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172 Verjaringstermijnen en het
doeltreffendheidsvereiste in het
mededingingsrecht: een mijnenveld
voor het Hof?

Zaak C-308/19, Consiliul
Concurenţei/Whiteland Import
Export SRL
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ECLI:EU:C:2021:47; conclusie van A-G

G. Pitruzzella van 3 september 2020,

ECLI:EU:C:2020:639

Prejudiciële verwijzing – Verjaringstermijn –

Stuitingshandelingen – (Grenzen aan de) pro-

cedurele autonomie – Legaliteitsbeginsel

1. Inleiding

De Whiteland-zaak betreft de vraag hoe een

lidstaat om moet gaan met de grenzen aan

de procedurele autonomie bij het vaststellen

van verjaringstermijnen in het mededin-

gingsrecht. Het Hof van Justitie (hierna: het

Hof) heeft deze vraag eerder beantwoord in

het kader van een civielrechtelijk geschil.1

In Whiteland gaat het, daarentegen, om ver-

jaringstermijnen in een bestuursrechtelijk

handhavingstraject.

2. Achtergrond

De onderneming Whiteland Import Export

SRL (hierna: Whiteland) was in de periode

van 2006 tot en met 15 juli 2009 betrokken

geweest bij een kartel. In een overeenkomst

hadden verschillende ondernemingen afspra-

ken gemaakt over de verkoop en/of detail-

handelsprijs van de producten voor leveran-

ciers in de levensmiddelenbranche. Het

Roemeense mededingingsrecht kent een

‘gewone’ verjaringstermijn van vijf jaar en

een absolute verjaringstermijn van tien jaar.2

Deze verjaringstermijnen gaan in op de dag

waarop de mededingingsrechtelijke inbreuk

is beëindigd. Dit zou betekenen dat de

Consiliul Concurenţei – de Roemeense me-

dedingingsautoriteit – in principe tot 15 juli

2014 de mogelijkheid had om een boete op

te leggen. Het onderzoek, dat op 7 septem-

ber 2009 was ingesteld, kostte tijd waardoor

het onderzoeksrapport pas op 12 augustus

2014 naar Whiteland gestuurd werd. De

hoorzitting vond op 23 oktober 2014 plaats,

waarna op 14 april 2015 het boetebesluit werd

vastgesteld.

– 500 –

S
E

W
-

N
U

M
M

E
R

1
0

•
O

K
T

O
B

E
R

2
0

2
1



Whiteland beargumenteerde daarop bij de

nationale rechter dat de verjaringstermijn

verstreken was op het moment dat het be-

sluit was genomen. Hierdoor zou er geen

bevoegdheid meer zijn van de mededingings-

autoriteit om een boete op te leggen. Deze

zaak kwam uiteindelijk voor de hoogste na-

tionale rechter, het Înaltă Curte de Casaţie
şi Justiţie (de Hoge Raad van Cassatie en

Justitie).

Het geschil in deze zaak draait voornamelijk

om de vraag welke handelingen de ‘gewone’

verjaringstermijn kunnen stuiten. De natio-

nale wet geeft over stuiting het volgende aan:

‘(2) De maatregelen die door de mededin-

gingsautoriteit kunnen worden vastgesteld

en waardoor de verjaring wordt gestuit, zijn

hoofdzakelijk de volgende: a) schriftelijke

verzoeken om inlichtingen; b) het besluit

van de voorzitter van de mededingingsauto-

riteit om een onderzoek in te stellen; c) inlei-

ding van een gerechtelijke procedure.’

In deze zaak heeft het besluit om een onder-

zoek in te stellen de verjaringstermijn van

vijf jaar gestuit, waardoor de verjaringster-

mijn in principe zou verlopen op 7 septem-

ber 2014.

Echter, de nationale rechters waren het on-

eens over hoe voornoemde bepaling gelezen

moet worden. Volgens de strikte uitleg wordt

de verjaringstermijn alleen in de drie ge-

noemde situaties gestuit. De lagere rechter

oordeelde dan ook dat de Roemeense mede-

dingingsautoriteit geen bevoegdheid meer

had om een boete op te leggen. De flexibele

opvatting, daarentegen, sluit aan bij de stui-

tingsomstandigheden zoals gedefinieerd in

artikel 25 Verordening (EG) 1/2003. Deze

verordening bevat, onder meer, bevoegdhe-

den voor de Europese Commissie waarmee

ze de mededingingsregels kan handhaven.

Volgens artikel 25 Verordening (EG) 1/2003,

die van toepassing is op de Commissie,

wordt verjaring ‘gestuit door elke handeling

van de Commissie of van de mededingings-

autoriteit van een lidstaat ter instructie of

vervolging van de inbreuk’.3 In deze bepaling

wordt ook een niet-limitatieve opsomming

gegeven van handelingen die de verjaring

kunnen stuiten. Uiteraard moeten de hande-

lingen ‘noodzakelijk zijn voor het onderzoek

of voor de vervolging van de inbreuk’.4 Vol-

gens de flexibele uitleg van de Roemeense

rechter zouden andere handelingen, zoals

bijvoorbeeld het uitbrengen van het onder-

zoeksrapport, de ‘gewone’ verjaringstermijn

van vijf jaar ook kunnen stuiten.

Hierop heeft de Roemeense Hoge Raad de

vraag aan het Hof gesteld of het Unierecht,

met name het beginsel van loyale samenwer-

king volgens artikel 4 lid 3 VEU, de nationale

rechter verplicht om de flexibele uitleg in

het licht van artikel 25 Verordening (EG)

1/2003 te volgen. Het Hof splitst deze vraag

in een tweetal vragen, namelijk (1) of arti-

kel 25 Verordening (EG) 1/2003 toegepast

moet worden en (2) of de strikte uitleg toe-

gestaan is in het licht van onder meer het

doeltreffendheidsbeginsel. Zoals A-G Pitruz-

zella terecht opmerkt moeten in deze zaak

‘meerdere beginselen van Unierecht tegen

elkaar […] worden afgewogen, [namelijk] het

beginsel van procesautonomie van de lidsta-

ten bij gebreke van een geharmoniseerde

regeling, het beginsel van doeltreffendheid

van de handhaving van het mededingings-

recht, het beginsel van loyale samenwerking

tussen de lidstaten en de Unie, en het verbod

van terugwerkende kracht van bepalingen

van materieel recht waarbij sancties worden

opgelegd’.5

3. Oordeel van het Hof

3.1. De toepasselijkheid van artikel 25

Verordening (EG) 1/2003 (eerste vraag)

Verordening (EG) 1/2003 is, zoals het Hof

opmerkt, rechtstreeks toepasselijk.6 Volgens

het Hof wil de Roemeense rechter dan ook

weten of artikel 25 Verordening (EG) 1/2003

‘van toepassing is op de feitelijke situatie in

het hoofdgeding’.7 Deze bepaling is, zoals

meerdere bepalingen in deze verordening,

gericht aan de Commissie8 en ‘beoogt een

regeling in te voeren betreffende de termij-

nen waarbinnen de Commissie, zonder af-

breuk te doen aan het fundamentele vereiste

van rechtszekerheid, geldboeten en dwang-

sommen mag opleggen aan ondernemingen

waartegen procedures inzake toepassing van

de mededingingsregels van de Unie lopen’.9

Lidstaten hebben procedurele autonomie en

kunnen dus zelf regels vaststellen om de

handhaving van artikelen 101 en 102 VWEU

in hun rechtsstelsels te verzekeren. Uiter-

aard zijn lidstaten hierbij gebonden aan de

standaardgrenzen van de procedurele auto-

nomie, namelijk het gelijkwaardigheidsbe-

ginsel en het doeltreffendheidsbeginsel.10

Hierdoor bestaat er dus ook geen verplich-

ting voor lidstaten om de verjaringstermij-

nen die van toepassing zijn op de Commis-

sie, en de daarmee samenhangende regels

omtrent stuiting, over te nemen.11 Het Hof

komt dan ook tot de conclusie dat artikel 25

Verordening (EG) 1/2003 niet van toepassing

is op nationale mededingingsautoriteiten.

3.2. De keuze voor een strikte of flexibele

uitleg (tweede vraag)

De tweede vraag betreft de grenzen aan de

procedurele autonomie van een lidstaat om

verjaringstermijnen vast te stellen. Het Hof

herhaalt dat lidstaten, nu er geen Unierech-

telijke regeling is omtrent verjaringstermij-

nen en stuiting, deze regels zelf mogen

vaststellen,12 zolang zij ‘het Unierecht, en in

het bijzonder het doeltreffendheidsbeginsel,

in acht nemen’.13 Het beginsel van loyale

samenwerking uit artikel 4 lid 3 VEU vereist

bovendien dat lidstaten geen ‘afbreuk [doen]

aan de volledige en eenvormige toepassing

van het Unierecht, en geen maatregelen

mogen nemen of handhaven die de op de

ondernemingen toepasselijke mededingings-

regels van hun nuttig effect kunnen bero-

ven’.14 Bijgevolg moet de nationale wetgever

bij de vaststelling van verjaringstermijnen

een evenwicht vinden tussen de effectieve

handhaving van artikelen 101 en 102 VWEU

en het doel van verjaringstermijnen om

rechtszekerheid te bieden.15 Verjaringstermij-

nen zijn op zichzelf dan ook niet verboden.

Wel moet bij het bepalen van de verjarings-

termijnen en de stuitingsregeling rekening

gehouden worden met het specifieke karak-

ter van het mededingingsrecht.16 Als de ver-

jaringsregeling ‘systematisch verhindert dat

doeltreffende en afschrikkende sancties

worden opgelegd’ voor een overtreding van

artikelen 101 of 102 VWEU, zal de regeling

tegen de grenzen van de procedurele autono-

mie aanlopen, aangezien het mededingings-

recht dan niet effectief gehandhaafd kan

worden.17 De strikte uitleg in de Roemeense

jurisprudentie die zich categorisch verzet

tegen stuiting door latere onderzoekshande-

lingen lijkt, aldus het Hof, tot een ‘structu-

reel risico’ te leiden dat inbreuken op het

mededingingsrecht onbestraft blijven.18 In

het mededingingsrecht moeten namelijk

vaak complexe feitelijke en economische

analyses uitgevoerd worden. Zonder stuiting

van de verjaringstermijn zouden mededin-

gingsautoriteiten dergelijke analyses niet

kunnen uitvoeren voordat de verjaringster-

mijn is verstreken. Na deze stevige formule-

ringen laat het Hof het aan de nationale

rechter om te beoordelen of de strikte uitleg-

ging van de stuitingsregeling inderdaad tot

een ‘structureel risico’ leidt dat mede-

dingingsrechtelijke inbreuken onbestraft

blijven.19 De nationale rechter heeft de mo-

gelijkheid om nationaal recht conform uit

te leggen in het licht van het Unierecht20 of

om de nationale bepaling buiten toepassing

te laten.21 Het zou in dit geval mogelijk
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kunnen zijn om de flexibele uitleg te laten

prevaleren boven de strikte uitleg. Deze

flexibele uitleg zorgt er namelijk voor dat

alle onderzoekshandelingen van de Roe-

meense mededingingsautoriteit de verjaring

kunnen stuiten, waardoor complexe analyses

nog steeds mogelijk zijn en er geen structu-

reel risico is dat inbreuken onbestraft blij-

ven. Het beginsel van conforme interpretatie

verplicht de nationale rechter dan de flexibe-

le uitleg te kiezen. Weliswaar mag conforme

interpretatie geen contra legem uitlegging

van het nationale recht inhouden en moeten

de algemene rechtsbeginselen, zoals het

rechtszekerheidsbeginsel, hierbij in acht

genomen worden.22 Het Hof gaat niet verder

in op deze grenzen, aangezien de flexibele

uitleg blijkbaar toegestaan is onder nationaal

recht en dus niet tegen deze grenzen aan-

loopt.23 De vraag of nationaal recht terzijde

geschoven moet worden is dan ook irrele-

vant nu conforme interpretatie mogelijk

lijkt.24

4. Commentaar

De uitspraak van het Hof is helder en bena-

drukt, wederom, de grenzen aan de procedu-

rele autonomie van lidstaten. Dat er ook bij

verjaringstermijnen grenzen zitten aan de

discretie van lidstaten is al enige tijd duide-

lijk.25 Voorts heeft het Hof ook reeds uitge-

legd dat het doeltreffendheidsvereiste en het

gelijkwaardigheidsvereiste gerespecteerd

moeten worden bij verjaringstermijnen die

worden vastgesteld voor (civiele) schade-

claims op basis van een mededingings-

rechtelijke inbreuk.26 De onderhavige uit-

spraak bevestigt dat dezelfde grenzen gelden

wanneer het de bestuursrechtelijke handha-

ving van het mededingingsrecht betreft.

