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Executive summary 

ifi 

Dit onderzoek is bedoeld om het inzicht te vergroten in de wijze waarop mededingings-

problemen als gevolg van wetgeving kunnen ontstaan. Op systematische wijze worden (po-

tentiele) mededingingsproblemen die kunnen optreden bij ontwerpwetgeving in kaart ge-

bracht. Dit rapport is geschreven om als basismateriaal te dienen ter vervaardiging van een 

checklist waarmee kan worden bepaald of mededingingsbeperkingen optreden, en of deze al 

dan met gerechtvaardigd kunnen worden. 

Mededingingsbeperkingen kunnen worden bezien vanuit een economische en vanuit een 

juridische invalshoek. Vanuit een economisc.he invalshoek bezien, is mededinging belang-

rijk om tot een optimale welvaartsverdeling te komen. Beperking van mededinging kan lei-

den tot een minder efficiente werking van markten en daarmee tot welvaartsverlies. Econo-

misch kan mededinging worden geanalyseerd op basis van structuurkenmerken van de markt 

en op basis van een dynamisch proces waarin handelingen worden verricht die de mededin-

ging bevorderen of belemmeren. De structuuraanpak is op enkele plaatsen in het recht terug 

te vinden. Met name bij controle op concentraties waarin de gevolgen van een vermindering 

van het aantal marktpartijen voor de mate van mededinging in ogenschouw wordt genomen 

en in het kader van het verbod op misbruik van een economische machtspositie waarbij het 

marktaandeel van een onderneming in de relevante markt van doorslaggevende betekenis is. 

Bij de procesbenadering van mededinging wordt gekeken naar de invloed van gedragingen 

van marktpartijen op de mededinging. De gedragsbenadering is op verschillende plaatsen in 

de wetgeving terug te vinden (zie bijvoorbeeld artikel 81 en 82 EG). In het algemeen blijkt 

uit een econotnische analyse van mededinging dat de beoordeling van de welvaartseffecten 

van mededinging een kwestie van afwegen is. `Marktconcentratie' door een fusie bijvoor-

beeld kan in het ene geval leiden tot een monopoliepositie die hogere prijzen kan opleggen, 

en in het andere geval tot het realiseren van schaalvoordelen en kostenvoordelen die in de 

vorm van lagere prijzen worden doorgegeven aan de consumenten. Afwegingen tussen po-

tentieel welvaartsverhogende en —verlagende handelingen zijn ook in het recht terug te vin-

den. De economische analyse laat ook zien dat markten niet altijd werken, en dat er onder 

bepaalde voorwaarden reden kan zijn voor overheidsingrijpen, bijvoorbeeld door wet en 

regelgeving, om de falende markt te corrigeren en de welvaartsverdeling te verbeteren. Het 

bestrijden van monopolievorming en van het marktfalen dat daarmee gepaard ligt bijvoor-

beeld ten grondslag aan de artikelen 81 en 82 EG en de daarmee corresponderende artikelen 

in de Nederlandse mededingingswet. Ook de rol en functie van overheidsbedrijven speelt in 

dit verband een rol. 
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In het juridische deel van het onderzoek wordt gekeken in hoeverre mededingings-

beperkingen die kunnen voortvloeien uit wetgeving door de nationale overheid verboden 

dan wel toegestaan zijn in het kader van het Europese en Nederlandse mededingingsrecht. 

Het gaat daarbij met name om de toetsing van niet-mededingingswetgeving (alles behalve de 

Mededingingswet), en de nadruk ligt daarbij vooral op het materieel recht. De belangrijkste 

bevindingen van deze wets worden hieronder opgesomd. 

De personele werlcingssfeer van het mededingingsrecht worth prirnair bepaald m.b.v. de 

begrippen (ondememing' en condernemersvereniging'. Dit geschiedt a.h.v. de vraag of er 

sprake is van een economische activiteit, d.w.z. het aanbieden van goederen en diensten op 

een bepaalde markt, die, althans in beginsel, kan worden uitgevoerd door een private partij 

om winst te maken (zie Personeel toepassingsgebied van het mededingingsrecht', p. 44 e.v.). 

De mededingingsregels zijn echter niet van toepassing op activiteiten die wegens hun aard en 

doel en de regels waaraan zij zijn onderworpen, buiten de sfeer van het economisch verkeer 

valt, dan wel neerkomen op de uitoefening van typische overheidsprerogatieven. Het Hof 

maakt in dit kader een onderscheid tussen enerzijds het handelen van de overheid over-

held (gevallen waarin door of namens de staat wordt gehandeld in de uitoefening van over-

heidsgezag), of die in beginsel niet door een particuliere onderneming kunnen worden ver-

richt, en anderzijds het handelen van de overheid onderneming' (gevallen waarin door of 

namens de staat economische activiteiten van industriele of commerciele aard worden ver-

richt, bestaande in het aanbieden van goederen en diensten op de markt) (zie 'De overheid 

als `onderneming' of `ondernemersvereniging', p. 47 e.v.; 'Box 3.1 Personele test', p. 54). 

Wat betreft de materiele werkingssfeer, is het mededingingsrecht in beginsel op alle `econo-

mische' acdviteiten van toepassing. Op dit beginsel gelden slechts beperkte uitzonderingen, 

zoals de recente Bremjens-jurisprudentie, die stelt "[...] dat overeenkomsten die in het kader 

van collectieve onderhandelingen tussen sociale partners worden gesloten ter verbetering 

van de arbeidsvoorwaarden, wegens hun aard en doel moeten worden geacht niet onder fart 

81 lid 1 EG] te vallen." Volgens de (oudere) jurisprudentie van het Hof is een expliciete uit-

zondering vereist in alle andere gevaLlen behalve agriculturele producten (art. 36 EG, V ali-

nea) en militair materieel (art. 296 lid 1 sub b) EG (zie Paragraaf 3.3.2, `Materieel toepas-

singsgebied van het mededingingsrecht', p. 55 e.v.; `Algemene materiele test', p. 66). Indien 

de verantwoordelijkheid voor een (mededingingsbeperkende) maatregel volledig bij de over-

heid moet worden geacht te liggen, kunnen de mededingingsregels niet op de daarbij betrok-

ken ondernemingen van toepassing zijn. Slechts indien een nationale wettelijke regeling de 

mogelijkhcid van een mededinging openlaat die door autonome gedragingen van de onder-

nemingen kan worden verhinderd, beperkt of ven-alst, en dit laatste zich voordoet, komen 
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deze ondernemingen in strijd met het mededingingsrecht (zie `Gedragingen die door de 

overheid zijn voorgeschreven', p. 62 e.v.). 	, 

Het nationale mededingingsrecht legt aanzienlijk minder (formele) beperkingen op aan wet-

geving door de nationale overheid dan het Europese mededingingsrecht (zie paragrafen 

3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3, P.  33 e.v.). De toepasselijkheid van het Europese mededingingsrecht 

vereist een effect op de handel tussen Lid-Staten. Dit is snel het geval bij nationale wetgeving 

(zie `Geogragisch toepassingsgebied van het mededingingsreche, p. 67 e.v.; `Geografische 

test', p. 72). 

Het onderzoek kan ingedeeld worden aan de hand van de drie invalshoeken voor het mede-

dingingsrecht in de context van wetgeving door de nationale overheid: 

1. de overheid en overheidsondernemingen alleen: art. 86 EG; 

2. de relaties tussen ondernemingen: de `nuttig effect'-doctrine; 

3. de relatie tussen overheid en ondernemingen: steunmaatregelen (artikelen 87-89 EG). 

Het mededingingsrecht kan ten eerste op een indirecte wijze van toepassing zijn op het hande-

len van de Lid-Staten. Zij kunnen immers middels `openbare bedrijven' handelen als onder-

neming, en aan ondernemingen `bijzondere of uitsluitende' rechten. Hiervoor is art. 86 EG 

geschreven (zie Paragraaf 3.4.1, `Artikel 86 EG', p. 73 e.v.). Lid 2 van dit artikel vormt een 

uitzonderingsmogelijkheid voor de toepassing van (o.m.) de mededingingsregels. Algemene 

sociaal-economische belangen hebben o.g.v. deze bepaling voorrang op de mededingings-

regels, indien aan enkele voorwaarden is voldaan, waarvan met name de noodzakelijkheids-

en proportionaliteitstoets belangrijk zijn. Wat dit betreft is er echter geen duidelijke, consis-

tente lijn in de jurisprudentie te vonden, hetgeen het opstellen van een test voor de toelaat-

baarheid van wetgeving onder art. 86 EG met eenvoudig maakt. Het is met name erg lastig 

aan te geven hoe marginaal danwel integraal de noodzakelijkheids- en subsidiariteitstoetsing 

dient te zijn, en in welke omstandigheden dit achterwege kan blijven. Inclien wetgeving een 

situatie schept waarin een onderneming een machtspositie heeft, en deze onderneming hetzij 

kennelijk / klaarblijkelijk (structured) met in staat is om te voldoen aan op de markt bestaan-

de vraag naar een bepaald soort activiteiten, hetzij deze onderneming in een belangenconflict 

wordt geplaatst, dan is dit (indirect) in strijd met art. 82 EG (zie 'Art. 86 lid 1 EG, de `nuttig 

effect'-doctrine en artikel 82 EG', P.  104 e.v.; 'Test: Indirecte werking artikel 82 EG', p. 

107). 

Het mededingingsrecht kan ten tweede op een indirede wijze van toepassing zijn op het han-

delen van de Lid-Staten. De Lid-Staten van de EU zijn immers gebonden aan de loyaliteits-

clausule in het EG-Verdrag, en dat zij zich derhalve dienen te onthouden van alle maat-

regelen die de verwezenlijking van de doelstellingen daarvan in gevaar kunnen brengen. De 



vi 

instelling van "een regime waardoor worth verzekerd dat de mededinging binnen de interne 

markt niet wordt vervalst" wordt als doelstelling genoemd in art. 3 lid 1 sub g) EG, en nader 

ufigewerkt in de artikelen 81-89 EG. Indien de effectieve werking (het 'eel utile' ofwel `nuttig 

effect') hiervan wordt gefrustreeth door het optxeden van de overheid kan dit onder om-

standigheden in strijd zijn met het EG-Verdrag (zie Paragraaf 3.4.2, 'De `nieuwe norm': de 

`nuttig effect'-doctrine', p. 95 e.v.). Indien nanonale wetgeving een mededingingsbeperkende 

regeling tussen ondernemingen oplegt, de totstandkoming van een mededingingsbeperkende 

regeling tussen ondernemingen worth begunstigd, of de gevolgen van een bestaande mede-

dingingsbeperkende regeling tussen ondernemingen versterkt door elementen daarvan ge-

heel of gedeeltelijk over te nemen in een wettelijke verplichting die geldt voor dezelfde bran-

che, dan is dat is in strijd met (bet 1' 'lac' van) de `nuttig effect'-doctrine. Indien publieke 

beslissingsbevoegdheden worden gedelegeerd aan particuliere belanghebbenden (wordt de 

verantwoordelijkheid voor het nemen van besluiten op economisch gebied aan particuliere 

marktdeelnemers over gedragen zonder de mogelijkheid te behouden deze besluiten te 'over-

mien', dan is dat is in strijd met (het 2"luik' van) de `nuttig effect'-doctrine (zie 'Art. 86 lid 1 

EG, de `nuttig effect'-doctrine en artikel 81 EG', p. 96 e.v.; 'Test: Indirecte werking artikel 

81 EG', p. 104). 

Ten derde: indien er sprake is van een voordeel dat zonder tegenprestatie (ofwel eenzijdig en 

autonoom) wordt verstrekt, dit voordeel met staatsmiddelen wordt bekostigd, dit voordeel 

bepaalde ondememingen of producties begunstigd, en de waarde van het voordeel niet on-

der de 'de minimil-drempel valt, dan is er mogelijk sprake van staatssteun, die in ieder geval 

dient te worden aangemeld bij de Europese Commissie (zie Paragraaf 3.6, `Staatssteun', p. 

150 e.v.; `Staatssteun-test', p. 157). 

Het rapport worth afgesloten met een `lijse van ingredienten die nuttig zijn voor het opstel-

len van een checklist van gerechtvaardigde en niet-gerechtvaardigde mededingings-

beperkingen. De bruikbaarheid van deze lijst is bij wijze van toetsing en illustratie toegepast 

op twee specifieke wetgevingstrajecten. Uit deze beperkte toepassing kwam naar voren dat 

de opgestelde criteria en methoden bruikbaar en nuttig zijn om ontwerpwetgeving te toetsen 

op mogelijke mededingingsbeperkingen. 



1 	Inleiding 

1 

Dit onderzoek is bedoeld om het inzicht te vergroten in de wijze waarop mededingingspro-

blemen als gevolg van wetgeving kunnen ontstaan. Op systematische wijze worden de (po-

tentiele) mededingingsproblemen die kunnen optreden bij onmerpwetgeving in kaart ge-

bracht. Het voorliggende onderzoeksrapport is geschreven om als basismateriaal te clienen 

ter vervaardiging van een checklist die kan worden gebruikt door een brede doelgroep, na-

melijk eenieder die binnen ministeries te maken heeft met wetgeving, en daarbij mogelijk 

profijt zou kunnen hebben bij een algemene checklist van gerechtvaardigde en niet-gerecht-

vaardigde mededingingsbeperkingen. Bij dit onderzoek is uitgegaan van de veronderstelling 

dat deze nog te vervaardigen checklist voornamelijk een karakter zal hebben dat zich beperkt 

tot een alarmerende functie, en geen definitieve zekerheid zal kunnen bieden over de ver-

enigbaarheid met het mededingingsrecht. Daarvoor is het ons inziens raadzaam dat deze 

vooral zal beogen om wetgevers te waarschuwen wanneer ze waarop moeten letten, en met 

wie zij daarover contact op kunnen nemen. 

Dit inleidende hoofdstuk bestaat uit vier paragrafen. In Paragraaf 1.1 wordt de probleemstel-

ling geformuleerd. Vervolgens wordt in Paragraaf 1.2 het onderzoeksgebied afgebakend. 

Paragraaf 1.3 geeft de uitwerking van de onderzoeksopzet weer en de gehanteerde onder-

zoeksmethoden. Ten slotte geeft Paragraaf 1.4 een overzicht van de rest van het rapport. 

1.1 Probleemstelling 

Mededingingsproblemen kunnen worden bezien vanuit een economische en vanuit een juri-

dische invalshoek. Vanuit een economische invalshoek bezien is mededinging belangrijk om 

tot een optimale welvaartsverdeling te komen. Beperking van mededinging kan leiden tot 

een minder efficiente werking van markten en daarmee tot welvaartsverlies. Beperkingen van 

mededinging kunnen worden veroorzaakt door gedrag van marktdeelnemers, maar ook door 

wetgeving. Vanuit een juridische invalshoek bezien ontstaan mededingingsproblemen wan-

neer dat gedrag in strijd is met de regels van het Europese of nationale mededingingsrecht. 

Ook de wetgever kan de mededinging beperken. Het Europese en nationale recht stelt gren-

zen aan de mogelijkheden die de wetgever daarbij heeft. Deze grenzen zijn niet altijd direct 

herkenbaar. Het onderhavige onderzoek beoogt inzicht te verschaffen in de grenzen die het 

Europese en nationale mededingingsrecht aan wetgeving stelt. 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie. Er bestaat interesse 

in een methode waarop mededingingsproblemen voorafgaand aan het ontwerpen van wet- 

geving in kaart kunnen worden gebracht, opdat onnodige of verboden mededingings- 
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beperkingen kunnen worden onderkend en voorkomen. De Directie Wetgeving van het 

ministerie van Justine heeft het voomemen em op basis van de voorliggende rapportage een 

checklist op te stellen die als mededingingstoets in het wetgevingsproces kan worden ge-

bruikt, om aldus een bijdrage te leveren aan het wetgevingskwaliteitsbeleid. 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt derhalve: "Welke (potentiele) mededingings-

problemen spelen er naar nationaal en Europees recht bij het ontwerpen van wetgeving?" 

Deze hoofdvraag is op te splitsen in een vijftal verschillende aspecten waar dit onderzoek op 

ingaat. 

1. In went soon gevallen veroorzaakt wetgeving beperking van de mededinging? Hoewel 

dit geen afgeleide is van de onderzoeksvraag, menen wij dat het voor het begrip van de 

materie illustratief kan zijn enkele voorbeelden te noemen; 

2. In welke gevallen is sprake van (mogelijke) strijd met de nationale mededingingswet-

geving (met name de Mededingingswet)? 

3. In welke gevallen is sprake van (mogelijke) strijd met de Europese mededingingsregels? 

4. In het verlengde van aspecten 2 en 3: is het type belang dat met bepaalde nationale wet-

geving worth nagestreefd van invloed op de mededingingsrechtelijke beoordeling daar-

van? 

5. Welke aandachtspunten dienen in acht te worden genomen bij het ontwerpen van wet-

geving die voldoet aan de eisen die uit een oogpunt van mededingingsrecht daaraan 

kunnen worden gesteld? 

1.2 Afbakening 

Het onderwerp van dit onderzoek is omvangrijk. Het is daarom van belang dat het vooraf 

duidelijk wordt afgebakend. Ten eerste ligt de nadruk in dit onderzoek op de mogelijke ge-

volgen van wetsevins, dus niet van alle activiteiten die door alle (hogere / lagere, centrale / 

decentrale) overheden kunnen worden ondernomen. 

Ten tweede gaat het in dit onderzoek uitdrukkelijk niet om het beoordelen van btpaalde voor-

genomen wetten of om het doorlichten van bestaande wetgeving, maar em algemene criteria 

voor alle ontwerpwetgeving. 

Ten derde is dit onderzoek gericht op een jutidirche beoordeling van ontwerpwetgeving, en 

niet op een economische beoordeling daarvan (of de mate waarin deze bijdraagt tot de vet-

wezenlijking van efficientie), hetgeen een uitgebreide rechtseconomische analyse zou ver-

eisen. Wel zal de economische achtergrond worden geschetst die relevant is em mededinging 

te analyseren. 
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De afbakening heeft ten vierde betrekking op het rechtsgebied waaraan ontwerpwetgeving 

wordt getoetst: het mededingingsrecht. Op Europees niveau heeft het mededingingsrecht raak-

vlakken met de verkeersvrijheden (goederen, diensten, werknemers, vestiging, kapitaal). In 

dit onderzoek worden de verkeersvrijheden echter met behandeld; waar nodig zal wel wor-

den gewezen op de relatie met de vrijheden. We zullen dan ook alleen die mededingings-

aspecten (in economise& zin) behandelen die onder de jufidische invalshoek van het mededin-

gingsrecht vallen. Op nationaal niveau heeft het mededingingsrecht raakvlakken met het 

project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit ('MDW'). Uiteraard is de wet-

gevingskwaliteit impliciet een onderdeel van dit onderzoek, maar de meer algemene MDW-

problematiek komt in dit onderzoek niet aan de orde (m.a.w. de ingredienten voor de check-

list worden aangereikt, maar de onderlinge afweging van deze ingredienten is een beleids-

kwestie en komt in dit onderzoek niet aan bod). 

Ten vijfde ligt in dit onderzoek de nadruk op materieel recht, d.w.z. de vraag of bepaald 

handelen al dan met in strijd is met het mededingingsrecht. Procedurele aspecten worden 

derhalve niet of slechts zijdelings behandeld. 

Ten slotte geldt dat dit onderzoek als doe heeft om tot een opsomming en heldere uiteen-

zetting van aandachtspunten te komen die in acht dienen te worden genomen bij het ont-

werpen van wetgeving om te beoordelen of die voldoet aan de eisen die daaraan uit een oog-

punt van mededinging(-srecht) kunnen worden gesteld. De aandacht is hierbij gericht op de 

inhoud van een toekomstige checklist (analyse en ordening), en met op de vorm daarvan. De 

bedoeling is dat de definitieve opstelLing en vormgeving van de checklist wordt uitgevoerd 

door het ministerie van Justitie, in nauwe samenwerking met andere betrokken departemen-

ten zoals het Ministerie van Economische Zaken en met de NMa. 

1.3 Onderzoeksaanpak en -methoden 

Om de in Paragraaf 1.2 weergegeven hoofdvraag te kunnen beantwoorden is allereerst het 

aspect dat bestaat uit de economische achtergronden van mededinging en mededingings-

beperkingen geschetst (ofwel een econornisch denkkader). 

Vervolgens is onderzocht welke beperkingen het nationale en Europese mededingingsrecht 

oplegt aan de wetgever. De eerste vier aspecten van de onderzoeksvraag komen aan de orde 

door het zoeken naar de criteria die in een mededingingstoets gehanteerd dienen te worden 

alsmede naar geschikte methoden waarmee een dergelijke toets kan worden opgezet (zoals 

een logische volgorde waarin de criteria langsgelopen kunnen worden). Om de juridische af-

weging te maken zullen ook economische noties moeten worden gebruikt (m.a.w.: voor zo-

ver economische effecten op de mededinging van wetgeving van belang zijn, komen ze aan 
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de orde in het juridische deel en niet in het econonaische dee!). Bovendien is een tweetal wet-
gevingstrajecten geselecteerd waaryoor we deze algemene criteria en methoden nalopen op 

mogelijke hiaten en fouten. Dit fungeert als toets op de voorgestelde criteria en methoden. 

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is beanuvoording van het laatstgenoemde aspect 

van de onderzoeksyraag: welke aandachtspunten dienen in acht te worden genomen bij het 

ontwerpen van wetgeving die yoldoet aan de eisen die uit een oogpunt van mededingings-

recht daaraan kunnen worden gesteld? Op basis van de verkregen inzichten worden de crite-

ria en methoden (analytisch schema) opgesomd ter ven-aardiging van een cheekiest die tijdens 

wetgevingsprocessen in algemene zin toepasbaar zal zijn. 

Dit resulteert in de volgende schematische opzet van het onderzoek: 

Figuur 1 Onderzoeksschema 

Hooldstuk I 

Is er sprake van een situatie waarin 

mededingingsbeperkingen kunnen 

optreden (een marktsiruatie of het 

ontstaan van een marktsituatie)? 

JA 

Is er sprake van een mededingings- 

beperking op die markt? 

JA 

Onder welke juridische invalshoek 

valt deze mededingingsbeperking? 

rI NEE 

1--101 

1- 11■1 

Opsomming van 

criteria en metho- 

den 

Geen mogelijk yerboden 

mededingingsbeperking  

Geen mogelijk verboden 

mededingingsbeperking 
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In het onderzoek zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. 

Scan van de Nederlandse en internationale vakliteratuur op economisch, juridisch en 

rechtseconomisch gebied alsmede een economisch en juridisch literatuuronderzoek 

voor de geselecteerde wetgevingstrajecten ter toetsing van de opsomming van criteria en 

methoden (desk research). 

Jurisprudentie-onderzoek (desk research) via verschillende complementaire methoden. 

Om een zo objectief mogelijke analyse te verkrijgen is onder meet gewerkt met behulp 

van zoekopdrachten in databanken (bijv. de curia-databank, 1  en een 'kale' verzameling 

van onbewerkte teksten van de gebruikte jurisprudentie). Daarnaast is jurisprudentie 

onderzocht die op grond van literatuuronderzoek en interviews (waarbij in beide geval- 

len enige mate van subjectiviteit inherent is aan het type bron) relevant bleek te zijn. 

Interviews met enkele economische en juridische deskundigen op mededingingsgebied 

die werkzaam zijn in de wetenschap, in de rechtspraktijk of bij de overheid, alsmede in-

terviews met enkele deskundigen op het gebied van de 2 geselecteerde wetgevings-

trajecten. 

1.4 Het rapport in vogelvlucht 

Dit onderzoeksrapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft het economisch denk-

kader weer dat dient als achtergrond bij de bestudering van mededinging en mededingings-

beperkingen (Economisch denkkader', p. 11e.v.). Het centrale deel van dit onderzoek staat 

beschreven in Hoofdstuk 3, waarin wordt bekeken welke mededingingsbeperkingen juridisch 

gezien gerechtvaardigd dan wel verboden zijn (luridisch deel', p. 35e.v.). In het afsluitende 

Hoofdstuk 4 wordt de `lijst met ingredienten' kort en helder weergegeven en wordt tevens 

aangegeven waar deze op basis van de analyse van de 2 geselecteerde wetgevingstrajecten is 

aangepast (zie Tvaluatie en conclusie', p. 169 e.v.). Ten slotte wordt een overzicht van de 

gehanteerde bronnen geboden (zie `Billagen', p. 175 e.v.). 

' 	Zie hiervoor < http://www.europa.eu.int/cj/en/recdoc/indexaz/index.htm  > en 
< http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=n1  >. 
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In dit hoofdstuk wordt een economisch denkkader gepresenteerd aan de hand waarvan me-

dedinging en mededingingsbeperkingen kunnen worden geanalyseerd. Hier wordt niet het 

enige mogelijke denkkader weergegeven, maar een gangbaar en algemeen 'cadet dat in veel 

publicaties op dit vakgebied worth gebruikt. Het hoofdstuk sluit aan bij het eerste aspect van 

de onderzoeksvraag zoals gesteld in Paragraaf 1.2 in Hoofdstuk 1: in welke soort gevallen 

veroorzaakt wetgeving een beperking van de mededinging? Het gaat dus om de identificatie 

van mogelijke medeclingingsbeperkingen. Om mededingingsbeperkingen te kunnen identifi-

ceren is het nodig eerst de voorvraag te beantwoorden wat de voorwaarden voor mededin-

ging zijn. Dit is een economisch vraagstuk. 

Deze voorwaarden spelen op twee niveaus. Een pritnair vereiste is dat er sprake moet zijn 

van een situatie waarin mededingingsbeperkingen jibe/ha4t relevant zijn. Het moet dus gaan 

om een marktsituatie of om het ontstaan van een marktsituatie. Indien er geen markt bestaat 

kan er immers ook geen mededinging op die markt bestaan. Wij zullen deze kwestie verder 

niet of slechts zijdelings behandelen. Uitgaande van het bestaan van markten (en dus een 

zekere mate van vrije dan wel geleide markteconomie), komt daarna de kwestie aan de orde 

wat de voonvaarden voor mededinging zijn. 2  De grondgedachte hierbij is deze: indien wet-

geving mogelijk implicaties heeft voor deze voorwaarden, dan heeft de wetgeving implicatie,s 

voor de mededinging. Veranderingen in het mededingingslclimaat hebben op bun beurt weer 

implicaties voor de mate waarin de markt efficient werkt. Over het algemeen geldt dat als de 

mededinging worth belemmerd, er sprake is van welvaartsverlies. In sommige gevallen kan 

een mededingingsbeperking echter wekaartsverhogend werken, namelijk indien het een 

vorm van marktfalen corrigeert of te vet doorgeslagen concurrentie tegengaat. Daamaast 

kunnen ook niet-economische overwegingen — met mogelijk mededingingsbeperkingen tot 

gevolg — ten grondslag liggen aan overheidsingrijpen. 

2 	Andere ungangspunten (planeconornie of een centraal geleide economic) zijn tevens mogelijk, 
man hier minder relevant. Zie ook art. 98 EG: "[..] De lidstaten en de Gemeenschap handelen 
in overeenstemtning met het beginsel van een open markteconomie met Intle mededinging, waarbij een 
doelmatige allocatie pan mida'elen worth bevorderd, en met inachtneming van de beginselen die zijn 
neergelegd in artikel 4." (cursivering toegevoegd). 



Economisch denkkader 

Het economische mededingingsconcept dat we bier (evenals de meeste toezichthouders) 

hanteren is `effectieve concurrentie', wat betekent dat een markt in elk geval bij benadering 

economisch efficient werkt. 3  Dit concept is de praktische invulling van het theoretische con-

cept `volkomen mededinging', dat inhoudt dat een markt volledig efficient werkt. Andere 

concepten en economische theorieen zijn wellicht ook mogelijk, maar spelen in dit verband 

lang niet altijd een rol en komen daarom met aan bod. Een voorbeeld is speltheorie.4 Dit is 

een middel om strategisch gedrag te beschrijven en voorspellen, en niet zo zeer om moge-

lijke mededingingsbeperkingen te identificeren. 

In Paragraaf 2.1 wordt eerst de ideale situatie van volkomen mededinging geschetst, waarna 

in Paragraaf 2.2 de situatie van effectieve mededinging als uitgangspunt wordt genomen. 

Paragraaf 2.3 geeft een overzicht van gronden waarop overheidsingrijpen gerechtvaardigd is 

(zoals het corrigeren van marktfalen). Paragraaf 2.2 (Potentiele beperkingen van mededin-

ging') geeft ten slotte de synthese. 

2.1 Volkomen mededinging 

7 

De situatie van volmaakte mededinging wordt bereikt op het moment dat de markt geheel 

aan zichzelf overgelaten zonder verdere tussenkomst van overheid of toezichthouders resul-

teert in allocatieve en dynamische efficientie. Dit is een ideale toestand, corresponderend 

met de werking van de `onzichtbare hand' van Adam Smith. 3  

Allocatieve of statische efficiintie staat voor een optimale verdeling van schaarse middelen tussen 

alternatieve wijzen van aanwending ter maximalisatie van de totale welvaart. Allocatieve effi-

cientie omvat drie aspecten: 

3 	Het concept effectieve concurrentie heeft de SE0 bijvoorbeeld succesvol gebruikt in een on- 
derzoek voor de OPTA over toezicht en regulering op de telecommunicatiemarkt; zie 
DOMMER1NG ET AL (2001). NB: Verwijzingen naar literatuur worden in clit onderzoek verkort 
weergegeven met de naam van de auteur, gevolgd door het jaartal van publicatie; de volledige 
bibliografische gegevens kunnen worden gevonden in het overzicht van de in het kader van dit 
onderzoek gebruikte bronnen (zie `Bijlage', p. 165 e.v.). De verkorte verwijzingen zijn ter ver-
gemakkelijking van navigatie in de elektronische versie van dit document voorzien van hoer/inks 
naar de volledige verwijzingen. 

4 	In een oligopolisfische marktsstructuur zijn de actoren zich bewust van het feit dat hun acties 
reacties bij andere actoren teweegbrengen. Speltheorie laat in zo'n geval zien dat er veel even-
wichtsoplossingen mogelijk zijn, van perfecte collusie tot zware prijsconcurrentie. De actoren 
hebben hierbij te maken met een coordinatieprobleem. De economische theorie doet echter 
geen uitspraken over hoe dit coordinatieprobleem moet worden opgelost. 
Zie SMITH (1776), par. IV.2.9, SMITH (1790), par. IV.I.10. 
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1. de optimale verdeling van het goederenpakket over vragers: 'et is niemand die kan rui-

len, zonder dat een ander gaat huilen'; 

2. de optimale verdeling van de productie van goederen over aanbieders: het is niet moge-

lijk om de productie anders te verdelen zonder dat het duurder wordt; 

3. de optimale verdeling van inputfactoren in het productieproces van een aanbieder: de 

voortbrenging van een gegeven productievolume tegen minimale kosten, gegeven de 

prijzen van de productiemiddelen en de stand van de techniek. 

Den ideaalsituatie wordt voornamelijk in de neoklassieke literatuur beschreven (impliciet al 

in werk van Leon Wakas en later expliciet door Arthur Pigou), en wordt daarbuiten als refe-

rentiekader gebruikt. Allocatieve efficientie wordt gewaarborgd in een situatie van volkomen 

mededinging. Het is mogelijk om theoretisch aan te geven wat noodzakelijke voorwaarden 

zijn voor een markt met volmaakte mededinging. Meestal warden de volgende voonvaarden 

genoemd: 

1. groot aantal aanbieders (polypolie); 

2. groot aantal vragers (polyopsonie); 

3. homogeen goed; 

4. transparante markt; 

5. vrije toetreding en uittreding. 

De eerste twee voonvaarden impliceren dat alle marktpartijen prijsnemers zijn die geen in-

vloed kunnen uitoefenen op de marktprijs.6 De homogeen goed-voonvaarde wil zeggen dat 

goederen die op de betreffende markt warden verhandeld door vragers als identiek worden 

beschouwd (bijvoorbeeld van vergelijkbare kwaliteit en samenstelling). Het maakt de consu-

ment dus niet uit bij wie hij koopt. Hierdoor wordt het voor de consument mogelijk om de 

kwaliteit en de prijzen tussen aanbieders te vergelijken. De vierde voorwaarde, de trans-

parante markt, impliceert dat consumenten perfecte en kostenloze informatie hebben over 

de prijzen en de kwaliteit van producten de diverse aanbieders, en dat producenten perfecte 

en kostenloze informatie hebben over de prijzen die hun concurrenten vragen, en de pro-

ducten die ze aanbieden. Er is met andere woorden geen onzekerheid en/of gebrek aan in-

formatie. Ten slotte is er de voonvaarde van vrije toe- en uittreding: er zijn geen kosten ver-

bonden aan het opzetten van een ondememing, of aan het stoppen van een onderneming. 

Als er wel toetredingsbarrieres zouden zijn, zouden bestaande producenten bun prijs kunnen 

verhogen boven het (lange termijn) minimum gemiddelde kostenniveau. Uitriedingsbarrieres 

maken dat ondernemingen die verlies lijden de markt niet meteen verlaten, maar toch blijven 

6 	Impliciet is de voonvaarde dat de vragers en aanbieders Met onderling samenwerken inn als 
groep marktmacht te verkrijgen. 
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produceren. Hierdoor ligt de prijs onder de (lange termijn) minimum gemiddelde kosten. 

Gebrek aan mededinging kan zich uiten in ,een gebrek aan innovatieve investeringen. De 

mededinging kan versterkt worden door de drempels voor toetreders met nieuwe producten 

te verlagen of door de kosten voor consumenten om van het ene naar het ander product 

over te stappen ('switching costs') te verlagen. 

Volgens somrnige economen, te vatten onder de noemer 'de Oostenrijkse school' (bijv. Karl 

Menger, Ludwig von Mises) en de op het werk van Joseph Schumpeter voortbouwende neo-

schumpeteriaanse stroming, vertegenwoonligd het neo-Idassieke concept `volkomen mede-

dinging' met de ideaal-situatie. Er wordt immers onvoldoende rekening gehouden met prik-

kels om te investeringen en te innoveren. In de neo-klassieke wereld loont investeren met 

omdat winsten direct worden weggeconcurreerd. Zonder de mogelijkheid om winst te ma-

ken zal de ondernemer met investeren. De neo-klassieke statische efficientie gaat met andere 

woorden uit van de korte termijn en heeft betrekking op de verdeling van welvaart gegeven 

de structuur en omvang van de markt. De Oostenrijkers en Schumpeter gaan uit van de lan-

gere termijn en van dynamzirche efficientie. Hierbij staat het vergroten van de welvaart in de loop 

van de tijd centraal. 

In de modeme theorie worden beide begrippen gecombineerd. Uitgaande van een markteco-

nomie betekent allocatieve efficientie in de praktijk dat de prijs op termijn tendeert naar de 

laagst mogelijke gemiddelde productiekosten (efficiente productie) en dat marktprijzen de 

maatschappelijke kosten reflecteren (efficiente prijszetting). Al met al wordt met allocatieve 

efficientie gedoeld op het behalen van de maximale welvaart doordat consumenten profite-

ren van de meest gunstige prijs-kwaliteit verhouding en een grote diversiteit van het aanbod, 

en omdat aanbieders normale winsten realiseren. 7  Dynamische efficientie heeft betrekking 

op investeringen en technologische vemieuwingen in de loop van de tijd en op het maxima-

liseren van de 'size of the pie' (de totale we1vaarts-loek'). 8  Door investeringen in en introductie 

van nieuwe producten en nieuwe productiemethoden worden in de loop van de tijd de keu-

zemogelijkheden voor de consument verruimd en zal de prijs-kwaliteit verhouding verder 

worden verbeterd. Beide vormen van efficientie kunnen conflicterend zijn. Vanuit het per-

spectief van allocatieve efficientie, de korte termijn, is een ondememer wellicht geneigd om 

7 	Normale winsten wil zeggen dat bedrijven voldoende winst maken om het geinvesteerd vermo- 
gen te belonen. Niet meer dan normale winsten, ook wel aangeduid als economische winst, wil 
zeggen dat er geen winst overblij ft na aftrek van de beloning voor geinvesteerd vermogen. Op 
dit punt verschilt het met het begrip `winst' in boekhoudkundige zin en met het normale spraak-
gebruik. 

8 	Analyse van het .Bronner-arrest geeft aan dat het Hof eerder geneigd lijkt te zijn om prioriteit te 
geven aan productieve efficientie (het stimuleren van efficiente ondernemingen) dan aan alloca-
tieve efficientie op korte termijn (extra concurrentie); zie HvJEG 26 november 1998, zaak C-
7/97 (Bmnnel), Jur. 1998, 1-7791. 
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weinig te investeren en innoveren (dat betaalt zich immers pas op Lange termijn terug). Her 

kan in sommige gevallen dan ook nodig zijn om (op korte termijn) mededingings-

beperkingen toe te staan, die op lange termijn tot meer mededinging — en dus dynamische 

efficientie — kunnen leiden. Voorbeelden hiervan zijn o.m. onderzoek- en ontwildcelings-

overeenkomsten mssen ondernemingen, 9  bepaalde innovade-subsidies, exclusieve rechten 

zoals intellectuele eigendomswetgeving, en exclusieve aan- en/of verkoopovereenkomsten. 

2.2 Effectieve mededinging 

Volkomen mededinging is een theoredsch ideaal, dat voor praktische toepassing te algemeen 

kart zijn. Een meet praktische benadering gaat uit van effectieve mededinging. Dit concept 

wordt voor het eerst beschreven in de economische literatuur van de jaren '40. Vervolgens 

wordt in de literatuur van die tijd gediscussieerd over de vraag of afwijkirtgen van volkomen 

mededinging koste vat kost moeten worden voorkomen. Een invloedrijk artikel is dat van 

CLARK (1940). 10  Hij stelt ten eerste dat volkomen mededinging "does not and cannot exist 

and has presumably never existed", om vervolgens te proberen "to formulate concepts of 

the most desirable forms of competition, selected from those that are practically possible". 

Hij stelt ten slotte dat "imperfect competition may be too strong as well as too weak, and 

that workable competition needs to avoid both extremes". Zijn redenering is als volgt. Om 

een situatie van volkomen mededinging te bereiken moet aan vijf voonvaarden (zoals hier-

boven in Paragraaf 2.1 zijn opgesomd) worden voldaan. Stel nu dat aan een van die voor-

waarden niet is voldaan, dan is het niet zo dat vervulling van de overige vier voonvaarden per 

se een verbetering inhoudt. Hiermee bedoelt hij dat de totstandlcoming van 'workable competiti-

on' in een markt een bepaalde mate van imperfecde in de vervulling van de overige voor-

waarden toelaat. De conclusie van zijn betoog is dat de situatie die we moeten nastreven niet 

die van volkomen mededinging is, maar die van effectieve mededinging. 

Net zoals bij de modeme invulling van het concept Ivolkomen mededinging' speelt ook bij 

effectieve mededinging zowel de korte als de lange termijn een rol. Op de korte termijn 

worth onder meet aandacht besteed aan de structuur van de markt, het economische gedrag 

van marktpartijen en het mogelijk probleem van toetredirtgsbelemmeringen, tenvijl op de 

Lange termijn aandacht wordt besteed aan investeringsbeslissingen en innovatie. 

In de economische literatuur barst vervolgens een discussie Los over hoe het begrip `effectie- 

ve mededinging' kan worden ingevuld. In deze discussie die vanaf de jaren '50 speelt, zijn 

9 	Zie de in voetnoten 82-83 genoemde bronnen en begeleidende tekst, infra. 

I" CLARK (1940), p. 241-256. 
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twee kampen te onderscheiden: enerzijds de 'Harvard School' met onder meer Frederick 

Scherer, en anderzijds de 'Chicago School' met bijvoorbeeld Richard Posner en George Stig-

ler. Kort gezegd geldt dat de Chicago School met gelooft in een concept als effectieve mede-

dinging en vasthoudt aan het ideaal van volkomen mededinging ('markten zijn automatisch 

in een situatie van volkomen mededinging, zolang de overheid er maar afblijfe), terwijl de 

Harvard School juist niet gelooft in volkomen maar wel in effectieve mededinging. Een be-

langrijk verschil van mening handelt bijvoorbeeld over de rol van toetredingsbarrieres. Vol-

gens de Harvard School leiden toetredingsbarrieres tot inefficienties, terwijl dat volgens de 

Chicago School alleen het geval kan zijn als de barrieres worden gecreeerd door de overheid, 

omdat markten zo goed werken dat in de loop van de tijd alleen toetredingsbarrieres blijven 

bestaan die berusten op een efficientievoordee1. 11  

Aan de Harvard-universiteit wordt het structure-conduct-peormance-paradigma ontwikkeld door 

Edward S. Mason, Joe S. Bain en later uitgewerkt door economen als Frederick M. Scherer. 12  

Binnen dit structuur-gedrag-resultaat (SGR) paradigma, dat ook nu nog in de moderne indu-

strial otganization literatuur een belangrijke plaats inneemt 13, zijn case-studies uitgevoerd op 

basis waarvan men trachtte tot algemene criteria te komen. 

Het concept `effectieve mededinging' wordt met alleen door economen gehanteerd, maar 

ook door toezichthouders (zoals de Britse toezichthouder voor de telecommunicatiesector, 

Oftel) en juristen. Dit laatste blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat effectieve mededinging 

('werkzame mededinging') reeds in 1977 door het Hof van Justitie van de Europese Ge-

meenschappen genoemd in de Metro-zaak. Blijkens het arrest in deze zaak hanteert het Hof 

dit concept: "Overwegende dat de in de artikelen 3 [thans, na wijziging, artikel 3 EG] en 85 

van het EEG-Verdrag [thans artikel 81 EG] gestelde voonvaarde dat de mededinging met 

wordt vervalst, uitgaat van het bestaan van een werkzame mededinging (workable competition) 

op de markt, dat wit zeggen de mate van mededinging die noodzakelijk is voor de naleving 

van de fundamentele vereisten en het bereiken van de doelstellingen van het verdrag, in- 

11  Mededinging leidt tot een uitdunning van de markt omdat alleen de sterksten — de bedrijven die 
tegen de laagst mogelijke kosten produceren — overleven. Een (tijdelijk) klein aantal aanbieders is 
dan ook niet per definitie verkeerd. 

12  Er zijn daarnaast ook andere mogelijke . benaderingen bekend bij de invulling van het begrip 
effectieve mededinging. Een voorbeeld daarvan is en de benadering volgens MARKHAM (1950). 
Deze econoom stelt dat "an industry may be judged to be workable competetive when, after the 
structural characteristcs of its market and the dynamic forces that shaped them have been thor-
oughly examined, there is no clearly indicated change that can be effected through public policy 
measures that would result in greater social gains than losses." 

13  Er is in vergelijking met de vroegere sructuur-gedrag-resultaat benadering wel wat veranderd: er 
is niet langer sprake van eenrichtingverkeer. Zo betekent hoge winst (een resultaat kenmerk) dat 
toetreding tot de markt aantrekkelijker geworden is, waardoor de structuur van de markt veran-
dert. 
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zonderheid de totstandbrenging van een markt met soortgelijke voorwaarden als een interne 

markt; Dat dit vereiste ervan uitgaat dat de aard en intensiteit van de mededinging kunnen 

vatieren naar gelang van de betrokken producten of diensten en de economische structuur 

van de bettokken marktsectoren; j ..  1"14 

Hietonder behandelen we de aanpak volgens het SGR-paradigma. Allereerst geven we een 

algemene inyulling van criteria voor effectieve mededinging weer zoals die is opgesteld door 

de economen Frederick Scherer en Stephan Sosnick in Paragraaf 2.2.1, 'De Scherer/Sosnick-

aanpak' (p. 12 e.v.). Vervolgens geven we een praktische invulling hien-an weer zoals die is 

opgesteld door de Britse toezichthouder voor de telecomsector, Oftel, in Paragraaf 2.2.2, 

'De Oftel-aanpak' (p. 14 e.v.). Ten slotte geven we Porter's vijfkrachtenmodel weer in Para-

graaf 2.2.3, 'Het vijfkrachtenmodel van Porter' (p. 15 e.v.). Dit model geeft een overzichte-

lijke manier om markten te analyseren, waarbij veel van de inzichten uit de theorie van de 

industriele organisatie worden gebundeld. 

2.2.1 De Scherer/Sosnick-aanpak 

SCHERER & ROSS (1990) en SOSNICK (1958) hebben uit de econornische literatuur en op 

basis van case-studies een verzameling indicatoren gedesdlleerd die aangeven wanneer er 

sprake is van effectieve concurrentie. Deze zijn ingedeeld naar criteria die betrekking hebben 

op de structuur van de markt, op het gedrag van de ondernemingen, of op het resultaat van 

het gedrag voor ondememingen en consumenten. Hoe meet van deze indicatoren niet over-

eenkomen met de werkelijkheid, hoe verder de markt in kwestie afwijkt van volledige mede-

dingingis 

' 4  HvJEG 25 oktober 1977, zaak 26/76 (Metm SB-Grofimarkte / Commissie), fur. 1977, 1875, r.o. 20; 
vgl. FIERSYRA (1993), p. 33; VAN CAYSEELE & VAN DEN BERGI I (1999), p. 489-490. 

15  Een aanpak die min of meer vergelijkbaar is met deze structuur-gedrag-resultaat benadering van 
effectieve mededinging is de analyse van LEVER (1998) van de werking van de Nederlandse elek-
triciteitsmarkt. Lever telt aan het eind van zijn artikel een samengestelde monitor voor, geba-
seerd op vergelijkbare indicatoren zoals SCI InWit & Ross (1990) en SOSMCK (1958) die gebrui-
ken. Lever wordt hierover echter op de korrel genomen door Am .BERS (1998) vanwege twee re-
denen. Ten eerste zouden niet alle onderdelen van deze samengestelde maatstaf een juiste maat-
staf geven van de mate van concurrentie. Ten tweede wordt door het gebruik van een samenge-
stelde index niet meer duidelijk wanneer twee tegengestelde veranderingen zich voordoen. 



Indicatoren: 	Criteria: 	 ,  
Structuur 	- 	Het aantal aanbieders moet tenminste zo groot zijn als schaalvoor- 

delen toelaten; 
- 	Geen kunstmatige toe- en uittredingsbelemmeringen; 
- 	De kwaliteitsverschillen van de aangeboden producten moeten prijs- 

gevoelig en niet te groot zijn.  
Gedrag 	- 	Concurrenten 	moeten 	in 	enige 	mate 	onzeker 	zijn 	of prijs- 

veranderingen (price initiatives) door de concurrenten gevolgd wor-
den; 

- 	Ondernemingen moeten proberen hun doelen onafhankelijk van 
andere ondernemingen — zonder collusie — te bereiken; 

- 	Er moet geen sprake zijn oneerlijke, uitsluitende, dwingende (' coerci- 
ve') of roof ('predatory') tactieken; 

- 	Inefficiente ondernemingen en consumenten moeten met permanent 
worden bescherrnd; 

- 	Verkoopinformatie en reclame moet informatief zijn, of in ieder 
geval niet misleidend. 

- 	Afwezigheid van permanente en  schadelijke prijsdiscriminatie. 16  
Resultaat 	- 	De productie en distributie vanuit ondernemingen moet efficient zijn 

en geen hulp- en productierniddelen verspillen; 
- 	De omvang en kwaliteit (zoals veiligheid, duurzaamheid, varieteit et 

cetera) van productie moeten reageren op de (veranderende) wensen 
van de klanten; 

- 	De winst moet juist voldoende zijn om investeringen, efficientie in 
productie en distributie en innovatie te belonen; 

- 	Prijzen moeten rationele keuzes stimuleren, de markt richting even- 
wicht brengen en geen cyclische instabiliteit bevorderen; 

- 	Mogelijkheden om technisch betere en nieuwe producten en produc- 
tietechnieken te introduceren moeten worden benut; 

- 	Promotionele uitgaven moeten met excessief zijn; 17  
- 	Verkopers en producenten die er het beste in slagen om de wensen 

van consumenten te realiseren moeten het meest succesvol zijn. 
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Tabel 2.1 	Criteria ingedeeld volgens de structuur-gedrag-resultaat benadering 

13 

(Bron: SCHERER & Ross (1990) en SosNi(:K (1958)) 

16 Prijscliscriminatie is het verschijnsel dat verschillende eenheden van eenzelfde product voor 
verschillende prijzen worden verkocht. In somi -nige gevallen (zoals cperfecte' prijsdiscriminatie 
door een monopolist) kan prijsdiscriminatie welvaartsverhogend zijn. 

17  Reclamekosten verkleinen de winst, en verminderen de efficientie van de productie in de mate 
waarin zij de gemiddelde kosten van een product verhogen; zie: WILDER (1974.) Verhoging van 
reclamekosten impliceert dan het verhogen van de toetredingsdrempels voor poetentiele toetre-
ders, omdat zij meer moeite zullenmoeten doen om hun naam te vestigen. Anderzijds kan een 
verhoging van de uitgaven aan reclame (bijvoorbeeld in het kader van een marketingstrategie ge-
richt op differentiatie) duiden op een toegenomen concurrentiestrijd. 
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Op zich lijkt elk criterium in deze lijst redelijk, maar de lijst kan, evenals hiervan afgeleide 

meer sectorspecifieke lijsten, in zijn geheel om verschillende redenen worden bekritiseerd. 

Ten eerste is er overlap tussen de verschillende criteria. Zo is in het geval aan de eerste twee 

criteria is voldaan tegelijk ook aan veel van de andere criteria voldaan. Verder is het de naag 

hoe de operationele invulling van de criteria geschiedt: wanneer is er sprake van enige mate 

van onzekerheid (eerste gedragscriterium) of wanneer zijn reclame-uitgaven excessief (voor-

laatste resultaatcriterium). Hierbij vervalt men dus automatisch in subjectieve oordelen. Ten 

derde is het op een concrete markt van veel criteria moeilijk vast te stellen of er al dan niet 

aan is voldaan. En, hoe moet worden geoordeeld over effectieve mededinging indien aan 

sommige, maar niet alle voonvaarden is voldaan? Deze vragen worden hier niet beantwoord. 

Wel merken we op dat, ondanks de kritiek bij de toepassing van de lijst voor beootdeling 

van effectieve concurrentie op een markt, de lijst met criteria een duidelijke richting aangeeft 

voor de zoektocht naar mogelijke mededingingsbeperkingen, en daarom van groot belang is 

in het kader van dit onderzoek. 

2.2.2 De Oftel-aanpak 

Om te weten in hoeverre de Britse telecom-markt verandert van een monopolistische markt, 

via een oligopolistische markt, naar een situatie van effectieve concurrentie, heeft de Britse 

toezichthouder voor de telecomsector Oftel een pragmatische lijst met indicatoren samenge-

steld. Het gaat om een toepassing van de algemene SGR-benadering. De verschillende ele-

menten van deze lijst hebben betrekking op het meten van zowel het niveau van concurren-

tie als ook van de realisatie van allocatieve en dynamische efficientie. De indicatoren die de 

`resultaten voor consumenten' meten proberen op een praktische manier inhoud te geven 

aan allocatieve en dynamische efficientie. De indicatoren voor het `consumentengedrag', 

ggedrag aanbieders' en `structuurkenmerken' zijn benaderingen voor de mate van concurren-

tie op de markt. 

Deze lijst met indicatoren en criteria kunnen door middel van consumentenenquetes, bench-

markintonderzoek en marktstructuur-onderzoek worden gebruikt om regelmatig de tele-

communicatiemarkten te evalueren en zo de verdere ontwildteling van effectieve concurren-

tie in de gaten te houden. 



Indicatoren: 	 Criteria: 	, 

Resultaten voor consumenten 	- 	Nationale consumenten hebben voordelen die beter of net zo goed 

zijn als het beste vat het buitenland heeft te bieden; 

- 	Er is een ruim scala aan goederen en diensten beschikbaar voor de 

consumenten; 

- 	Consumenten zijn tevreden met de kwaliteit van de goederen en 

diensten; 

- 	Prijzen reflecteren de onderliggende kostenstructuur (afwezigheid 

van permanent hoge winsten). 

Consumentengedrag 	 - 	Consumenten hebben toegang tot alle informatie die nodig is om 

effectief te kiezen; 

- 	Consumenten zijn van mening dat ze over voldoende informatie 

beschikken en dat ze kunnen profiteren van de voordelen van de 

markt; 

- 	Geen belemmeringen voor consumenten om van aanbieder te ver- 

anderen. 

Gedrag aanbieders 	 - 	Actieve mededinging op het gebied van prijs, kwaliteit en innovatie; 

- 	Afwezigheid van concurrentiebeperkende gedragingen; 

- 	Afwezigheid van collusie; 

- 	Aanbieders komen tegemoet aan de behoeften en wensen van con- 

sumenten; 

- 	Efficiente levering van diensten; 

- 	Recente toetrecling op de markt. 

Structuurketunerken 	 - 	Geen of slechts beperkte toetreclingsbarrieres waardoor (de dreiging 

van) toetreding mededinging stimuleert; 

- 	Het ontbreken van inefficiente aanbieders; 

- 	Beperkte mogelijkheid voor aanbieders om met behulp van markt- 

macht in gerelateerde markten (door bijvoorbeeld verticale of hori-

zontale integratie) marktmacht uit te oefenen op de relevante markt; 

- 

	

	Veranderingen in de marktstructuur in de tijd, waarbij vooral de 

vermindering van concentratie belangrijk is. 
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Tabel 2.2 	De Oftel aanpak op basis van de structuur-gedrag-resultaat benadering 
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(Bron:Veralgemeniseerde versie van OFTEL (2000), zie Chapter 3) 

2.2.3 Het vijfkrachtenmodel van Porter 

Het vijfkrachtenmodel van Porter is een overzichtelijke manier om markten te analyseren. Er 

zijn duidelijke overeenkomsten tussen dit model en de twee hierboven beschreven benade-

ringen omdat alle teruggaan naar de theorie van de industriele organisatie. Op zich gelden 

dan ook dezelfde bezwaren omtrent de praktische toepasbaarheid van deze lijst met criteria 

als aan de vorige 2 lijsten. Het model van Porter onderscheidt vijf krachten die van belang 

zijn om de concurrentiepositie van een onderneming te bepalen. 
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1. De interne concurrentie: de mate van onderlinge concurrentie tussen ondernemingen 

op een bepaalde markt. 

2. De toetredingsmogelijkheden: de mate van concurrentie op een bepaalde markt wordt 

tevens bepaald door de dreiging die uitgaat van potentiele toetreders tot die markt. 

3. Substituten en complementen: de mate van concurrentie is afhankelijk van het wel of 

niet aanwezig zijn van producten in aangrenzende markten die voor afnemers goede al-

tematieven vormen (substituten, zoals cola en cassis) dan wel de verkoop in de eigen 

markt ondersteunen (complementen; bijvoorbeeld kopieerapparaten en inktpatronen). 

4. De macht van toeleveranciers: de mate van concurrentie is tevens afhankelijk van de 

mate waarin een ondememing invloed kan uitoefenen op de prijs en kwaliteit van haar 

inkoop. 

5. De macht van afnemers: de mate van concurrentie is tevens afhankelijk van de mate 

waarin een onderneming invloed kan uitoefenen op de prijs en kwaliteit van haar ver-

koop. 

De contwerp-richtsnoeren voor de marktanalyse en de berekening van Aanzienlijke Markt-

macht' (zie Paragraaf 3.5.3) sluiten bijvoorbeeld in grote mate bij dit model aan. 



Indicatoren: 	Criteria: 	 .  
Interne concur- 	De onderlinge (of: interne) concurrentie is groter als: 
rentie 	 - 	er meer aanbieders zijn; 

- 	de markt stagneert of krimpt; 
- 	er grote kostenverschillen tussen ondernemingen zijn; 
- 	er een relatief grote overcapaciteit is; 
- 	producten homogeen zijn en/of de overstapkosten voor afnemers laag 

zijn; 
- 	er geen sprake is van prijsafspraken of prijsleiderschap; 
- 	de uittredingsdrempels hoog zijn.  

Toetredings- 	De dreiging die uitgaat van toetreding is geringer als: 
mogelijkheden 	- 	er belangrijke schaalvoordelen bestaan in de productie; 

- 	reputatie en merkenbekendheid belangrijk zijn; 
- 	potentiele toetreders moeilijk toegang krijgen tot belangrijke inputs 18; 
- 	ervaring in de ondernemingstak van groot belang is voor ondernemingen; 
- 	er sprake is van netwerk-effecten (iedereen werkt met Windows op de 

PC); 
- 	overheidsregelingen de gevestigde ondernemingen beschermen; 
- 	gevestigde ondernemingen de reputatie hebben zich actief te weren tegen 

nieuwe toetreders.  
Substituten en 	De dreiging van substituten en de steun van complementen hangen af van: 
complementen 	- 	de beschikbaarheid van substituten en complementen; 

- 	de prijs- en kwaliteitskenmerken van deze substituten en complementen; 
- 	de prijselasticiteit van de vraag naar het product van de onderneming.  

Macht van toele- 	De macht van toeleveranciers is groter als: 
veranciers 	- 	de toeleveranciers van een onderneming geconcentreerd zijn; 

- 	de 	onderneming relatief kleine 	hoeveelheden 	afneemt 	bij 	de 	toe- 
leverancier; 

- 	er weinig substituten beschikbaar zijn voor de input van de toeleverancier; 
- 	de onderneming specifieke investeringen heeft gedaan in de relaties met 

bepaalde toeleveranciers; 
- 	toeleveranciers de onderneming over kunnen nemen; 
- 	toeleveranciers prijsdiscriminatie kunnen toepassen.  

Macht van af- 	De macht van afnemers is groter als: 
nemers 	- 	de afnemers van een onderneming geconcentreerd zijn; 

- 	de afnemers relatief grote hoeveelheden afnemen bij de onderneming; 
- 	er veel substituten beschikbaar zijn voor het product van de onderneming; 
- 	de onderneming specifieke investeringen heeft gedaan in de relaties met 

bepaalde afnemers; 
- 	de prijselasticiteit van de vraag naar het product van de onderneming 

groot is; 
- 	afnemers de onderneming kunnen overnemen; 
- 	een deel van de kosten van een onderneming worden uitgegeven aan het 

onderhandelingsproces met afnemers. 
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Tabel 2.3 	Het vijfkrachtenmodel van Porter 

(Bron: 	DRANovii.: & SRANLEY (2000)) 

17 

18  Voorbeelden zijn distributiekanalen, grondstoffen, de vereiste technologie en deskundigheid, of 
geschikte locaties. 
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2.3 Algemene gronden voor overheidsingrijpen 

In deze Paragraaf wordt kort ingegaan op de economische en de niet-economische gtonden 

voor overheidsingrijpen, gericht op het corrigeren van marktfalen en op het tegengaan van 

`niineuze' concurrentie. Bij het overheidsingrijpen op economische gronden staat meestal 

niet (direct)t mededingingsbeperkende of -verruimende karakter ervan op de voorgrond, 

man gaat het om het generen van welvaartswinst. 

In sommige situaties werkt de markt niet perfect, of is marktwerking zelfs geheel afwezig. 

Men spreekt dan van Talende' resp. `missende' markten, en doelt daarmee op situaties waarin 

niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor volledige of effectieve medeclinging. Meestal 

worden de volgende vormen van marktfalen gehanteerd: 

1. Monopolievorming; 

2. Externe effecten; 

3. Collectieve goederen; 

4. Imperfecte informatie. 

ad I. Een monopoliepositie kan ontstaan als gevolg van het bestaan van schaalvoordelen 

(d.w.z. dat de gemiddelde kosten dalen met de omvang van de productie, hetgeen vaak voor-

komt bij hoge vaste kosten en lage marginale kosten). Soms zijn de schaalvoordelen zo groot 

dat het optitnaal is dat er maar een producent is, in dat geval is sprake van een `natuurlijk 

monopolie'. In zo'n geval is overheidsregulering nodig om te zorgen dat de monopolist geen 

onredelijk hoge prijzen stelt en/of de productie beperkt. Aan de overheid ontbreekt echter 

vaak de benodigde informatie om correct te kunnen beslissen of daadwerkelijk sprake is van 

een natuurlijk monopolie. Van de elektriciteitssector werd bijvoorbeeld lang gezegd dat het 

een natuurlijk monopolie was. Momenteel worth de elektriciteitssector nkt meet als zodanig 

gezien, tenvijl men in de tijd dat het wel als natuurlijk monopolie werd gekenschetst, niet 

kon aangeven hoe groot een elektriciteitsproducent minstens moest zijn om efficient te zijn. 

Schaalvoordelen kunnen tevens optreden aan de vraagzijde, bijvootbeeld in het geval dat 

netwerkeffecten een rol spelen. Een monopolicpositie kan ook ontstaan als het gevolg van 

marktmacht. Marktpartijen zijn dan geen prijsnemers, maar stellen hun eigen prijs (' non-price 

takins behaviour'). Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met het feit dat de meeste goederen 

niet homogeen van aard zijn, maar per aanbieder verschillen door onder meer lokatie, servi-

ce, merk- of kwaliteitsverschillen. Ook kunnen aanbieders door kartelvorming of concentra-

tie bun aanbod coordineren en/of bundelen, waardoor een monopolistische marktpositie 

ontstaat. In dit geval zal overheidsingrijpen gericht zijn op het bevorderen van mededinging 

(het beperken van de marktmacht door bijvoorbeeld toetreding te vergemakkelijken). Het 
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mededingingsrecht is een belangrijke vorm van overheidsingrijpen, die gericht is op het be-

teugelen (en in het geval van de concentratiecontrole voorkomen) van monopoliemacht. 

ad 2. In het geval van externe effecten worden er wel goederen en diensten geproduceerd, 

maar wordt er Met op een markt voor `afgerekend'. In het geval van externe effecten zal de 

markt zonder ingrijpen met efficient werken. Bij negatieve effecten is de marktprijs te laag, 

en dus is de omvang van de productie te hoog (en vice versa voor positieve externe effecten). 

Deze is immers alleen gebaseerd op de private kosten en met op de maatschappelijke kosten. 

Verder wordt er een groter beslag gelegd op de productiemiddelen ten behoeve van het "ex-

cessieve' productieproces dan met een totale doorrekening van alle maatschappelijke kosten 

het geval zou zijn. Negatieve externe effecten zijn bijvoorbeeld geluidsoverlast bij Schiphol, 

watervervuiling en verkeersopstoppingen. Een positief extern effect treedt bijvoorbeeld op 

als onderneming B kan profiteren van een (door de overheid gefinancierde) infrastructurele 

voorziening voor onderneming A. Een vanuit mededingingsoogpunt belangrijke vorm van 

externaliteiten ontstaat indien een onderneming of persoon een nieuwe techniek of product 

ontwikkelt, terwijI andere personen deze kennis ook krijgen zonder daan-oor te betalen. 

Hierdoor zijn de private baten van innovatie zonder overheidsingrijpen vaak kleiner dan de 

kosten. Daarom bestaat er wetgeving die innovatoren beter in staat stelt om de baten van 

hun innovaties te internaliseren. Een voorbeeld hiervan is de intellectuele eigendomswet-

geving (zoals het octrooi- en auteursrecht). Intellectuele eigendomsrechten verlenen de 

rechthebbende een juridisch monopolie voor bepaalde tijd voor de exploitatie (die ook kan 

worden uitbesteed door het verlenen van toestemming m.b.v. licenties). 

ad 3. Bij collectieve goederen is voortbrenging via de markt uitgesloten, omdat de baten van 

het goed non-exclusief zijn, en omdat het goed wordt gekenmerkt door non-rivaliteit in het 

gebruik.19 Non-exclusiviteit van baten betekent dat het onmogelijk is om mensen van het 

gebruik van het goed uit te sluiten (in feite dus positieve externe effecten met marginale pro-

ductiekosten van nul). Non-rivaliteit betekent dat het gebruik door de ene consument met 

ten koste gaat van gebruik door een ander. Collectieve goederen zijn goederen als defensie 

of dijken. Geen enkele consument zal bereid zijn om op individuele basis voor zo'n goed te 

betalen. En producenten zullen met het risico nemen om het te produceren. Zonder over-

heidsingrijpen zullen dan ook geen productietniddelen worden aangewend om het collectie-

ve goed voort te brengen, terwijI er wel behoefte bestaat aan deze goederen. Overheids-

ingrijpen impliceert hier dan ook mogelijk een welvaartswinst. 

19 Non-exclusiviteit op individuele basis hangt af van enerzijds de techniek en anderzijds het recht, 
en is derhalve deels een sociale keuze (het recht kan immers worden veranderd), zulks i.t.t. non-
rivaliteit, \vat een (puur technische) eigenschap van het goed in kwestie is. 
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ad 4. Imperfecte informatie kan er toe leiden dat bestaande markten nkt goed functioneren 

of dat vrije markten ontbreken (zoals in ongereguleerde verzekeringsmarkten29. Een derge-

lijk gebrek aan transparantie betekent dat de informatie niet kosteloos en/of niet volledig is. 

De overheid kan dan bijvoorbeeld ingrijpen door it verplichten tot etikettering om de on-

derange vergelijkbaarheid voor consumenten te vergroten (bijvoorbeeld vat betreft de mill-

eu-vriendellikheid van huishoudelijke apparaten), of door middel van verplichte keurmerk-

systemen om de minimum productkwaliteit duidelijk te maken. 

In het kader van dit onderzoek is het belangrijkste gevolg van missende of falende markten 

dat in bovengenoemde gevallen de markt niet leidt tot efficientie. Effectief overheidsin-

grijpen kan in deze gevallen leiden tot welvaartswinsten. 

Overheidsingrijpen op economische gronden kan ook plaatshebben om een te vet door-

geslagen concurrentiestrijd op een markt it verhelpen. Men spreekt ook wel van cruineuze' 

concurrende (SCHERER & ROSS (1990)). Het gaat dan bijvoorbeeld om een prijzenoorlog 

tussen producenten waardoor ook de kwahteit van de geleverde producten onder tiruk kan 

komen te staan. 2 1 In dergelijke gevallen lijkt op een markt wel te zijn voldaan aan de voor-

waarden voor mededinging, maar in praktijk staan de investeringen in technologie en onder-

zoek onder druk. De markt is dan op het eerste gezicht wel statisch efficient (lage prijzen, 

hoge productie), maar dynamisch inefficient. De overheid kan dan bepaalde mededingings-

beperkende maatregelen nemen. VAN DAMME (2000) geeft nog een ander voorbeeld: de 

medische sector (met gereguleerde prijzen). Het verhogen van toetredingsdrempels kan in 

sommige gevallen juist welvaartsverhogend werken. Door toetreding zal de concurrentie toe-

nemen en de prijzen afnemen, hetgeen (op korte termijn) positief is voor de consument. 

Gevestigde aanbieders zien hun winst echter dalen en kunnen in de problemen komen. In 

deze gevallen zou een toetredingsbelemmeting gerechtvaardigd kunnen zijn. 

20 

21 

Een transparante markt kan alleen bestaan als informatie over de producten van de verschillende 
producenten kosteloos beschikbaar is. Als bijvoorbeeld voor offertes van verzekeringsbedrijven 
betaald moet worden zouden mensen minder offertes opvragen en dus minder goed geinfor-
meerd zijn over prijsverschillen tussen de verschillende verzekeraars. Hierdoor zouden verzeke-
raars een prijs boven het competitieve niveau kunnen vragen zonder dat alle potentiele klanten 
naar een concurrent gaan. 
Een prijzenoodog hoeft overigens niet te duiden op een intensieve concurrentie. Prijsoorlogen 
kunnen immers ook onderdeel uitmaken van stilzwijgende kartelafspraken, zie VAN DAMIAN 
(2000): "de enige manier om de afspraak zonder belastend schriftelijk materiaal stabiel te maken 
is door af en toe, als de marktsituatie slechter is dan venvacht, een prijsoorlog uit te vechten. 
Deze disciplineert diegenen the van de afspraak afweken en rnaakt voor ieder weer duidelijk vat 
welbegrepen eigen belang ook weer is." 
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Er zijn ook ovenvegingen voor overheidsingrijpen die Met zijn gericht op marktfalen. In het 

algemeen komen deze politieke overwegingen,neer op de volgende drie situaties: 

Situaties waarin de marktuitkomst als onrechtvaardig wordt beschouwd (herverdeling 

van inkomen). Soms leidt de markt wel tot efficiente uitkomsten, maar is de welvaarts-

verdeling die resulteert Met wenselijk. Het ingrijpen is er dan op gericht om een onge-

wenste welvaartsverdeling te veranderen of om een ongelijke welvaartsverdeling recht te 

trekken; 

Situaties waarbij paternalistische motieven een rol spelen, zoals bijvoorbeeld kinder-

porno of (hard-)drugs. Dit geldt met name indien informatie-problemen bestaan. Zelfs 

een goed geinformeerd individu kan bepaalde beslissingen nemen die in de ogen van de 

overheid niet goed zijn voor hem of haar. Standaardvoorbeelden in dit verband zijn de 

beslissing om te token, of om geen autogordels te gebruiken. De goederen waarbij de 

overheid ingrijpt vanuit het idee dat ze beter dan het individu weet wat goed (resp. 

slecht) voor hem of haar is, zijn bekend onder de Engelse term 'merit-goods' (resp.'deme-

rit-goods'; meestal wordt dit echter positief geformuleerd, d.w.z. `onthouden van' vormt 

een merit good). 

Situaties van `onevenwichtigheid', zoals bijvoorbeeld bij hoge inflatie of bij hoge werk-

loosheid in bepaalde sectoren. 

Bovengenoemde overwegingen volgen uit het politieke proces. Politieke partijen verschillen 

in aanzienlijke mate in hun voorkeuren betreffende herverdeling, de productie van merit goods, 

en optreden bij onevenwichtigheid. De economische wetenschap kan eventueel aan deze 

politieke afweging bijdragen door middel van een kosten/baten-analyse van alternatieve keu-

zen, maar kan nooit het definitieve antwoord bieden op de vraag hoe zulke afwegingen uit 

dienen te vallen. 

2.4 Potentiele beperkingen van mededinging 

In dit economische hoofdstuk is getracht om een denkkader neer te zetten aan de hand 

waarvan mededinging en mededingingsbeperkingen kunnen worden geanalyseerd. Het 

hoofdstuk sluit aan bij de eerste onderzoeksvraag: in welke soort gevallen veroorzaakt wet-

geving beperkingen van mededinging? Het antwoord is af te leiden uit de (afwijkingen van 

de) voonvaarden voor volkomen en/of effectieve mededinging zoals die in Paragraaf 2.1 en 

2.2 zijn gepresenteerd, waarbij tevens rekening moet worden gehouden met economische en 

politieke overwegingen voor overheidsingrijpen zoals geschetst in Paragraaf 2.3. 
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Of wetgeving mededingingsbeperkend dan we! -bevorderend is, is in zijn algemeenheid 

moeilijk vast te stellen. Deze vraag moet per canes worden bekeken. Een generieke opsom-

ming van potentiele mededingingsbeperkingen ten gevolge van wetgeving is daarom weinig 

zinvol. Het zou een zeer lange lijst worden die enigszins willekeurig zou zijn omdat volledig-

heid schier onmogelijk is. Bovendien kan wetgeving soms een simultane invloed hebben op 

versthillende voorwaarden voor mededinging, waarbij de gevolgen soms in tegenoverge-

stelde richtingen wijzen. Zo leidt het octrooirecht enerzijds tot een toename van toetredings-

belemmeringen, maar anderzijds tot meet transparantie. 22  Het is dus van belang om een na-

dere afweging te maken van het netto effect een (potentiele) beperIcing van de mededinging. 

Er zijn echter op basis van de econotnische theorie geen algemeen seldende uitspraken te doen 

over een netto effect van verschillende, tegengesteld werkende mededingingsbeperkingen. 

De weging van die tegengesteld werkende beperkingen zal namelijk per geval verschillen. In 

het juridische deel zal bij de bespreking van bepaalde zaken wel aandacht worden besteed 

aan de weging van beperkingen (zie bijvoorbeeld `Afweging onder art. 81 lid EG', p. 126 

e.v.). 

Een mogelijke aanzet tot zo'n lijst zou de onderstaande opsomming kunnen zijn. De opsom-

ming is ingedeeld in drie hoofdgebieden: mededingingsbeperkingen die spelen aan de vraag-

kant van de markt, de aanbodkant van de markt, en bij de werking van de markt. Vervolgens 

zijn per hoofdgebied enkele (potentiele) mededingingsbeperkingen aangegeven. Zulke mede-

dingingsbeperkingen kunnen voormloeien uit externe factoren (technologische ontwikkeling, 

voorkeuren van consumenten), uit `strategisch' gedrag van marktpartijen, en uit het handelen 

van de overheid. Bij de hieronder genoemde voorbeelden ligt de nadruk op de rol van de 

overheid. 

22 Enerzijds leidt de verlening van exclusieve rechten immers tot beperkingen voor derden om de 
beschermde vinding te exploiteren, anderzijds is een voonvaarde voor verlening van deze exclu-
siviteit de verplichte publicatie in een openbaar register. Omdat de octrooien slechts gedurende 
een beperkte termijn gelden, leidt de publicatie in een openbaar register (naast een makkelijke 
xvijze om bestaande eigendomsrechten te identificeren) tot een goed gedocumenteerde, voortdu-
rende en bestendige bijdrage van vrij exploiteerbare technologic aan het `publiek domein', bo-
vendien kunnen derden (concurrenten) zich reeds tijdens de beschermingsduur van octrooirech-
ten daardoor laten inspireren °In bijvoorbeeld tot de ontdekking van verbeteringen, alternatieve 
toepassingen of substituten te komen. 



I Vraagkant 	- 	Mededingingsbeperkingen ,doordat het aantal (potentiele) vragers afneemt 
van de markt 	(waartegen de overheid kan optreden door dat te verbieden, zoals bij concen- 

tratiecontrole gebeurt); 
- 	Mededingingsbeperkingen doordat de onderhandelingsmacht van vragers 

toeneemt, zoals bijvoorbeeld door collectieve onderhandelingen en door de 
vorming van inkoopcombinaties (waartegen de overheid anderzijds kan op-
treden door dat te verbieden, zoals in het kader van het collusieverbod ge-
beurt); 

- 	Mededingingsbeperkingen doordat consumenten niet gemakkelijk kunnen 
wisselen van aanbieder (de zogenaamde overstapkosten; waartegen de over-
heid kan optreden door te bepalen dat deze voor rekening van de producen-
ten komen, zoals in het kader van het telecommunicatierecht gebeurt bij de 
zgn. (nummerportabiliteit'); 

- 	Mededingingsbeperkingen doordat consumenten hun keuze laten afhangen 
van de keuze van andere consumenten, bijvoorbeeld doordat er `netwerkef-
fecten' optreden ('iedereen' Iciest bijvoorbeeld voor Windows op de PC; de 
overheid kan hiertegen optreden door te bepalen dat netwerken aan elkaar 
gekoppeld moeten (kunnen) worden door bijvoorbeeld de verplichting tot 
publicatie van interfaces of een interconnectie-gebod); 23  

II Aanbod- 	- 	Mededingingsbeperkingen doordat het aantal (potentiele) aanbieders afneemt 
kant van de 	(door concentraties of (tijdelijke) samenwerkingsverbanden; de overheid kan 
markt 	 hiertegen optreden door dat te verbieden, zoals bij concentratie-controle ge- 

beurt); 
- 	Mededingingsbeperkingen doordat de onderhandelingsmacht van aanbieders 

wordt gestimuleerd. Bijvoorbeeld door collectieve onderhandelingen te stimu-
leren of algemeen verbindend te verklaren of stilzwijgende (prijs)afspraken; 

- Mededingingsbeperkingen doordat innovatie wordt bemoeilijkt (bijvoorbeeld 
doordat R&D uitgaven in het ene land fiscaal anders behandeld worden dan 
in het andere land; gebrekkige of juist overmatige intellectuele eigendoms-
bescherming); 

- 	Mededingingsbeperkingen doordat de toetredingsbelemrneringen toenemen 
(bijvoorbeeld door vestigingsvoorwaarden, veiligheidseis en, opleidingseisen, 
kapitaalvereisten, of zeer hoge reclame-uitgaven); 

- 	Mededingingsbeperkingen doordat de uittrodingsbelemmeringen toenemen 
(bijvoorbeeld sunk costs24, belemmering van de werking van een tweedehands 
productiemiddelenmarkt,25  ingewikkelde en dure ontslagprocedures, gebrek-
kig gedefinieerde en/of slecht overdraagbare eigendomsrechten op 'know-
how'); 
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Tabel 2.4 	Enkele potentiele mededingingsbeperkingen 

23 

24 

25 

23 

Voor consumenten is het bestaan van een . netwerk voordeliger dan meerdere homogene netwer-
ken. Dit impliceert echter niet zonder meer dat een markt met een producent efficienter is dan 
een markt met meerdere producenten, het betreft immers een schaalvoordeel aan de vraagzijde, 
vgl. PosNER (2000), p. 4: "[...] economies of consumption presuppose uniformity rather than 
common source." 
Verzonken kosten wil zeggen dat er kosten gemaakt moeten worden om te kunnen beginnen 
met produceren. Deze kosten worden niet meer terugverdiend als na verloop van tijd wordt ge-
stopt met produceren. 
Hierbij spelen ook informatieverschillen tussen koper en verkoper een rol. De koper kent de 
kwaliteit van een tweedehands goed niet, terwijl de verkoper de kwaliteit we! weet. Hierdoor 



- 	Mededingingsbeperkingen doordat het moeilijker worth om nieuwe produc- 
ten en diensten te introduceren (bijvoorbeeld het verbod op tv-reclame voor 
rook-waar, of het testen van de veiligheid van auto's en medicijnen); 26  

- 	Medeclingingsbeperkingen 	doordat 	inefficiente 	ondernemingen 	langdurig 
worden beschermd (zoals bij het hanteren van wettelijke minimumprijzen; 

- 	Mededingingsbeperkingen doordat grote kwaliteitsverschillen tussen vergelijk- 
bare goederen worden  gestimuleerd (schadelijke prijsdiscriminatie);  

III Werking 	- 	Mededingingsbeperkingen doordat de markt minder doorzichtig wordt, door- 
van de markt 	dat infonnatie niet langer kosteloos is of slechts incomplete informatie vereist 
(transparantie 	is (zoals het niet langer aan ondememingen opleggen om specifieke product- 
en prijs- 	informatie te bieden, zoals bijvoorbeeld de energieprestatie van witgoed);" 
mechanisme) - Mededingingsbeperkingen doordat de schaalvoordelen in een productieproces 

toe- of afnemen (zoals bij het vestigingsbeleid voor apothekers: apothekers 
mogen geen apotheker in de buurt ovemernen); 

- 	Mededingingsbeperkingen doordat markten ontbreken voor neveneffecten 
(zo zijn de eisen bij geluidsoverlast voor wegtransport strenger dan bij vlieg-
transport); 

- 	Mededingingsbeperkingen doordat er kunstrnatige verschillen zijn in inkoop- 
prijzen voor vergelijkbare inputfactoren (gesubsidieerde arbeid zoals de Mel-
kert-banen); 

- 	Mededingingsbeperkingen doordat partijen in staat of verplicht (bijvoorbeeld 
bij universele dienstverlening) worden gesteld om afspraken te maken over 
prijzen (zoals bij de vaste boekenprijs), quota of andere voonvaarden; 

- 

	

	Mededingingsbeperkingen doordat de kostenstructuur van aanbieders minder 
doorzichtig worth, zodat niet duidefijk is of de prijsvorming redelijk is; 

- Mededingingsbeperkingen door de koppeling van producten (bijvoorbeeld de 
`combi-kaare-regeling voor wedstrijden in het betaald voetbal; het `basispak-
ket' voor kabelexploitanten). 

24 Hooldsluk 2 

Hier worth vanwege de praktische bezwaren die aan een generieke lijst met potentiele mede-

dingingsbeperkingen kleeft voorgesteld om in het juridische deel vanuit 3 invalshoeken naar 

potentiele mededingingsbeperkingen te kijken (zie ook Paragraaf 3.1). Ten eerste betreft dat 

potentiele mededingingsbeperkingen door activiteiten van overheidsondernemingen. Ten 

tweede betreft dat de invloed van overheid (wetgeving) op relaties tussen ondernetningen 

onderling. Wetgeving (zoals het opstellen van een convenant) kan van invloed zijn op de 

concurrentieverhoudingen tussen ondernemingen. De derde invalshoek benadert mededin- 

blijft alleen een markt over voor zulke goederen van slechte kwaliteit tegen een lage prijs (dit 
probleem staat ook bekend als 'adverse selection'), vgl. het klassieke artikel van AKER] kW (1970). 

26 Door deze veiligheidstesten is het moeilijker om een nieuwe versie van het product te introduce-
ren. De baten van dergelijk beleid zitten in de baten the consumenten hebben van toegenomen 
veiligheid. Nadeel is echter dat consumenten geen afweging meer kunnen maken tussen het al 
goedgekeurde product en het nog niet gekeurde product. Experimentele medicijnen zouden bij-
voorbeeld ook op de markt toegelaten kunnen worden met de waarschuwing dat ze nog niet zijn 
goedgekeurd. 

" flit heeft ook een positieve werking in de zin dat het bepaalde (administratieve) lasten van be-
drijven verlaagt. 
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gingsbeperkingen vanuit het perspectief van steunmaatregelen van de overheid voor onder-

nemingen. 

Drie belangrijke conclusies kunnen uit het economisch overzicht worden getrokken. Ten 

eerste geeft het `structuur-gedrag-prestatie'-schema aan dat mededinging kan worden geana-

lyseerd zowel op basis van structuurkenmerken als op basis van een dynamisch proces waar-

in handelingen worden verricht die de mededinging al dan met bevorderen of belemmeren. 

De structuurbenadering houdt in dat mededinging geanalyseerd wordt op basis van ken-

merken van de markt. Dit betreft kenmerken die terug te vinden zijn onder het label `struc-

tutu' in Tabel 1 Criteria ingedeeld volgens de structuur-gedrag-resultaat benadering' (p. 13 

e.v.) en onder het label `structuurkenmerken' in `Tabel 2 De Oftel aanpak op basis van struc-

tuur-gedrag-resultaat benadering' (p. 15 e.v.) hierboven. Bepaalde kenmerken hebben een 

gunstige invloed op mededinging (bijvoorbeeld veel aanbieders en veel vragers) en andere 

kenmerken hebben juist een negatieve invloed (bijvoorbeeld asymmetrische informatie: de 

Idant weet in tegenstelling tot de aanbieder weinig over de kwaliteit van het product dat 

wordt aangeboden). Bij het bestuderen van een markt wordt in deze aanpak gekeken naar de 

kenmerken van de markt en beoordeeld of er voldoende positieve structuurkenmerken zijn 

die aanleiding geven om er op te vertrouwen dat op een dergelijke markt effectieve mededin-

ging tot stand komt. Deze structuuraanpak is minder vaak in de juridische aanpak terug te 

vinden. De meest belangrijke plaats waar de structuuraanpak wordt gehanteerd is in verband 

met de controle op concentraties, waar de gevolgen van een vermindering van het aantal 

marktpartijen voor de mate van mededinging in ogenschouw wordt genomen. De structuur-

aanpak wordt tevens gehanteerd in het kader van het verbod op misbruik van een machts-

positie (artikel 82 EG, zie p. 139 e.v.). In dit verband wordt het marktaandeel van een onder-

neming op de relevante markt als een van de belangtijkste factoren ter bepaling van het be-

staan van een economische machtspositie beschouwd. In het AKZO-arrest wordt door het 

Hof overwogen dat bij een marktaandeel van 50% in beginsel wordt uitgegaan van het be-

staan van een economische machtspositie. De NMa volgt deze beleidslijn. Wanneer het 

marktaandeel lager is dan 50% wordt gekeken naar `bijkomende factoren' zoals toetredings-

belemmeringen, het bezit van octrooien en financiele slagkracht. Dit zijn naast het marktaan-

deel eveneens structuurkenmerken. De structuuraanpak is ook terug te vinden in de `ont-

werprichtsnoeren voor de marktanalyse en de berekening van het aanzienlijk marktaandeel'. 

Ook de marktaandeel-drempels die op een aantal plekken (zoals 'de minimis-bekendmaking', 

zie p. 122 e.v) vallen onder de structuurbenadering van mededinging en marktwerking. 

De procesbenadering van mededinging houdt in dat wordt gekeken naar gedragingen van 

marktpartijen die al dan niet de mededinging belemmeren. Dit zijn gedragingen die corres- 

ponderen met vat in Tabel 1 aangeduid wordt onder het label `gedrag' en in Tabel 2 corres- 
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pondeert met 'vat daar `gedrag aanbieders' worth genoemd. De gedragsbenadering is op ver-

schillende plaatsen in het juridische deel terug te vinden. In eerste instantie kunncn we ver-

wijzen naar de gedragingen die vallen onder artikel 81 lid 1 EG: `welke de handel tussen lid-

staten ongunstig kunnen beinvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mede-

dinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst" (zie p. 

114 e.v.). Maar ook in artikel 82 EG wordt een niet-uitputtende opsomtning gegeven van 

gedrag dat als (misbruik' kan worden aangemerkt. 

Een tweede belangrijke conclusie is dat de beoordeling van de welvaartseffecten van markt-

werking en mededinging een kwestie van afwegen is. Uit de economische theorie kan wor-

den afgeleid dat onder ideale omstandigheden een markt met volkomen mededinging tot 

gunstige resultaten leidt voor de consumenten in de vorm van lage prijzen, goede kwaliteit 

en mime keuzemogelijkheden. Maar de mededinging is nook volmaakt en in de praktijk van 

de dag moet er altijd een afweging worden gemaakt tussen wat goed en slecht is voor de wel-

vaart. Het criterium voor de afweging is of de consument er beta van wordt. Bijvoorbeeld 

concentratie op een bepaalde markt kan zowel goed als slecht uitpakken voor de consument. 

Eta voorbeeld van een `welvaartsverhogende' fusie is er een die er toe leidt dat een grotere 

productie-eenheid tot stand komt die wegens schaalvoordelen tegen lagere kosten per een-

heid product kan produceren en die vervolgens de consumenten van deze kostenvoordelen 

laat profiteren door lagere prijzen. Een `welvaartsverlagende' concentratie is er een waarbij 

alleen een hoger marktaandeel wordt gerealiseerd en daaraan gekoppeld een grotere mono-

poliemacht en waarbij vervolgens deze marktmacht wordt misbruikt om aan de consument 

hogere prijzen te vragen. Deze afiveging is op verschillende plaatsen in het recht terug it 

vinden. Afwegingen tussen potentieel welvaartsverhogende en —verlagende handelingen zijn 

ook in het recht terug te vinden. Een illustratie hiervan is het verschil tussen de `hardore' 

mededingingsbeperkingen die vrijwel nooit een ontheffing Icrijgen omdat er worth van uitge-

gaan dat ze altijd leiden tot welvaartsverlaging en de mededingingsregelingen die op een 

meer afgewogen wijze worden getoetst. (zie p. 109). Bij deze afwegingen wordt Cr inderdaad 

ruitnte gelaten voor de mogelijkheid dat een bepaalde handeling onder de ene omstandigheid 

welvaartsverhogend is en onder andere ornstandigheden eerder negatief uitpakt voor de wel-

vaart. 

Tenslotte laat de economische analyse zien dat de markt kan falen. Meestal worden vier 

vormen van marktfalen onderscheiden: monopolievorming, exteme effecten, informatie-

gebreken en publieke goederen. Daarenboven kan het zijn dat de overheid zich niet kan yin-

den in de ongelijke resultaten die voor burgers uit het marktproces komen rollen en voert 

daarvoor een inkomensbeleid, of wil universele dienstverlening ('universal service') of wil even-

tueel de consumptiepatronen van de burgers sturen ('merit-goederen). De mededingings- 
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regels (zoals artikel 81 en 82 EG en de daarmee corresponderende artikelen van de Neder-

landse Mededingingswet) richten zich vooral op het bestrijden van de monopolievorming op 

een markt en het tegengaan van de ongewenste resultaten die daar uit voortkomen. De ande-

re vormen van marktfalen geven aanleiding tot overheidsbeleid op andere terreinen: milieu-

beleid is er om de negatieve externe effecten van vervuilende productie aan te pakken, con-

sumentenbeleid is er om informatiegebreken te bestrijden en publieke goederen worden ge-

produceerd door de overheid en gefmancierd uit belastingen. Meestal is dit overheidsbeleid 

een gegeven voor de marktwerking en heeft daar indirect invloed op. Bijvoorbeeld inilieu-

hefftngen en belastingen beinvloeden de productprijzen. 

Soms echter leidt overheidsbeleid tot een directe invloed op de marktwerking. Dit is meestal 

het geval bij beleid ter correctie van marktfalen, ter creatie van een betere verdeling, ter be-

vordering van de productie van `merit-goederen', of ten behoeve van het realiseren van uni-

versele dienstverlening. Een juridische toepassing hiervan is wanneer de overheid zijn alge-

meen economisch belang (zie p. 86) of zijn 'Met mededingingsbelangen" (zie p. 146) tracht 

te realiseren door middel van een overheidsbedrijf of wetgeving. De taak van deze over-

heidsbedrijven is idealiter altijd een corrigerende. Hun invloed is altijd een afweging tussen 

de mate waarin ze het marktfalen corrigeert en de mate waarin ze eventueel gunstige effecten 

van mededinging tegengaat. Deze afwegingen zijn voor een belangrijk deel terug te vinden in 

onderdeel 3.4, `Overheid en Europees mededingingsrecht' (p. 72 e.v.), waar de mogelijke 

tegenstrijdigheid tussen de werking van overheidsbedrijven en de doelstelling van het Euro-

pese mededingingsrecht wordt geanalyseerd. 

Indien overheden de afweging maken tussen het corrigeren van marktfalen d.m.v. wetgeving 

en de daardoor eventueel optredende beperking(en) van de mededinging, kunnen ze in strijd 

met het mededingingsrecht taken indien ze disproportionele of met noodzakelijke maat-

regelen nemen. Dat soort maatregelen (zie enkele voorbeelden in `Tabel 2.4 Enkele potentie-

le mededingingsbeperkingen', p. 23 e.v.) zou juist moeten worden voorkomen gezien de 

eisen die daaraan gesteld worden door het juridisch kader. Deze eisen worden hierna be-

handeld in het juridisch deel, met name in Paragraaf 3.4, Overheid en Europees mededin-

gingsrecht' (p. 72 e.v.). 



3 Juridisch deel 

19 

In dit hoofdstuk staat de zoektocht naar criteria centraal, die idealiter deel zouden moeten 

uitmaken van een mededingingstoets voor het wetgevingsproces (checklist). Door vooraf te 

toetsen of wetgeving leidt tot mogelijke mededingingsbeperkingen, kan er vooraf een af-

weging worden gemaakt en kan de wet eventueel worden aangepast. De kwaliteit van. het 

wetgevingsproces neemt hierdoor toe. Het hoofdstuk gaat in op de volgende aspecten van 

de onderzoeksvraag: 

1. In welke soort gevallen veroorzaakt wetgeving beperking van de mededinging? 

2. In welke gevallen is sprake van (mogelijke) strijd met de nationale mededingingswetge-

ving (met name de Mededingingswet)? 

3. In welke gevallen is sprake van (mogelijke) strijd met de Europese mededingingswetge-

ving? 

4. In het verlengde van aspecten 2 en 3: is het type belang dat met bepaalde nationale wet-

geving wordt nagestreefd van invloed op de mededingingsrechtelijke beoordeling daar-

van? 

3.1 Inleiding juridisch deel 

In dit juridische deel van dit onderzoek zal de vraag worden beantwoord in hoeverre mede-

dingingsbeperkingen die kunnen voortvloeien uit wetgeving door de nationale overheid ver-

boden danwel toegestaan zijn in het kader van het Europese en Nederlandse mededingings-

recht. Enkel mededingingsaspecten (in economische zin) die onder de juridische invalshoek van 

het mededingingsrecht vallen zullen derhalve in dit onderzoek worden behandeld. Hierbij 

wordt een tweedeling tussen wetgeving gehanteerd, die tevens een tweeledige afbakening 

vormt: het onderzoek betreft uitsluitend de toetsing van niet-mededingingswetgeving (kortweg 

alles behalve de Mededingingswet), deze wordt uitsluitend getoetst aan mededingingwetgeving, 

d.w.z. het mededingingsrecht zoals dat hieronder wordt beschreven in par. 3.2, inclusief de 

interpretatie daarvan d.m.v. jurisprudentie. 28  In dit onderzoek ligt de nadruk op materieel 

recht, d.w.z. de vraag of bepaald handelen al dan met onrechtmatig is. Procedurele aspecten 

worden derhalve met of slechts zijdelings behandeld. 

28 En dus niet op bijvoorbeeld de artikelen 328bis WvSr (oneerlijke mededinging), 6:162 BW (on-
rechtmatige daad) of. 6:194-197 MX' (misleidende reclame). 
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Urn een zo objectief mogelijk beeld van de huidige stand van het mededingingsrecht te 

schetsen, is vooral de jurisprudentie van het H,of van Justitie (hierna 'het Hof') resp. het Ge-

recht van Eerste Aanleg (hierna 'het Gerecht') van de Europese Gemeenschappen onder-

zocht. Tevens is geput uit de beschildiingenpraktijk van de Europese Commissie (hierna 'de 

Commissiel zij het in mindere mate dan uit jurisprudentie. Deze benadering is gekozen 

wegens de beperkte omvang van dit onderzoek en de niet denkbeeldige mogelijkheid dat het 

Hof van mening zou kunnen blijken te verschillen met de Commissie, in welk geval de op-

vatting van het Hof doorslaggevend is3 9  Waar uit jurisprudentie, de beschikkingspraktijk, de 

conclusies van Advocaten-Generaal bij het Hof (hiema `A-G) of literatuur is geput, is dit zo 

veel mogelijk aldus aangegeven. Teneinde een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de 

bronnen te bieden is hierbij getracht zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te blijven. 

Waar mogelijk en wenselijk zal worden getracht ook een parafrasering te bieden die tevens 

begrijpelijk is voor niet-ingewijden in het juridisch jargon. Hieraan is echter relatief weinig 

aandacht besteed in verband met de beperkte omvang van het onderzoek en het feit dat de 

opstellers van de uiteindelijke checklist in een betere beoordelingspositie verkeren over de 

meest geschikte wijze van gebruik en de communicatie naar de beoogde gebruikers ervan. 

De wellicht overdadig aandoende hoeveelheid bronvermeldingen en de integratie van elek-

tronische vindplaatsen daarvan dient eveneens in dit kader te worden gezien. 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: eerst zal het juridisch kader van het Europese en Ne-

derlandse mededingingsrecht en de verhouding daartussen worden geschetst (Juridisch ka-

der', p. 31 e.v.). Dit bestrijkt algemene aspecten van het mededingingsrecht, evenals het daar-

op volgende deel, 'Het toepassingsgebied van het Europees mededingingsrecht' (p. 40 e.v.). 

Het vervolg is ingedeeld aan de hand van de drie invalshoeken voor het mededingingsrecht 

in de context van wetgeving door de nationale overheid: 

1. de overheid en overheidsondernemingen alleen: art. 86 EG; 

2. de relaties tussen ondememingen: de 'nuttig effect'-doctrine; 

3. de relatie tussen overheid en ondememingen: steunmaatregelen (artikelen 87-89 EG). 

In het deel `Overheid en Europees mededingingsrecht' (p. 72 e.v.) worden de eerste twee 

kwesties behandeld die met name van belang zijn voor de overheid, en meet in het bijzonder 

voor wetgeving. Eerst worden de mededingingsregels behandeld die direct op de overheid 

(en 'openbare ondernemingen') gericht zijn in het deel 'Artikel 86 EG' (p. 73 e.v.), gevolgd 

De Commissie is immers, behalve in de gevallen waarin haar dergelijke bevoegdheden uitdruk-
kelijk zijn toegekend, niet bevoegd te garanderen dat een bcpaalde gedraging verenigbaar is met 
het Verdrag; zij is in geen geval bevoegd om machtiging te geven voor met het Verdrag strijdige 
gedragingen: HvIEG 15 december 1995, C-415/93 (Barman), Jur. 1995,1-4921, r.o. 126; HvJEG 
27 mei 1981, gev. zaken 142 & 143/80 (Essen.  Salengo), Jur. 1981, 1413, r.o. 16. 
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door een behandeling van de wijze waarop de regels die in beginsel slechts de relaties tussen 

ondernemingen betreffen toch een beperking kunnen vormen voor de handelingsvrijheid van 

de nationale wetgever in het deel 'De `theuwe norm': de `nuttig effect'-doctrine' (p. 95 e.v.). 

Daarna volgt het deel Teknopte behandeling algemeen mededingingsrecht voor onderne-

mingen' (p. 107 e.v.), waarin de mededingingsregels die gelden voor onderneminsen worden be-

sproken. Aangezien deze regels ook een indirect effect hebben via art. 86 lid 1 EG en de 

`nuttig effect'-doctrine op de wijze zoals in het voorafgaande deel beschreven, worden deze 

desondanks toch behandeld. Dit begint met .een algemeen aspect, namelijk de `Afbakening 

van de relevante markt' (p. 109 e.v.), gevolgd door een behandeling aan de hand van de drie 

voornaamste invalshoeken, namelijk `Artikel 81 EG: mededingingsbeperkende collusie' (p. 

114 e.v.), `Artikel 82 EG: verbod van misbruik van een economische machtspositie' (p. 133 

e.v.), en (summier) `Concentratie-controle' (p. 145 e.v.). 

Ten slotte wordt het derde aspect behandeld, te weten de mededingingsregels behandeld die 

de relatie betreffen tussen overheid en ondernemingen onder de noemer `Staatssteun' (p. 150 

e.v.). 

3.2 Juridisch kader van het mededingingsrecht 

Het Europese mededingingsrecht vindt evenals de economische verkeersvrijheden (goede- 

ren, diensten, werknemers, vestiging, kapitaal) zijn grondslag in het EG-Vercirag. 3( 4  De pri- 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, ondertekend te Rome, 25 maart 
1957, goedgekeurd bij Wet van 2 december 1957, gewijzigd en gecoordineerd door het Verdrag 
van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdra-
gen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, onder-
tekend te Amsterdam, 2 oktober 1997 (Terdrag van Amsterdam'), PB C340/173-308 (10 no-
vember 1997) (hierna: `EG-Verdrag'). Voor de citeerwijze van de artikelen van het EG-Verdrag 
(m.n. in hun versie v6Or de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam wordt het sys-
teem aangehouden zoals vermeld op: < http://curia.eu.int/n1/jurisp/renum.htm  >. Het is raad-
zaam in voorkomende gevallen de officiele teksten in andere Gemeenschapstalen te raadplegen, 
omdat het vereiste van een uniforme uitlegging van de gemeenschapsbepalingen meebrengt, dat 
deze moeten worden uitgelegd en toegepast in het licht van de tekst in de andere talen van de 
Gemeenschap, vgl. HvJEG 5 december 1967, zaak 19/67 (Van der Vech/), fur. 1967, 431; 
HvJEG 6 oktober 1982, zaak 283/81 (Cif/it, fur. 1982, 3415, r.o. 18. Volgens vaste rechtspraak 
kan een taalversie van een meertalige tekst van gemeenschapsrecht niet prevaleren boven alle 
andere taalversies, omdat de uniforme toepassing van de bepalingen van gemeenschapsrecht 
vereist dat deze worden uitgelegd zowel naar de werkelijke bedoeling van de auteur ervan als 
naar het door deze laatste nagestreefde doel, gelet op onder meer de in alle talen opgestelde ver-
sies: HvJEG 20 november 2001, zaak C-268/99 (kg e.a.), Jur. 2001, 0000 (n.n.g.), r.o. 47, onder 
verwijzing naar HvJEG 12 november 1969, zaak 29/69 (Daudet), fur. 1969, 1-419, r.o. 3, en 
HvJEG 17 juli 1997, zaak C-219/95P (Ferriere Nord), Jur. 1997, 1-4411, r.o. 15. 
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finite doelstelling van de mededingingsregels is de instelling en handhaving van "ecn regime 

waardoor wordt verzekerd dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt ven-alst" 

(zie art. 3 lid 1 sub g) EG).31 De regels over de verkeersvrijheden richten zich tot de Lid-

Staten, terwijl de mededingingsregels zich voornamelijk tot de ondememingen richten. Het 

mededingingsrecht vervult tevens een complementaire functie ten opzichte van de verkeers-

vrijheden die dien(d)en voor het opheffen van bestaande en het voorkomen van nieuwe 

belemmeringen voor de interstatelijke handel door de Lid-Staten. Deze eenmaking van de 

gemeenschappelijke markt zou immers kunnen worden tenietgedaan door het handelen van 

ondememingen. 32  Het mededingingsrecht client mede om dit te voorkomen en te bestrijden. 

Het vormt dus niet enkel een doel op zichzelf, maar is tevens dienstbaar aan de overige doel-

stellingen van het EG-Verdrag. 33  

Hoewel de Europeesrechtelijke verkeersvrijheden zecr relevant zijn voor wetgeving die uit 

economisch oogpunt bezien een belemmering van mededinging kan vormen, moet in het 

kader van het beperkte doel van dit onderzoek een strikte afbakening worden gemaakt ten 

opzichte van het mededingingsrecht. Wij onderschrijven echter de wenselijkheid van een op 

de problematiek van de verkeersvrijheden afgestemde behandeling van het mededingings-

recht in de uiteindelijke checklist. 

Omdat het begrip mededingingsrecht (of -regels) afhankelijk van de context de ene keer een 

ruimere en de andere keer een engere betekenis kan hebben, zullen we allereerst aangeven 

vat we precies met deze term bedoelen. Wij volgen hierbij de indeling van het mededin-

gingsrecht in het EG-Verdrag: Hoofdstuk 1 van Titel VI, ('Gemeenschappelijke regels be-

treffende de mededinging, de belastingen en de onderlinge aanpassing van de wetgevingen), 

genaamd Itegels betreffende de mededinging', is verder onderverdeeld in twee afdelingen: 

de eerste afdeling betreft `Regels voor de ondernemingen', de tweede afdeling betreft `Steun-

maatregelen van de staten'. Deze indeling maakt ten eerste duidelijk dat steunmaatregelen 

van de Lid-Staten een onderdeel van het mededingingsrecht vormen. Indien enkel de eerste 

afdeling wordt bedoeld spreekt men wel van mededingingsrecht 'in enge zin'. 34  Ten tweede is 

duidelijk dat de normadressaat van de respectievelijke afdelingen (althans in beginsel) ver-

schilt. Het materiele gedeelte van de `regels voor de ondememingen', d.w.z. de artikelen 81 

en 82 EG, wordt ook wel aangeduid met de term `antitrust-regels',15  naar de benaming in het 

31 

32 

33 

Vgl. GEA EG 10 juli 1990, zaak T-51/89 (Tara Pak 1), Jur. 1990, 11-0309, r.o. 22. 
Vgl. Gl'SELEN (1993), p. CC88, punt EVIII, en p. CC89, punt LX. 
HvJEG 21 februari 1973, zaak 6/72 (Continental Can), fur 1973, 215, r.o. 25, vgl. FIERSTRA 
(1993), p. 33. 
Vgl. FIERSTRA (1993), p. 32. 

35  Vgl. bijv. mededeling van de Commissie, Diensten van algemeen belang in Europa', PB C17/04 
(19/01/2001), punt 32. 

34 
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spraakgebruik voor de Amerikaanse zusterwetgeving. 36  Deze zijn met name gericht op on-

dernemingen, maar stellen echter ook bepa.alde grenzen aan de mogelijkheden tot (wet-

gevend) handelen door de overheid. 

3.2.1 De verhouding tussen Europees en nationaal (mededin-
gings)recht 

De verhouding tussen het Europese en nationale (mededingings-)recht 37  wordt met name 

bepaald door de voorrang van EG-recht ten opzichte van het nationale recht van de Lid-

Staten, en de directe werking daarvan. Door het EG-Verdrag is een `eigen rechtsorde' in het 

leven geroepen. Indien er een conflict tussen EG-recht en nationaal recht van de Lid-Staten 

bestaat, geldt daarom de regel dat het EG-recht voorrang heeft boven nationaal recht. 38  

Wanneer een bepaling van EG-recht `directe wedding' (ofwel `rechtstreekse werking') bezit, 

houdt zulks in dat zodat men zich als individu hierop kan beroepen voor de nationale rech-

terlijke instanties. 

De meeste mededingingsregels hebben zowel verticale als horizontale directe werking, 39  een 

uitzondering is artikel 81 lid 3 EG, dat geen directe werking heeft, en derhalve alleen door de 

Zie met name de Sherman Act ("An Act to protect trade and commerce against unlawful re-
straints and monopolies", daterend van 2 juli 1890), 15 U.S.C. 1 e.v.; en de Clayton Act (1914), 
15 U.S.C. §§ 12-27, as amenda, de belangrijkste latere amendementen zijn de Robinson-Patman 
Antidiscrimination Act, 49 Stat. 1528, 15 U.S.C. §§ 13-13b, 21a; en de Hart-Scott-Rodino Anti-
trust Improvements Act of 1976, 15 U.S.C. § 18a, as amended (zie ook de 2001 amendments). 

37  Zie voor het mededingingsrecht in het bijzonder ook `Samenhang tussen Europees en nationaal 
mededingingsrecht', p. 34 e.v. 

38  HvJEG 3 juni 1964, zaak 6/64 (Costa / ENEL), Jur. 1964, 1203; HvJEG 13 februari 1969, zaak 
14/68 (Walt Wilhelm), Jur. 1969, 1, r.o. 6. 

39  HvJEG 30 januari 1974, zaak 127/73 (BRT / SABAM 1), Jur. 1974, 51, r.o. 16 (horizontale di-
recte werking van art. 81 lid 1 EG en art. 82 EG); HvJEG 30 april 1986, gev. zaken 209-213/84 
(Ministere Public / Asjes), fur. 1986, 1425 (art. 81 EG); HvJEG 6 februari 1973, zaak 48/72 (Bras-
serie de Haecht I Wilkin-Janssen ('Haecht If), fur. 1973, 77, r.o. 4 (art. 81 lid 2 EG); HvJEG 14 de-
cember 1983, zaak 319/82 (Ciments et Bitons Kopen Kopen), Jur. 1983, 4173; art. 81 lid 3 EG: 
heeft (nog) geen directe werking; door de Commissie vastgestelde beschikkingen en verordenin-
gen (Vo. 17; Vo. 19; `COV0'; andere individuele en groepsgewijze vrijstellingen en ontheffin-
gen) echter wel: HvJEG 3 febniari 1976, zaak 63/75 (Fonderies de Roubaix / .Fondeties Roux), fur. 
1976, 111; HvJEG 28 februari 1991, zaak C-234/89 (Delimitis), Jur. 1991, 1-935; art. 82 EG: 
HvJEG 11 april 1989, zaak 66/86 (Ahmed Saeed .Flugreisen), Jur. 1989, 803; HvJEG 30 april 1974, 
zaak 155/73 (Sacchi), Jur., 1974, 409, r.o. 18 (art. 86 lid 1 j° 82 EG); Conclusie A-G Van Gerven, 
zaak C-179/90 (Merd convenzionali Porto di Genova), punt 22 (art. 86 lid 1 j° 82 EG); art. 86 lid 2 
EG: HvJEG 27 maart 1994, zaak C-393/92 (Gemeente Almelo e.a. / Enosiebedf IJsselmil), fur. 
1994, 1-1477; HvJEG 14 december 1995, gev. zaken C-430 & 431/93 (Van Schijndel), fur. 1995, 
1-4705, r.o. 13 (de artikelen 3 lid 1 sub 0, 81, 82 en 86 EG zijn dwingende regels en zijn recht-
streeks toepasselijk in de nationale rechtsorde); HvJEG 23 februari 1995, zaak C-334/93 (Bonap-
harma), fur. 1995, 1-319, 335 e.v. (bepalingen van internationale verdragen kunnen directe wer-
king hebben, toepassing van dit principe op mededingingsregels). 
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Commissie mag worden toegepast. Er is echter een voorstel, dat in een vergevorderd stadi-

um verkeert, om bij cen herziening van het .juridische uitvoeringskader van de Europese 

mededingingsregels aan de nationale rechters en mededingingsautoriteiten de bevoegdheid te 

verlenen om art. 81 lid 3 EG rechtstreeks te kunnen toepassen, en daar dus wel directe wer-

king aan te verbinden, 4° zodat dit het karakter van een wettelijke uitzondering ('exception kga-
le) krijgt. Deze herziening, die decentralisatie van de handhaving van de Europese mededin-

gingsregels mogelijk maakt, brengt tevens met zich mee dat de huidige, vaak als onnodig 

belastend ervaren verplichte aanmelding (het `notificatie-systeem') kan worden afgeschaft. 

Een derde concept dat een grote rol speelt bij de afbakening tussen het Europese en natio-

nale (mededingings-)recht is het subsidiariteitsbeginsel, dat sinds het Verdrag van Maastricht 

in het EG-Verdrag expliciet is opgenomen (art. 5 EG). Als voorbeeld van de nadere uit-

werIcing hien-an kunnen de eis van intracommunautair effect (zie `Intracommunautair ef-

fect', p. 67 c.v.) en de 'de (zie `Merkbaarheid', p. 122 es.) genoemd worden.41 

3.2.2 Samenhang tussen Europees en nationaal mededingingsrecht 

De Europese en nationale mededingingsregels hebben een verschillende invalshoek, en kun-

nen dus parallel worden toegepast. 42  

Het Nederlandse nationale mededingingsrecht is geregeld in de Mededingingswet (`Mw.'),4 1  

en sluit volgens de Memorie van Toelichting bij de Mededingingswet (`MvT Mw!)14 zoveel 

mogelijk aan bij het Europese mededingingsrecht. Voor zover het daarmee strijdig zou zijn 

kan het bovendien niet worden toegepast (zie ook 'De verhouding tussen Europees en nad-

onaal (mededingings)reche, p. 31 c.v.). Daarbij geldt het uitgangspunt dat de Mw. niet stren-

ger en niet soepeler zal zijn dan het Europese mededingingsrecht. Beoogd wordt dat de toe-

passing van de mededingingswet in belangrijke mate worth beinvloed door de Europese 

jurisprudentie en beschildtingenpraktijk. 45  Het algemene gevolg van de Mw. is grosso modo dat 

Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende de uitvoering van de mededingingsre-
gels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 
1017/68, Verordening (EEG) nr. 2988/74, Verordening (EEG) nr. 4056/86 en Verordening 
(EEG) nr. 3975/87 ("uitvoeringsverordening van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag"), 
COM(2000)582 def. (27/09/2000) (bierna: `ontwerp-uitvoeringsverordening artikelen 81 en 82'), 
zie in het bijzonder art. I. 

41 	CHUNG (1995), p. 92 en noot 71, p. 93. 
42 CI IUNG (1995), p. 93 en noot 77, onder venvijzing naar HvJEG 13 februari 1969, zaak 14/68 

Walt Wilhelm), fur. 1969, 1, r.o. 3. 
43  \Vet van 22 mei 1997 houdende nieuwe regels omtrent de economische mededinging, Sib. 1997, 

242, hierna Mededingingswee of Mw'. 
44  1Camerstukken 11 1995-1996, 24707, nr. 3 (Memorie van Toelichting bij Mededingingswet), 9 mei 

1996, hierna MvT Mw'. 
45 	Zie MvT Mw, (algemeen deel) 	(p. 7), 4 (p. 10), 5.1.2 (p. 13) en 5.1.3 (p. 14). 



onderwerp: 	 EG-Verdrag: 	Mw.: 	 aansluiting / verschillen: 

begrip `overeenkomse 	(definitie met in 	1 sub e Mw. 	Volledige aansluiting bij EG-recht 
Verdrag zelf; 	 door opname van de formule "in de 
interpretatie 	 zin van artikel 85, eerste lid, van het 
o.g.v. jurispru- 	 Verdrag" (thans art. 81 EG). Voor de 
dentie) 	 bepaling van het begrip onderneming 

zoekt de Nederlandse wetgever aan-
sluiting bij het EG-mededingingsrecht 
(zie MvT Mw., (algemeen deel) 54 (p. 
10). 

begrip `onderling afge- 	(idem) 	 1 sub h Mw 	idem 
stemde feitelijke gedra- 
ging' 

begrip (onderneming' 	(idem) 	 1 sub f Mw 	idem 

begrip condernemers- 	(idem) 	 1 sub g Mw 	idem 
vereniging' 

doelstelling 	 3 lid 1 sub g) 	(met expliciet in 	Marktintegratie is geen (neven-)doel 
wettekst, wel: 	van nationaal mededingingsrecht. 
MvT) 

loyaliteitsbeginsel 	 10 par. 2 EG 	(geen) 

verbod van anticompeti- 	81 lid 1 EG 	6 lid 1 Mw. 	Zo veel mogelijk aansluiting bij art. 81 
tieve collusie 	 lid 1 EG (zie MvT Mw., p. 61). 

verbod van anticompeti- 	81 lid 2 EG 	6 lid 2 Mw. 	(idem) 
tieve collusie — sanctie: 
nietigheid van rechtswege 

mogelijkheid tot onthef- 	81 lid 3 EG 	17 Mw. 	 Criteria ontleend aan art. 81 lid 3 EG 
fin van collusieverbod 	 (zie MvT Mw., p. 67). 

Juriduch deel 

het toepassingsgebied van de materiele mededingingsregels die gelden voor ondernemingen 

wordt uitgebreid naar strikt nationale markten, omdat voor de toepasselijkheid van de Mw. 

niet de eis wordt gesteld van intracommunautair effect, die het Europees mededingingsrecht 

wel steeds stelt (zie p. 67 e.v.). 

In de hieronder afgebeelde tabel zijn de voornaamste onderdelen van de nationale en Euro-

pese mededingingsregimes naast elkaar geplaatst, met een aanduiding van de (beoogde) mate 

van aansluiting. 

Tabel 3.1 Vergelijkbare wettelijke bepalingen 
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onderwerp: 	 EG-Verdrag: 	Mw.: 	 aansluiting / verschillen: 

economische machts- 	82 EG 	1 sub i Mw 	Overeenstemming met beleidspraktijk 
positie 	 van Commissie en HvJEG inzake art. 

82 EG; beleidspraktijk en jurispruden-
tie zullen mede bepalend zijn voor de 
interpretatie (zie MvT Mw., p. 71); 
echter in kader Mw is geen Wezenlijk 
deel communautaire marke vereist. 

verbod misbruik van eco- 	82 EG 	24 Mw. 	Zo veel mogelijk aansluiting bij art. 81 
nornische machtspositie 	 lid 1 EG (zie MvT Mw.). 

openbare bedrfiven en 	86 lid 1 EG 	(geen) 
ondememingen met bij- 
zondere of exclusieve 
rechten 

ondememingen belast met 	86 lid 2 EG 	11 Mw.; 	art. 25 Mw. vereist een verldaring op 
diensten van algemeen 	 25 Mw. 	aanvraag van de D-G NAla 
economisch belang 

concentraties waarbij ten 	(geen) 	41 lid 3 Mw. 
minste een ondemerning 
belast met diensten van 
algemeen economisch 
belang betrokken is 

steunmaatregelen 	87-89 EG 	(geen) 

o.g.v. wettelijke vet- 	(niet in Verdrag 	16 Mw., (tweede 	wellicht overbodig op grond van de 
plichting tot stand ge- 	zelf; Ladbroke- 	lull(' 	 Ladbroke-rechtspraak (zie voetnoten 
komen mededingings- 	rechtspraak) 	 174 en 184-196 en begeleidende tekst) 
regelingen 

EG-vrijstellings- 	(niet in Verdrag 	artikelen 12 en 	doonverking; art. 12 is overbodig 
verordeningen 	 zelf) 	 13 Mw. 	gezien de voorrang van EG-recht (zie 

voetnoot 38 en begeleidende tekst); 
o.g.v. art. 13 Mw. geldt dit Oat voor 
ovk. e.d. zonder intracommunautair 
effect 

EG-ontheffingen 	(niet in Verdrag 	artikel 14 Mw. 	doorwerking 
zelf) 

nationale vrijstellingen 	(geen) 	art. 15 Mw. 
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Uit dit overzicht blijkt dat het Europese mededingingsrecht diverse aspecten kent die geen 

equivalent hebben in het nationale Nederlandse mededingingsrecht (loyaliteitsbeginsel, 

openbare bedrijven, ondernemingen met bijzondere of exclusieve rechten, steunmaat-

regelen). Wegens deze bredere opzet van het Europese mededingingsrecht en de beoogde 

aansluiting van het nationale Nederlandse mededingingsrecht bij het Europese mededin-

gingsrecht, zal in dit onderzoek het Europese mededingingsrecht als leidraad functioneren. 
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Van het nationale mededingingsrecht zal veeleer slechts worden aangegeven in hoeverre dit 

het Europese mededingingsrecht ondersteund, het daarvan afwijkt of juist ontbreekt. 

3.2.3 De nationale overheid en de Mededingingswet 

Volgens de regering kan de Mededingingswet slechts in beperkte mate worden gebruikt om 

(oneerlijke) concurrentie door de overheid en openbare ondernetningen tegen te gaan, onder 

meer omdat overheidsdiensten vaak geen onderneming zouden zijn in de zin van de Mede-

dingingswet, of omdat overheidsbedrijven onderworpen zijn aan specifieke regels die de 

Mededingingswet opzij zetten.46 Dit eerste uitgangspunt wordt onderschreven door de NMa: 

"Een afspraak tussen de Staat en een onderneming valt met onder het verbod, maar een af-

spraak tussen een overheidsbedrijf en een andere onderneming wel."4 7  Volgens BROUWER 

(2000) is het hoofdzakelijk art. 24 Mw. dat kan worden ingezet tegen (oneerlijke) concur-

rentie door de overheid en openbare ondernemingen, in situaties als kruissubsidiering en uit-

sluiting van een `onontbeerlijke installatie' ('essentialfruiliy). 48  

Volgens BRouvvER (2000) bestaat er geen ruimte voor de toepassing van het mededingings-

recht op overheidsinterventie op de wijze van de jurisprudentie van het Hof inzake de artike-

len 3 lid 1 sub g), 10, 81 en 82 EG (de `effet uti/e'-doctrine) in het kader van de Mw. (zie hier-

over 'De `nieuwe norm': de `nuttig effect'-doctrine', p. 95 e.v.).49 Volgens hem is de tak van 

deze jurisprudentie betreffende de toepassing van EG-mededingingsregels op de deleg-atie 

van bevoegdheid door de overheid c.q. besluitvorming op economisch gebied aan onder-

nemingen "[. wel van belang voor de toepassing van de Mw., in de mate dat daarin nader 

wordt gedefulieerd onder welke omstandigheden de overheid geacht kan worden het over-

heidskarakter van een regeling te hebben prijsgegeven." 50 Hetzelfde geldt volgens hem voor 

de jurisprudentie "[...] met betrekking tot het spiegelbeeld van de Van Eyke-rechtspraak, te 

weten de situatie waarin geacht moet worden dat de verantwoordelijkheid voor een maat- 

46  Zie Handelingen II 1996-1997, nr. 20, p. 4350; Minister Wijers: "[...] De eerste reden is dat de 
Mededingingswet over ondernemers gaat. Dat geldt dus ook voor artikel 11 en artikel 25 [MA. 
Het gaat juist yaak om situaties waarin er geen sprake is van ondernemers in de zin van de wet. 
Een ambtelijke dienst die bijklust, wordt er bijvoorbeeld niet door geraakt. Artikel 2, artikel 11 
en artikel 25 [Mw] gelden wel voor overheidsbedrijven met een wettelijke taak, maar daarvoor 
zijn er yaak speciale wettelijke regels die de Mededingingswet opzijzetten."; Kamerstukken II 
1996-1997, 24707, nr. 6 (Nota n.a.v. het verslag), 29 oktober 1996, p. 13-14. 

" Advies van de ply. d-g NMa in zaaknr. 1962, Convenanten vestigingslocaties motorbrandstoffenverkoop-
punten, 24 juli 2000, onder verwijzing naar MYT Mw, p. 12. "Het voorgaande laat naar de mening 
van de NMa de mogelijkheid onverlet, dat de bij de convenanten betrokken marktpartijen on-
derling, als partijen bij dan wel buiten het directe kader van de convenanten, het kartelverbod 
van de Mededingingswet kunnen overtreden." 

4s BROuwi:At (2000), p. 244. 
49  Bitouvwit (2000), p. 241. 
511  BROUWi lt (2000), p. 242. 
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regel volledig bij de overheid ligt en daarom geconcludeetd moet worden dat de mededin-

gingsregels niet van toepassing zijn."51 Zie hietover `Gedragingen die door de overheid zijn 

voorgeschreven', p. 62 e.v. 

Ook volgens de NMa hebben "[...] overheden [in het kader van het EG-Verdrag] onder 

meer tot plicht [...1 het EG-Verdrag niet te overtreden en zich te onthouden van het aanzet-

ten tot overtredingen door ondernemingen of ondernemersorganisaties. Ten aanzien van 

een dergelijke beoordeling is louter de Europese Commissie bevoegd." 52  De NMa heeft dus 

geen instrumenten om dit aan te pakken. 

Binnen de Mw. bestaat er dus geen ruimte om op nationaal niveau staatssteun te bestrijden 

of de in art. 86 EG opgenomen verplichting van de Lid-Staten om inzake maatregelen m.b.t. 

openbare ondememingen en ondernemingen waaraan bijzondere of uitsluitende rechten zijn 

verleend te handhaven. 53  

BROUWER (2000) stelt tevens de vraag of "[.. .] de uitvaardiging van wetgevm.  g 	materiele 

zin), welke volgens deze rechtspraak (met wegneming van het vereiste van beinvloeding van 

de handel tussen lidstaten) niet toelaatbaar is, kan worden aangemerkt als onrechtmatige 

overheidsdaad, omdat daarmee het nuttig effect van de Mw. wordt ontnomen. Op dezelfde 

wijze kan ook de vraag gesteld worden of in bepaalde omstandigheden toepassing van wet-

geving (en daarop gebaseerde besluiten) welke het nuttig effect van de Mw. ontneemt, aan-

vechtbaar [is] (bestuursrechtelijk of anderszins). Vele obstakels (bijvoorbeeld vereiste van 

schuld; bestuursrechtelijke toetsing van wetgeving; enge belanghebbende criterium Awb) 

lijken hieraan in de weg te staan."54 

3.2.4 De verhouding tussen algemeen en sectoraal mededingingsrecht 

Er bestaan specifieke mededingingsregels op Europees niveau voor verschillende econo-

mische sectoren, te weten agricultuur, energie, post, telecommunicatie, en transport (verkeer 

/ vervoer) over land-, water- en luchtwegen. 55  De verhouding tussen deze sectorale regels en 

de algemene mededingingsregels wordt afivisselend gekenmerkt door cumulatie en derogatie 

(lex apecialis derogat lesi generah). 

' I  BROUWER (2000), p. 242. 
52  Advies van de ph'. d-g NI■ la in zaaknr. 1962, Convenanten vestiginsslocaties motorbrandstoffenverkook 

mien, 24 juli 2000. 
" 1380tAxg:it (2000), p. 241. Prof. mr. Eon's 	Vogelaar deelt deze mening (gesprek d.d. 23 

oktober 2001). 
" BitouwEit (2000), p. 242. Prof. mr. Floris OW. Vogelaar deelt deze mening (gesprek d.d. 23 

oktober 2001). 
55  Zie < http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/entente3_en.html  > voor 

een overzicht van de sectorale mededingingsregels. 
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Met name de liberalisering van nutssectoren veroorzaakt enerzijds een grote aanwas aan 

nieuwe sectorale regels, die eerst in samenhang met het algemene mededingingsrecht moeten 

worden toegepast in complexe overgangssituaties in sectoren die zich al niet eenvoudig eco-

nomisch laten analyseren, en anderzijds moet het algemene mededingingsrecht daarna de rol 

overnemen van deze sectorale regulering, als liberalisering tot effectieve concurrentie heeft 

geleid. 

3.2.5 De verhouding tussen Europees mededingingsrecht en algemene 
rechtsbeginselen 

De fundamentele rechten maken volgens vaste rechtspraak van het Hof integrerend deel uit 

van de algemene rechtsbeginselen waarvan het Hof de eerbiediging verzekert. Daarbij laat 

het Hof zich leiden door de constitutionele tradities die de Lid-Staten gemeenschappelijk 

hebben, en door de aanwijzingen die de internationale wilsverklaringen inzake de bescher-

ming van de rechten van de mens verschaffen, waaraan de Lid-Staten hebben meegewerkt of 

waarbij zij zich hebben aangesloten. 56 Aan het Europees Verdrag tot Bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) 57  komt in dit opzicht bij-

zondere betekenis toe. 58 Daaruit volgt, dat in de Gemeenschap geen maatregelen kunnen 

worden toegelaten die zich Met verdragen met de aldus erkende en gewaarborgde rechten 

van de mens. 59 

Door deze verhouding ten opzichte van de fundamentele rechten en algemene rechts-

beginselen kan het toepassingsgebied van het Europese mededingingsrecht worden beperkt. 

Men dient bier bedachtzaam op te zijn bij de toetsing aan het Europese mededingingsrecht 

van nationale wet- en regelgeving die aspecten van fundamentele rechten raakt. 

56  HvJEG 14 mei 1974, zaak 4/73 (NoId), fur. 1974, 491, r.o. 13; HvJEG 18 juni 1991, zaak C-
260/89 (ER7), Jur. 1991, 1-2925, r.o. 41. 

57  Verdrag van Rome, 4 november 1950, