.

Achtergrond

De vraag die centraal staat in het Skanska Industrial
Solutions-arrest is welke personen civielrechtelijk aan-
sprakelijk gesteld kunnen worden voor overtredingen
van het mededingingsrecht. Sinds het arrest inzake Cou-
rage/Crehan is het vaste rechtspraak van het Hof van
Justitie dat de slachtoffers van overtredingen van het
mededingingsrecht kartellisten en overige overtreders
van de mededingingsregels civielrechtelijk aansprakelijk
kunnen stellen.2 Dit heeft inmiddels ook zijn neerslag
gevonden in Europese wetgeving door middel van

2. HvJ EG 20 september 2001, zaak C-453/99, Courage Ltd/Bernard Cre-
han en Bernard Crehan/Courage Ltd, ECLI:EU:C:2001:465.
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Richtlijn 2014/104/EU,3 die sinds begin 2017 ook in de
Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd.
Het Europese mededingingsrecht is gericht tot onderne-
mingen.4 Volgens vaste rechtspraak van het Hof van
Justitie omvat het begrip onderneming in deze context
elke eenheid die een economische activiteit uitoefent,
ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt
gefinancierd.5 In latere rechtspraak is verduidelijkt dat
onder economische activiteit wordt verstaan iedere acti-
viteit bestaande in het aanbieden van goederen en dien-
sten op een bepaalde markt.6 Het mededingingsrechte-
lijk ondernemingsbegrip wordt functioneel benaderd,7
in die zin dat de kwalificatie als economische activiteit
voor elke door een bepaalde entiteit uitgeoefende activi-
teit afzonderlijk moet gebeuren.8 Bovendien is het
begrip niet te vereenzelvigen met rechtspersoonlijkheid
in de betekenis van het nationaal ondernemings- of fis-
caalrecht.9 Het Hof van Justitie heeft in dit verband
namelijk gepreciseerd dat het begrip ziet op een econo-
mische eenheid, ook al wordt deze economische eenheid
uit juridisch oogpunt gevormd door verschillende
natuurlijke of rechtspersonen.10 In de bewoordingen van
het toenmalige Gerecht van Eerste Aanleg betreft die
economische eenheid een unitaire organisatie van perso-
nele, materiële en immateriële elementen, welke op
duurzame basis een bepaald economisch doel nastreeft
en kan bijdragen tot het begaan van een inbreuk op de
mededingingsregels.11 De hier geschetste invulling van
het mededingingsrechtelijk ondernemingsbegrip staat te
boek als de doctrine van economische eenheid.
De toepassing van de doctrine van economische eenheid
heeft belangrijke consequenties voor de publiekrechtelij-
ke handhaving van het Europese mededingingsrecht.

3. Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van
26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderin-
gen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van
het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie, PbEU
2014, L 349/1.

4. Vgl. art. 101 lid 1 VWEU: ‘Onverenigbaar met de interne markt en
verboden zijn alle overeenkomsten tussen ondernemingen (…) welke
de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe
strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de interne
markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst (…)’; art. 102 VWEU:
‘Onverenigbaar met de interne markt en verboden, voor zover de han-
del tussen lidstaten daardoor ongunstig kan worden beïnvloed, is het,
dat een of meer ondernemingen misbruik maken van een machtspositie
op de interne markt of op een wezenlijk deel daarvan. (…)’.

5. HvJ EG 23 april 1991, zaak C-41/90, Höfner en Elser, ECLI:EU:C:
1991:161, r.o. 21.

6. HvJ EG 12 september 2000, gevoegde zaken C-180/98 t/m C-184/98,
Pavlov e.a./Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, ECLI:EU:C:
2000:428, r.o. 75.

7. R. Whish en D. Bailey, Competition Law, achtste editie, Oxford: Oxford
University Press 2015, p. 87.

8. HvJ EG 1 juli 2008, zaak C-49/07, MOTOE, ECLI:EU:C:2008:376,
r.o. 25.

9. A. Jones en B. Sufrin, EU Competition Law, zesde editie, Oxford:
Oxford University Press 2016, p. 125.

10. HvJ EG 10 september 2009, zaak C-97/08 P, Akzo Nobel e.a./
Commissie, ECLI:EU:C:2009:536, r.o. 55; HvJ EG 14 december 2006,
zaak C-217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones
de Servicio, ECLI:EU:C:2006:784, r.o. 40; HvJ EG 12 juli 1984, zaak
C-170/83, Hydrotherm, ECLI:EU:C:1984:271, r.o. 11.

11. Gerecht 10 maart 1992, zaak T-11/89, Shell Internatinoal Chemical
Company/Commissie, ECLI:EU:T:1992:33, r.o. 311.

Wanneer een economische entiteit de mededingingsre-
gels overtreedt, moet zij volgens vaste rechtspraak van
het Hof van Justitie in overeenstemming met het begin-
sel van persoonlijke aansprakelijkheid de verantwoorde-
lijkheid daarvoor dragen.12 Persoonlijke aansprakelijk-
heid houdt in dat een inbreuk op de mededingingsregels
in beginsel moet worden toegerekend aan de natuurlijke
of rechtspersoon die de inbreuk plegende onderneming
exploiteert (met andere woorden: zij die de onderne-
ming in rechte vertegenwoordigen, zijn aansprakelijk).13

In dit verband worden concurrentieverstorende gedra-
gingen van een dochtervennootschap op grond van de
doctrine van economische eenheid (eveneens) toegere-
kend aan haar moedervennootschap, met name wanneer
de dochter haar marktgedrag niet zelfstandig bepaalt,
maar in hoofdzaak de door haar moeder verstrekte
instructies volgt.14 In een dergelijke situatie maken de
moeder- en de dochtervennootschap immers deel uit
van één economische eenheid, en vormen zij derhalve
één enkele onderneming in de zin van het Europees
mededingingsrecht.15 In het geval waarin een moeder-
vennootschap het volledige kapitaal van haar dochter-
vennootschap in handen heeft, bestaat zelfs een weerleg-
baar vermoeden dat de moeder beslissende invloed uit-
oefent op het commerciële beleid en het concurrentie-
verstorende gedrag van haar dochter.16

Waar mogelijk houdt de Europese Commissie een moe-
dervennootschap hoofdelijk en gezamenlijk aansprake-
lijk met de inbreuk plegende dochtervennootschap.17

Op grond van artikel 23 lid 2 Verordening (EG) nr.
1/2003 bedraagt de op te leggen boete niet meer dan
10 procent van de totale omzet die de betrokken onder-
neming in het voorgaande boekjaar heeft behaald. Toe-
rekening van aansprakelijkheid aan de moedervennoot-
schap door toepassing van de doctrine van economische
eenheid heeft daarmee tot gevolg dat het maximale boe-
tebedrag en de kans op beboeting wegens recidive hoger
uitvallen, wat de afschrikwekkende werking van de
handhaving ten goede komt.18 Toerekening kan vanuit
het perspectief van de handhavingsautoriteit eveneens
wenselijk zijn wanneer de dochtervennootschap de boete
niet kan betalen.19

12. HvJ EG 10 september 2009, zaak C-97/08 P, Akzo Nobel e.a./
Commissie, ECLI:EU:C:2009:536, r.o. 56; HvJ EG 8 juli 1999, zaak
C-49/92 P, Commissie/Anic Partecipazioni, ECLI:EU:C:1999:356, r.o.
145; HvJ EG 16 november 2000, zaak C-279/98 P, Cascades SA/
Commissie, ECLI:EU:C:2000:626, r.o. 78; HvJ EG 11 december 2007,
zaak C-280/06, ETI e.a., ECLI:EU:C:2007:775, r.o. 39.

13. Conclusie A-G Kokott 3 juli 2007, zaak C-280/06, ETI e.a., ECLI:EU:C:
2007:404, punt 71.

14. HvJ EG 10 september 2009, zaak C-97/08 P, Akzo Nobel e.a./
Commissie, ECLI:EU:C:2009:536, r.o. 58; HvJ EG 14 juli 1972, zaak
48/69, Imperial Chemical Industries/Commissie, ECLI:EU:C:1972:70,
r.o. 132 en 133.

15. HvJ EG 10 september 2009, zaak C-97/08 P, Akzo Nobel e.a./
Commissie, ECLI:EU:C:2009:536, r.o. 59.

16. HvJ EG 10 september 2009, zaak C-97/08 P, Akzo Nobel e.a./
Commissie, ECLI:EU:C:2009:536, r.o. 60.

17. Jones en Sufrin 2016, p. 129.
18. Jones en Sufrin 2016, p. 129.
19. Jones en Sufrin 2016, p. 129.
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Deze benadering uit de publiekrechtelijke handhaving
van het mededingingsrecht lijkt op gespannen voet te
staan met de civielrechtelijke tradities van de lidstaten
van de Europese Unie waarin in algemene zin alleen
rechtspersonen aansprakelijk gesteld kunnen worden en
geen sprake is van concernaansprakelijkheid. Over het
algemeen is een piercing of the corporate veil of doorbraak
van aansprakelijkheid in de meeste Europese civielrech-
telijke rechtstelsels niet eenvoudig te bewerkstelligen.
De Nederlandse en Duitse rechter hebben ook vóór het
Skanska Industrial Solutions-arrest reeds geoordeeld dat
moedervennootschappen niet zonder meer civielrechte-
lijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor kartel-
overtredingen van hun dochtermaatschappijen.20 De
Nederlandse en Duitse rechter zagen toen geen aanlei-
ding voor het stellen van prejudiciële vragen aan het
Hof van Justitie, de Finse rechter doet dit nu wel. Hier-
na gaan wij in op de feiten die ten grondslag lagen aan
de zaak waarmee de Finse rechter werd geconfronteerd
en de vragen die de verwijzende rechter aan het Hof van
Justitie heeft gesteld.

Feiten en prejudiciële vragen

Tussen 1994 en 2002 was een kartel actief op de Finse
asfaltmarkt. Dit kartel had betrekking op de verdeling
van de markt, op de asfaltprijzen en op de indiening van
offertes.21 Sindsdien zijn alle aandelen in drie van de
oorspronkelijke kartellisten verkregen door drie ver-
schillende moedervennootschappen. Na een procedure
van vrijwillige liquidatie zijn de oorspronkelijke kartel-
listen ontbonden.22 De commerciële activiteiten van
deze ondernemingen zijn daarbij overgedragen aan en
voortgezet door hun respectieve moedervennootschap-
pen.23

Bij arrest van 29 september 2009 heeft de hoogste
bestuursrechter van Finland geldboetes opgelegd aan
zeven vennootschappen wegens schending van de natio-
nale mededingingswet en het huidige artikel 101
VWEU.24 Enkele van deze vennootschappen zijn met
toepassing van het criterium van economische continuï-
teit beboet voor de gedragingen van hun inmiddels ont-
bonden dochtervennootschappen.25

Op grond van dit arrest heeft de gemeente Vantaa, die
tussen 1998 en 2001 met een van de kartellisten over-
eenkomsten voor asfalteringswerkzaamheden had geslo-
ten, een civielrechtelijke schadevergoedingsprocedure
aanhangig gemaakt.26 In deze procedure heeft Vantaa de
beboete vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk
gesteld voor de meerkosten die zij moest dragen door

20. Rb. Midden-Nederland 20 juli 2017, ECLI:NL:RBMNE:2016:4284 en
Landgericht Berlin 6 augustus 2013, ECLI:DE:LGBE:2013:
060813U16O193.

21. Skanska Industrial Solutions, r.o. 6.
22. Skanska Industrial Solutions, r.o. 7 t/m 9.
23. Skanska Industrial Solutions, r.o. 7 t/m 9.
24. Skanska Industrial Solutions, r.o. 10.
25. Skanska Industrial Solutions, r.o. 10.
26. Skanska Industrial Solutions, r.o. 11.

toedoen van de gehanteerde kartelprijzen.27 De voorma-
lige moedervennootschappen van de inmiddels ontbon-
den kartellisten hebben daartegen ingebracht dat zij niet
aansprakelijk zijn voor de schade die was veroorzaakt
door de juridisch zelfstandige vennootschappen.28

In lijn met de in het bovenstaande reeds benoemde
Europese civielrechtelijke tradities is het Finse civiele
aansprakelijkheidsrecht gebaseerd op het beginsel dat
aansprakelijkheid uitsluitend rust op de juridische enti-
teit die de schade heeft veroorzaakt.29 Daarmee voorziet
het in beginsel niet in een mogelijkheid tot aansprake-
lijkstelling voor schade die is veroorzaakt door een
inbreuk op het mededingingsrecht van de Europese
Unie in een situatie als die in het hoofdgeding aan de
orde was.30

Met een drietal prejudiciële vragen wenst de verwijzen-
de rechter in wezen te vernemen of artikel 101 VWEU
aldus moet worden uitgelegd dat in een situatie waarin
alle aandelen in de vennootschappen die hebben deelge-
nomen aan een kartel, zijn verkregen door andere ven-
nootschappen, die de eerstgenoemde vennootschappen
hebben ontbonden en hun activiteiten hebben voortge-
zet, de verkrijgende vennootschappen aansprakelijk
kunnen worden gesteld voor de door het kartel veroor-
zaakte schade.31

Kernoverwegingen van het Hof
van Justitie

Allereerst verwijst het Hof van Justitie naar de voormel-
de arresten Courage/Crehan en Manfredi, volgens welke
vaste rechtspraak aan de volle werking van artikel 101
VWEU en met name aan het nuttige effect van het in
lid 1 van dat artikel neergelegde verbod zou worden
afgedaan indien het niet voor eenieder mogelijk was de
vergoeding van schade te vorderen die hem is berokkend
door een overeenkomst of gedraging die de mededinging
kan beperken of vervalsen.32

Voorts overweegt het Hof van Justitie dat de aanwijzing
van de entiteit die gehouden is tot vergoeding van de
door een inbreuk op artikel 101 VWEU veroorzaakte
schade rechtstreeks wordt geregeld door het
Unierecht.33 Uit de bewoordingen van dit artikel blijkt
immers dat de auteurs van de verdragen ervoor gekozen
hebben het begrip ‘onderneming’ te gebruiken om de
pleger van een inbreuk op het kartelverbod aan te dui-
den.34 Gezien het persoonlijke karakter van de aanspra-
kelijkheid voor schade die voortvloeit uit inbreuken op
de mededingingsregels van de Unie, rust de aansprake-
lijkheid voor de door de betreffende inbreuk veroorzaak-

27. Skanska Industrial Solutions, r.o. 11.
28. Skanska Industrial Solutions, r.o. 11.
29. Skanska Industrial Solutions, r.o. 15.
30. Skanska Industrial Solutions, r.o. 15.
31. Skanska Industrial Solutions, r.o. 23.
32. Skanska Industrial Solutions, r.o. 25.
33. Skanska Industrial Solutions, r.o. 28.
34. Skanska Industrial Solutions, r.o. 29.
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te schade op de onderneming die inbreuk maakt op die
regels.35 Deze onderneming kan echter door toepassing
van het reeds besproken beginsel van economische een-
heid vanuit juridisch oogpunt uit verschillende
natuurlijke of rechtspersonen bestaan.36 Het Hof van
Justitie brengt in herinnering dat de juridische of
organisatorische wijziging van een entiteit die een
inbreuk op artikel 101 VWEU heeft begaan, niet nood-
zakelijk tot gevolg heeft dat een nieuwe onderneming
wordt gecreëerd die bevrijd is van de aansprakelijkheid
voor de met het mededingingsrecht strijdige gedraging
van de voorgaande entiteit, als die entiteit en de nieuwe
entiteit in economisch opzicht identiek zijn.37 Vanuit dit
oogpunt is het volgens het Hof van Justitie niet onver-
enigbaar met het beginsel van persoonlijke aansprake-
lijkheid dat een vennootschap die ten aanzien van de
vennootschap die een inbreuk heeft begaan, de hoeda-
nigheid van overnemende vennootschap heeft, voor die
inbreuk aansprakelijk wordt gesteld wanneer de overge-
nomen vennootschap niet langer bestaat.38 Een der-
gelijke aansprakelijkstelling kan voor de doeltreffende
tenuitvoerlegging van de mededingingsregels zelfs
noodzakelijk blijken.39

Ten slotte overweegt het Hof van Justitie dat vorderin-
gen tot vergoeding van schade wegens schending van de
mededingingsregels van de Unie integrerend deel uit-
maken van het stelsel voor de handhaving van die regels,
dat ertoe strekt mededingingsverstorende gedragingen
van ondernemingen te bestraffen en hen van dergelijke
gedragingen te weerhouden.40 Indien ondernemingen
die aansprakelijk zijn voor de schade die is veroorzaakt
doordat de mededingingsregels van de Unie zijn
geschonden, aan hun aansprakelijkheid konden ontsnap-
pen door eenvoudigweg hun identiteit te veranderen
door middel van herstructurering, overdracht dan wel
andere juridische of organisatorische wijzigingen, zou
afbreuk worden gedaan aan de met dat stelsel nage-
streefde doelstelling en aan het nuttig effect van die
regels.41 Hieruit volgt dat het begrip onderneming in de
zin van artikel 101 VWEU, dat een autonoom Unierech-
telijk begrip is, in de context van de oplegging door de
Commissie van geldboeten op grond van artikel 23 lid 2
Verordening (EG) nr. 1/2003 geen andere betekenis kan
hebben dan in de context van vorderingen ter vergoe-
ding van schade voor schending van de mededingingsre-
gels van de Unie.42

Commentaar

Ons commentaar op de uitspraak van het Hof van Justi-
tie splitsen wij hieronder uit in enkele belangrijke aspec-

35. Skanska Industrial Solutions, r.o. 31.
36. Skanska Industrial Solutions, r.o. 37.
37. Skanska Industrial Solutions, r.o. 38.
38. Skanska Industrial Solutions, r.o. 39.
39. Skanska Industrial Solutions, r.o. 40.
40. Skanska Industrial Solutions, r.o. 45.
41. Skanska Industrial Solutions, r.o. 46.
42. Skanska Industrial Solutions, r.o. 47.

ten. Ten eerste gaan wij in op (a) de toepassing van het
beginsel van economische continuïteit. Ten tweede
staan wij kort stil bij (b) de gevolgen van een eenduidig
ondernemingsbegrip in het Europees mededingings-
recht. Ten derde bespreken wij (c) de verhouding van
het arrest tot de Kartelschaderichtlijn. Ten vierde staan
wij stil bij (d) de invloed van het arrest op de huidige
Nederlandse rechtspraktijk. Ten vijfde plaatsen wij
enkele kanttekeningen bij (e) de introductie van concern-
aansprakelijkheid in het recht van de lidstaten. Ten slot-
te eindigen wij met (f) enige positieve woorden over de
pragmatische oplossing die dit arrest brengt voor het
fenomeen dat in Duitsland de ‘Wurstlücke’ wordt
genoemd.

a. Het beginsel van economische continuïteit
In het arrest Skanska Industrial Soluti;ons staat het
beginsel van economische continuïteit centraal. Dit
beginsel vormt een uitzondering op het hierboven
beschreven uitgangspunt van persoonlijke aansprakelijk-
heid voor schending van de mededingingsregels.
Op grond van herstructurering, overdracht van onder-
neming of andere juridische of organisatorische wijzi-
gingen van vennootschapsstructuren is het denkbaar dat
de natuurlijke of rechtspersoon die de onderneming ten
tijde van het plegen van een inbreuk op de mededin-
gingsregels exploiteerde (de oorspronkelijke entiteit),
niet dezelfde is als degene die de onderneming exploi-
teert ten tijde van de bestraffing van die inbreuk (de
nieuwe entiteit).43 In een dergelijk geval volgt uit de
mededingingsrechtelijke persoonlijke aansprakelijkheid
dat de inbreuk op de mededingingsregels in beginsel
moet worden toegerekend aan de oorspronkelijke enti-
teit.44 In het kader van de publiekrechtelijke handhaving
volgt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie echter
dat een inbreuk in uitzonderlijke situaties op grond van
het beginsel van economische continuïteit kan worden
toegerekend aan de nieuwe entiteit (of in de bewoordin-
gen van het onderhavige arrest: de verkrijgende ven-
nootschap).45 Het meest voor de hand liggende (maar
niet het enig denkbare) voorbeeld is de situatie waarin
de oorspronkelijke entiteit rechtens of economisch is
opgehouden te bestaan ten tijde van de bestraffing.46

Een dergelijke situatie deed zich ook voor in de zaak
Skanska Industrial Solutions. In dit verband heeft het
Hof van Justitie gepreciseerd dat de juridische of
organisatorische wijziging van een entiteit die een
inbreuk op de mededingingsregels heeft begaan, niet
noodzakelijkerwijs tot gevolg heeft dat een nieuwe

43. Conclusie A-G Kokott 3 juli 2007, zaak C-280/06, ETI e.a., ECLI:EU:C:
2007:404, punt 73.

44. Conclusie A-G Kokott 3 juli 2007, zaak C-280/06, ETI e.a., ECLI:EU:C:
2007:404, punt 73.

45. Jones en Sufrin 2016, p. 136. Zie voor een overzicht: M.J. Frese, Sanc-
tions in EU Competition Law: Principles and Practice (diss. Amsterdam
(UvA) 2012), p. 67-68.

46. HvJ EG 11 december 2007, zaak C-280/06, ETI e.a., ECLI:EU:C:
2007:775, r.o. 40; Gerecht 20 april 1999, gevoegde zaken T-305/94
e.a., Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commissie, ECLI:EU:T:
1999:80, r.o. 953; Gerecht 17 december 1991, zaak T-6/89, Enichem
Anic/Commissie, ECLI:EU:T:1991:74, r.o. 237.
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onderneming wordt gecreëerd die bevrijd is van de aan-
sprakelijkheid voor de met het mededingingsrecht strij-
dige gedragingen van de voorafgaande entiteit, indien
beide entiteiten in economisch opzicht identiek zijn.47

De ratio achter de toepassing van het beginsel van eco-
nomische continuïteit is tweeledig.48 Enerzijds is sancti-
onering van een entiteit die rechtens is opgehouden te
bestaan onmogelijk, en zal sanctionering van een entiteit
die slechts economisch is opgehouden te bestaan (een
‘empty shell’ die geen economische activiteiten meer ver-
richt) geen afschrikwekkende werking hebben.49 Ander-
zijds zouden ondernemingen, in afwezigheid van de
mogelijkheid om een nieuwe entiteit te sanctioneren,
aan sancties kunnen ontsnappen door eenvoudigweg
hun identiteit te veranderen door middel van herstruc-
turering, overdracht of andere juridische of organisato-
rische wijzigingen.50 Volgens het Hof van Justitie zou
dit indruisen tegen de doelstelling, met de mededin-
gingsregels strijdige gedragingen te bestraffen en herha-
ling daarvan te voorkomen door middel van afschrik-
kende sancties.51 In het arrest Skanska Industrial Solu-
tions oordeelt het Hof van Justitie dat het beginsel van
economische continuïteit ook moet worden toegepast in
het kader van de civielrechtelijke handhaving van het
mededingingsrecht.

b. Een eenduidig ondernemingsbegrip
Tot op heden werd de eenduidigheid van het onderne-
mingsbegrip in het Europese mededingingsrecht niet
zonder meer aangenomen.52 In de literatuur is evenwel
aangedragen dat een eenduidig ondernemingsbegrip kan
bijdragen aan een coherent rechtssysteem.53 Ongeacht
de exacte reikwijdte die daaraan moet worden gegeven,
kan een eenduidig ondernemingsbegrip vanuit het oog-
punt van rechtszekerheid en eenvormige toepassing van
de mededingingsregels wenselijk worden geacht.54 Met
het arrest Skanska Industrial Solutions bevestigt het Hof
van Justitie dat het ondernemingsbegrip in de civiel-
rechtelijke handhaving geen andere betekenis toekomt
dan in de publiekrechtelijke handhaving van de mede-
dingingsregels. Het Hof van Justitie onderstreept
daarbij dat civielrechtelijke vorderingen tot vergoeding
van schade wegens schending van de Unierechtelijke
mededingingsregels integrerend deel uitmaken van het
handhavingsstelsel, dat ertoe strekt concurrentieversto-

47. HvJ EU 18 december 2014, zaak C-434/13 P, Commissie/Parker Han-
nifin, ECLI:EU:C:2014:2456, r.o. 40; HvJ EG 11 december 2007, zaak
C-280/06, ETI e.a., ECLI:EU:C:2007:775, r.o. 43; HvJ EG 28 maart
1984, gevoegde zaken C-29/83 en C-30/83, Compagnie Royale Astu-
rienne des Mines en Rheinzink/Commissie, ECLI:EU:C:1984:130, r.o. 9.

48. Frese 2012, p. 67-68.
49. HvJ EG 11 december 2007, zaak C-280/06, ETI e.a., ECLI:EU:C:

2007:775, r.o. 40.
50. HvJ EG 11 december 2007, zaak C-280/06, ETI e.a., ECLI:EU:C:

2007:775, r.o. 41.
51. HvJ EG 11 december 2007, zaak C-280/06, ETI e.a., ECLI:EU:C:

2007:775, r.o. 41.
52. Zie voor een discussie: Jones en Sufrin 2016, p. 134-135.
53. Jones en Sufrin 2016, p. 134.
54. Zie in dit verband bijv. Considerans 1, 22 en 38 Verordening (EG) nr.

1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering
van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag,
PbEU 2003, L 1/1-25.

rende gedragingen te bestraffen en te preveniëren.55 Op
dit punt volgt het Hof van Justitie de conclusie van
advocaat-generaal Wahl, waarin hij stelt dat de publiek-
rechtelijke en civielrechtelijke handhaving elkaar aan-
vullen en samenstellende delen van één geheel
vormen.56 Om geen afbreuk te doen aan de hierboven
genoemde doelstelling van het handhavingsstelsel en aan
het nuttig effect van de mededingingsregels, conclu-
deert het Hof van Justitie tot een overeenkomstige toe-
passing van het ondernemingsbegrip in de civielrechte-
lijke context.
Zoals reeds opgemerkt draaide Skanksa Industrial Solu-
tions om de toepassing van het beginsel van economische
continuïteit, een ongebruikelijke uitzondering op het
beginsel van persoonlijke aansprakelijkheid. De daad-
werkelijke gevolgen van de uitspraak van het Hof van
Justitie lijken echter verder te strekken. Door in
algemene zin te overwegen dat het autonoom Unierech-
telijke ondernemingsbegrip in de civielrechtelijke con-
text dezelfde betekenis toekomt als in de publiekrechte-
lijke handhaving van de mededingingsregels, lijkt het
Hof van Justitie ruim baan te maken voor de civielrech-
telijke toepassing van de doctrine van economische een-
heid. Daarbij is het van belang op te merken dat het Hof
van Justitie het argument, houdende dat zijn recht-
spraak ten aanzien van de publiekrechtelijke handhaving
niet van toepassing zou zijn op een vordering tot scha-
devergoeding, resoluut van de hand wijst.57 Hiermee
zou het ondernemingsbegrip een mededingingsrechtelij-
ke concernaansprakelijkheid introduceren in het civiele
recht van de lidstaten. Gelet op de reeds besproken
civielrechtelijke tradities binnen de Europese Unie, is
dit een revolutionaire ontwikkeling te noemen.

c. De verhouding tot Richtlijn 2014/104/EU
Bij de introductie van Richtlijn 2014/104/EU speelde
ook een discussie over de vraag of het mededingings-
rechtelijke ondernemingsbegrip door de richtlijn ook in
het nationale civielrecht zou worden geïntroduceerd. De
richtlijn zelf is niet volstrekt eenduidig op dit punt en de
considerans van de richtlijn bepaalt dat schadevorderin-
gen bij het ontbreken van regels van Unierecht onder de
nationale regels en procedures van de lidstaten vallen.58

Het was dan ook maar zeer de vraag of het onderne-
mingsbegrip ook in de civielrechtelijke context diende te
worden geïntroduceerd.59 Het Skanska Industrial Solu-
tions-arrest zelf gaat niet direct over Richtlijn
2014/104/EU omdat deze Richtlijn ratione temporis niet
op de zaak van toepassing was.60 Dit was ook al de con-
clusie van advocaat-generaal Wahl, die overigens wel
een kans voor het Hof van Justitie zag om in de voorlig-
gende zaak ook gelijk duidelijkheid te creëren

55. Skanska Industrial Solutions, r.o. 45.
56. Conclusie A-G Wahl 6 februari 2019, zaak C-724/17, Vantaan kaupun-

ki/Skanska Industrial Solutions Oy e.a., ECLI:EU:C:2019:100, punt 80.
57. Skanska Industrial Solutions, r.o. 41 en 42.
58. Considerans Richtlijn 2014/104/EU, punt 11.
59. Zie ook B.J. Drijber, ‘Privaatrechtelijke handhaving van het mededin-

gingsrecht: nieuwe rechtspraak en nieuwe wetgeving’, Ondernemings-
recht 2016/124.

60. Skanska Industrial Solutions, r.o. 34.

116

M&M 2019 | nr. 3 doi: 10.5553/MenM/138762362019022003005



omtrent de toepassing van het mededingingsrechtelijke
ondernemingsbegrip in de civielrechtelijke handhavings-
context.61 Het Hof van Justitie grijpt de kans om te ver-
duidelijken dat de richtlijn de lidstaten geen bevoegdhe-
den geeft voor de aanwijzing van de kring van personen
die civielrechtelijk aansprakelijk kunnen worden
gesteld.62 Artikel 1 lid 1 Richtlijn 2014/104/EU beves-
tigt volgens het Hof dat ondernemingen die inbreuk
hebben gemaakt op het mededingingsrecht aansprakelijk
zijn voor de schade die door deze inbreuk is
veroorzaakt.63 Dit is onzes inziens ook een mogelijke
lezing van Richtlijn 2014/104/EU.
De Nederlandse wetgever is bij de implementatie van
Richtlijn 2014/104/EU weggebleven bij de vraag wie er
nu precies civielrechtelijk aansprakelijk gesteld kan wor-
den voor overtredingen van het mededingingsrecht.
Toch zijn er ook in de Nederlandse implementatie van
de richtlijn aanwijzingen dat het mededingingsrechtelij-
ke ondernemingsbegrip wat betreft kartelschadevorde-
ringen reeds zijn intrede heeft gemaakt in het Neder-
landse privaatrecht. Zo is het begrip inbreukpleger in
artikel 6:193k BW gedefinieerd als een onderneming of
ondernemersvereniging die een inbreuk op het
mededingingsrecht heeft gepleegd. Daarnaast wordt in
artikel 6:193m BW bepaald dat indien ondernemingen
door een gemeenschappelijk optreden een inbreuk
hebben gepleegd op het mededingingsrecht, iedere
onderneming voor het geheel van de door de inbreuk
veroorzaakte schade aansprakelijk is. Kortom, de onder-
neming lijkt dus ook in het Nederlandse privaatrecht als
onderneming aansprakelijk te zijn. Uiteindelijk regelt de
Nederlandse implementatiewet echter niet specifiek bij
welke rechtspersonen (binnen een onderneming) men
terecht kan met een schadevergoedingsclaim.

d. De verhouding tot de Nederlandse
rechtspraktijk

Het arrest Skanska Industrial Solutions is dan ook van
invloed op de Nederlandse rechtspraktijk en verduide-
lijkt ook voor de Nederlandse rechtspraktijk wie nu pre-
cies aansprakelijk kan worden gesteld. In het kader van
de publiekrechtelijke handhaving van het mededin-
gingsrecht wordt het ruime ondernemingsbegrip en de
toerekening van een door een dochtervennootschap
gepleegde inbreuk reeds toegepast. Zo oordeelde het
College van Beroep voor het bedrijfsleven recent bij uit-
spraak van 19 maart 2019 bijvoorbeeld dat deelname aan
het zogeheten meelkartel kon worden toegerekend aan
een investeringsmaatschappij die beslissende invloed
uitoefende op een van de kartellisten.64 De publiekrech-
telijke handhaving van het Nederlandse mededingings-
recht was dus al volledig aangehaakt bij de vergaande
concernaansprakelijkheid in het mededingingsrecht.

61. Conclusie A-G Wahl 6 februari 2019, zaak C-724/17, Vantaan kaupun-
ki/Skanska Industrial Solutions Oy e.a., ECLI:EU:C:2019:100, punt 23
en 24.

62. Skanska Industrial Solutions, r.o. 34.
63. Skanska Industrial Solutions, r.o. 35.
64. CBb 19 maart 2019, ECLI:NL:CBB:2019:120, NJB 2019/718 (X tegen

ACM).

Het arrest Skanska Industrial Solutions zal dan ook voor-
namelijk weerslag hebben op de rechtspraak ten aanzien
van de civielrechtelijke handhaving van het mededin-
gingsrecht. In dit verband oordeelde de Rechtbank
Midden-Nederland bij vonnis van 20 juli 2016 dat moe-
dervennootschappen niet civielrechtelijk aansprakelijk
konden worden gehouden voor de gedragingen van hun
dochtervennootschappen in het liftenkartel.65 Aan dit
oordeel legt de rechtbank ten grondslag dat het Hof van
Justitie in zijn arrest Manfredi heeft geoordeeld dat het
een aangelegenheid van de interne rechtsorde van elke
lidstaat is om de regels vast te stellen voor de uit-
oefening van het recht om schadevergoeding te vorde-
ren.66 Voor de aanwijzing van de personen jegens wie
dit recht kan worden uitgeoefend, heeft naar het oordeel
van de rechtbank Nederlands recht te gelden.67 Nu een
vennootschap onder Nederlands recht in beginsel niet
aansprakelijk is voor schade die wordt veroorzaakt door
een onrechtmatige daad van een andere vennootschap,
heeft de rechtbank de vorderingen tegen de moederven-
nootschappen afgewezen. Enerzijds kan worden beargu-
menteerd dat het vonnis blijk geeft van een onvolledige
lezing van Manfredi. Het is immers enkel bij gebreke van
communautaire regelgeving ter zake een aangelegenheid
van de interne rechtsorde van elke lidstaat om de regels
vast te stellen voor de uitoefening van het recht om
schadevergoeding te vorderen, mits daarbij het gelijk-
waardigheidsbeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel
in acht worden genomen.68 Anderzijds moet worden
erkend dat ten tijde van het vonnis nog niet vaststond
dat de aanwijzing van de personen die gehouden zijn tot
vergoeding van de door een inbreuk op artikel 101
VWEU veroorzaakte schade rechtstreeks wordt geregeld
door het Unierecht, en bovendien het autonoom Unie-
rechtelijk ondernemingsbegrip op gelijke wijze dient te
worden toegepast in de civielrechtelijke handhaving van
het mededingingsrecht. Skanska Industrial Solutions
biedt nieuw inzicht op deze punten, op grond waarvan
de redenering van het vonnis heden ten dage niet langer
standhoudt.

e. Concernaansprakelijkheid in het
Nederlandse recht

De concernaansprakelijkheid die het arrest Skanska
Industrial Solutions in het Nederlandse recht introdu-
ceert voor de civielrechtelijke handhaving van het
mededingingsrecht is niet goed in te passen in het
Nederlandse privaatrecht, dat in algemene zin geen con-
cernaansprakelijkheid kent. Volgens het Nederlandse
privaatrecht zijn rechtspersonen als zelfstandige dragers
van rechten en verplichtingen alleen aansprakelijk voor
schade die door de rechtspersoon wordt veroorzaakt.
Wat betreft de onrechtmatige daad is een rechtspersoon

65. Rb. Midden-Nederland 20 juli 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4284 (East
West Debt tegen United Technologies Corporation e.a.).

66. Rb. Midden-Nederland 20 juli 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4284 (East
West Debt tegen United Technologies Corporation e.a.), r.o. 4.7.

67. Rb. Midden-Nederland 20 juli 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4284 (East
West Debt tegen United Technologies Corporation e.a.), r.o. 4.7.

68. HvJ EG 13 juli 2006, gevoegde zaken C-295/04 t/m C-298/04, Man-
fredi, ECLI:EU:C:2006:461, r.o. 64.
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aansprakelijk voor gedragingen die in het maatschappe-
lijk verkeer als handeling of nalaten van die rechts-
persoon dienen te gelden.69 Uiteindelijk is een rechts-
persoon enkel voor zijn eigen schulden aansprakelijk.70

De doorbraak naar achterliggende rechtspersonen of
natuurlijke personen is dus niet zomaar mogelijk.
Desalniettemin zijn er ook in het Nederlandse privaat-
recht al rechtsfiguren bekend die voorzien in een door-
braak van aansprakelijkheid zoals de vereenzelviging71

en de indirecte doorbraak van aansprakelijkheid op
grond van artikel 6:162 BW.72 De effecten van deze
rechtsfiguren blijven echter beperkt tot uitzonderlijke
situaties. Indirecte doorbraak van aansprakelijkheid is
uiteindelijk zoals de term al zegt, geen zuivere vorm van
doorbraak van aansprakelijkheid. Hier is de aansprake-
lijkheid uiteindelijk steeds gebaseerd op een onrechtma-
tige gedraging die aan de moedermaatschappij kan wor-
den toegerekend. Uiteindelijk is vereenzelviging of het
door een vennootschap heenkijken de enige vorm van
daadwerkelijke doorbraak van aansprakelijkheid. Het
BW kent een aantal mogelijkheden om door rechtsper-
sonen heen te kijken, die worden gefaciliteerd door de
mogelijkheid om via artikel 2:11 BW door te grijpen
naar tweedegraadsbestuurders. Zo kennen wij in Neder-
land bijvoorbeeld de bijzondere bestuurdersaansprake-
lijkheid in geval van faillissement (art. 2:138 en 2:248
BW). Een uitzonderlijke niet op de wet gebaseerde
grondslag is de vereenzelviging. Deze mogelijkheid
bestaat in het Nederlands recht echter louter als ultimum
remedium. Binnen het kader van deze bijdrage is het niet
mogelijk om de leer van de vereenzelviging uitgebreid te
bespreken. In essentie komt de rechtspraak van de Hoge
Raad op dit gebied met name erop neer dat van het
identiteitsverschil tussen verschillende rechtspersonen
geen misbruik dient te worden gemaakt.73

Over het algemeen kan echter gesteld worden dat het
Nederlandse aansprakelijkheidsrecht voorziet in per-
soonlijke aansprakelijkheid, die beperkt blijft tot de
rechtspersoon die direct aansprakelijk is voor de aan-
sprakelijkheid veroorzakende gebeurtenis. Het arrest
past dus niet in het systeem van het Nederlandse pri-
vaatrecht in die zin dat de doorbraak van aansprakelijk-
heid in het mededingingsrecht veel sneller wordt
aangenomen. Het loutere feit dat het arrest niet goed
kan worden ingepast in het systeem van het Neder-
landse privaatrecht is onzes inziens echter geen overtui-
gende kritiek op het arrest van het Hof van Justitie. Het
Nederlandse recht kent immers ook al uitzonderingen
op de tot de rechtspersoon beperkte aansprakelijkheid,
zoals hiervoor kort is toegelicht.

69. HR 6 april 1979, NJ 1980, 34 m.nt. C.J.H. Brunner (Kleuterschool Bab-
bel).

70. P. van Schifgaarde, Van de BV en de NV, 13e druk, Deventer: Kluwer,
p. 35.

71. HR 9 juni 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1752, NJ 1996, 213 (Krijger/Cit-
co).

72. HR 19 februari 1988, ECLI:NL:HR:1988:AG5761, NJ 1988, 487 m.nt.
Van der Grinten (Albada Jelgersma).

73. HR 9 juni 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1752, NJ 1996, 213 (Krijger/Cit-
co), r.o. 3.3.

Het probleem is van een fundamentelere aard. Vennoot-
schappen worden onder andere opgericht met het oog
op het beperken van aansprakelijkheden. Voor concerns
is het dan ook belangrijk dat aan het Trennungsprinzip
wordt vastgehouden en dat aansprakelijkheden blijven
bij de rechtspersonen waar zij thuishoren. De economi-
sche drijfveer hierachter is dat ondernemers bepaalde
risico’s kunnen nemen en hun aansprakelijkheden kun-
nen beperken. Indien men het Trennungsprinzip te zeer
laat eroderen, zou dit rechtseconomisch gezien nadelige
gevolgen kunnen hebben.74

f. Geen ‘Wurstlücke’ bij de civielrechtelijke
handhaving van het mededingingsrecht

Maar ook al kan men zeker kanttekeningen plaatsen bij
het arrest van het Hof van Justitie, één conclusie moet
overeind blijven. Het Hof van Justitie maakt het voor
slachtoffers van inbreuken op het mededingingsrecht
eenvoudiger om hun schade te verhalen indien de activi-
teiten van een rechtspersoon door een andere partij wor-
den voortgezet. Dit komt de effectiviteit van het recht
op schadevergoeding ten goede. Hetzelfde geldt voor de
medeaansprakelijkheid van de moedervennootschap,
vaak zullen de moedermaatschappijen immers deeper
pockets hebben.75 Indien een zustervennootschap beter
verhaal biedt, moet ervan worden uitgegaan dat deze als
onderdeel van de onderneming ook kan worden aange-
sproken door de slachtoffers van een overtreding van het
mededingingsrecht. Daarmee biedt de introductie van
het ondernemingsbegrip in het privaatrecht uiteindelijk
een goede mogelijkheid tot verhaalsextensie voor gelae-
deerden.
Het arrest is uiteindelijk ook een pragmatische oplossing
voor wat in Duitsland in het kader van de publiekrech-
telijke handhaving de Wurstlücke wordt genoemd.76 In
het kader van de boeteoplegging door het Bundeskartell-
amt in het Duitse worstenkartel maakten een aantal
ondernemingen slim gebruik van een lacune in het
Duitse mededingingsrecht en wisten zij door herstruc-
tureringen en het uitschrijven uit het handelsregister
van de vennootschappen binnen het concern die de
mededingingsregels hadden overtreden hoge boetes te
ontlopen. Uiteindelijk is deze Wurstlücke door de Duitse
wetgever opgelost door § 81 Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen te wijzigen en de boeteaansprakelijk-
heid ook naar de moedervennootschap en de vennoot-
schappen die de onderneming van de beboete vennoot-
schap in economische continuïteit hebben voortgezet uit
te breiden.
Deze Wurstlücke bestaat als gevolg van het Skanska
Industrial Solutions-arrest ook niet meer in het kader van
de civielrechtelijke handhaving. Hiermee is het voor

74. Zie bijvoorbeeld: D.K. Millon, ‘Piercing the Corporate Veil, Financial
Responsibility, and the Limits of Limited Liability’, Emory L. J. 2007,
p. 1312.

75. Of zoals A-G Wahl zegt ‘one cannot pick the pockets of a naked man’,
hetgeen in de Nederlandse taalversie van zijn conclusie is vertaald als
‘van een kikker kan men geen veren plukken’.

76. A. Jungbluth, ‘Die 9. GWB-Novelle – Digitalisierung, Schließung der
Wurstlücke, Kartellschadensersatz und anderes mehr…’, Neue Zeit-
schrift für Kartellrecht 2017, nr. 6, p. 257.
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ondernemingen nog moeilijker geworden om binnen het
mededingingsrecht gebruik, of wellicht misbruik, te
maken van ingewikkelde concernstructuren of herstruc-
tureringen om aansprakelijkheid te ontlopen.

Slotopmerkingen

De conclusie kan wat ons betreft kort zijn. Het Hof van
Justitie maakt in het arrest Skanska Industrial Solutions
duidelijk dat het functionele ondernemingsbegrip uit de
publiekrechtelijke handhaving van het mededingings-
recht ook van toepassing is in de civielrechtelijke hand-
having. Hiermee continueert het Hof van Justitie zijn
lange en coherente lijn met uitspraken over het mede-
dingingsrechtelijke ondernemingsbegrip. De onderne-
ming kan zich ook in het civielrecht niet achter de
rechtspersoon verstoppen.
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