Deze zaak had tot Taricco-achtige problemen

kunnen leiden. In de Taricco-saga oordeelde

het Hof in Taricco I dat de Italiaanse verja-

ringstermijnen, en stuitingsregelingen, niet

dermate strikt moeten zijn dat btw-fraude

niet bestraft kan worden. Gezien de ‘com-

plexiteit en de lange duur van de strafproce-

dures die tot een definitief vonnis leiden’

moeten verjaringstermijnen lang genoeg

zijn.27 Als blijkt dat btw-fraude in een groot

aantal gevallen niet bestraft wordt door

coulante verjaringstermijnen, treedt er

strijdigheid op met het doeltreffendheidsver-

eiste. De nationale rechter moet in een der-

gelijk geval de verjaringsregeling buiten

toepassing laten.28 In M.A.S. & M.B. – de

zogenoemde Taricco II-zaak – werd dit

standpunt genuanceerd en gaf het Hof

ruimte aan de nationale rechter om de verja-

ringsregeling desalniettemin niet buiten

toepassing te laten als dit in strijd zou zijn

met het nationale legaliteitsbeginsel.29 In

onderhavige zaak is deze problematiek over

eventuele strijdigheid met het legaliteitsbe-

ginsel voorkomen, aangezien de Roemeense

rechters reeds twee interpretaties hanteerden

waarvan slechts de strikte uitleg in strijd is

met het doeltreffendheidsbeginsel. Hierdoor

was het mogelijk om de nationale bepaling

over verjaring en stuiting te interpreteren

in het licht van artikel 101 VWEU en het

doeltreffendheidsvereiste. De nationale

rechter moet dan ook de uitleg toepassen

die niet in strijd is met het doeltreffendheids-

vereiste.

Vanwege de verschillende opvattingen in de

Roemeense rechterlijke macht over de inter-

pretatie van stuitingshandelingen hoefde

het Hof dus geen oordeel te vellen over de

vraag of de nationale rechter het doeltreffend-

heidsvereiste opzij mag schuiven ten voorde-

le van het nationale legaliteitsbeginsel. Uit

de Taricco-saga blijkt dat het Hof verjarings-

termijnen in het algemeen ziet als procedu-

rele regels.30 Hierdoor hoeven verjaringster-

mijnen niet getoetst te worden aan het

legaliteitsbeginsel. Deze aanpak is geheel in

lijn met de jurisprudentie van het Europees

Hof voor de Rechten van de Mens, welke,

ook in een Italiaanse zaak, oordeelde dat

verjaringstermijnen in het strafrecht (voor

de toepasselijkheid van het legaliteitsbegin-

sel uit artikel 7 EVRM) als procedureel recht

gezien moeten worden.31 Volgens deze inter-

pretatie wijzigt de strafbaarheid van een ge-

draging niet door een verlenging van de

verjaringstermijn. Toch zijn er lidstaten die

verjaringstermijnen in het strafrecht wel als

materieel recht beschouwen.32 In Taricco II

oordeelde het Hof dat lidstaten bij de hand-

having van het Unierecht, in de afwezigheid

van harmonisatie, zelf mogen bepalen of ze

verjaringstermijnen als procedurele regels

of als materieel recht zien.33 Roemenië heeft,

wat betreft het mededingingsrecht, gekozen

om verjaring als materieel recht te classifice-

ren.34 Toch levert een ruimere uitleg van

stuitingshandelingen blijkbaar geen proble-

men met het legaliteitsbeginsel op en zou

Whiteland, in tegenstelling tot wat een lage-

re rechter oordeelde, alsnog beboet kunnen

worden.

Omwille van deze specifieke omstandighe-

den, hoefde het Hof geen oordeel te geven

over de vraag of een hogere bescherming

van fundamentele rechten op nationaal ni-

veau het doeltreffendheidsvereiste terzijde

kan schuiven. Een hogere bescherming van

fundamentele rechten op nationaal niveau

kan er namelijk toe leiden dat mededingings-

rechtelijke inbreuken stelselmatig onbestraft

blijven, waardoor de effectieve handhaving

van het mededingingsrecht in het geding

kan komen. Over de vraag hoe een conflict

tussen de effectieve handhaving van het

Unierecht enerzijds en een hogere funda-

mentele bescherming op nationaal niveau

anderzijds opgelost moet worden is veel ge-

schreven. Zo benoemt Lestrade bijvoorbeeld

dat er sinds Taricco II in strafrechtelijke za-

ken ‘een trend zichtbaar [is] waarbij het Hof

nationale maatstaven voor de bescherming

van de grondrechten toestaat die wel degelijk

de effectiviteit van EU-recht beperken’.35 In

het mededingingsrecht blijft het, zonder

nadere duiding van het Hof, de vraag of de

effectieve handhaving van het EU-mededin-

gingsrecht door nationale autoriteiten be-

perkt kan worden door een hogere bescher-

ming van fundamentele rechten op nationaal

niveau.36 A-G Pitruzzella stelde in de onder-

havige zaak voor om, indien conforme inter-

pretatie niet mogelijk is, de redenering uit

Taricco II toe te passen, waardoor de natio-

nale rechter mag beoordelen of het nationale

legaliteitsbeginsel in de weg staat aan het

terzijde schuiven van de verjaringstermijn

die de effectieve handhaving van het mede-

dingingsrecht belemmert.37 Een dergelijke

aanpak zou betekenen dat de effectieve

handhaving van het EU-mededingingsrecht

door nationale mededingingsautoriteiten

onder bepaalde omstandigheden beperkt

kan worden door een beroep op een hogere

bescherming van fundamentele rechten op

nationaal niveau.

Zoals reeds aangegeven blijven de proble-

men in deze zaak uit. De Roemeense wetge-

ver heeft daarnaast in 2015 al ingegrepen en

de bepaling over verjaring en stuitingshan-

delingen aangepast door te verduidelijken

dat inspecties en de kennisgeving van het

onderzoeksrapport ook stuitingshandelingen

zijn. Hierbij is aansluiting gezocht bij arti-

kel 25 Verordening (EG) 1/2003. Met deze

wijziging worden toekomstige problemen

in ieder geval voorkomen. Hiermee heeft de

Roemeense wetgever, mijns inziens, ook

voldaan aan de opdracht die het Hof in deze

zaak aan nationale wetgevers geeft. Zoals

het Hof duidelijk maakt moeten verjarings-

termijnen zo opgesteld worden dat zij een

evenwicht tot stand brengen tussen de effec-

tieve handhaving van de mededingingsregels

enerzijds en rechtszekerheid anderzijds.

Deze taak blijft relevant nu de Europese

wetgever in de ECN+ Richtlijn slechts een

beperkte verjaringsregeling heeft opgeno-

men. Deze richtlijn bepaalt namelijk dat

lidstaten ervoor moeten zorgen dat
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verjaringstermijnen ‘worden opgeschort of

onderbroken voor de duur van de handha-

vingsprocedures’ door een andere EU-mede-

dingingsautoriteit (dat wil zeggen een

nationale mededingingsautoriteit of de

Commissie)38 en dat een verjaringstermijn

‘door een nationale mededingingsautoriteit

wordt opgeschort of onderbroken zolang de

procedure over het besluit van die nationale

mededingingsautoriteit bij een beroepsin-

stantie aanhangig is’.39 De ECN+ Richtlijn

regelt dus niet de duur van nationale verja-

ringstermijnen noch de vraag of en, zo ja,

welke onderzoekshandelingen van de eigen

mededingingsautoriteit een verjaringster-

mijn kunnen stuiten.40 Hierdoor zullen na-

tionale verjaringstermijnen en stuitingsrege-

lingen nog steeds getoetst moeten worden

aan het doeltreffendheidsvereiste.41

In Nederland heeft de wetgever er na de de-

centralisatie van het mededingingsrecht in

2004 voor gekozen om aansluiting te zoeken

bij de verjaringsregeling uit artikel 25 Veror-

dening (EG) 1/2003, zodat geen afbreuk

wordt gedaan aan het ‘nuttig effect van het

systeem van decentrale toepassing’.42 Hier-

door zullen problemen zoals in Whiteland

in Nederland uitblijven. Voor lidstaten die

nog twijfelen of hun verjaringstermijnen en

stuitingsregelingen in het mededingings-

recht voldoen aan de eisen van het Hof, kan

het een logische aanpak zijn om aansluiting

te zoeken bij de regeling voor de Commissie.

Deze aanpak heeft, zoals Whiteland laat zien,

in ieder geval de test van het Hof doorstaan.

J.M. Veenbrink43
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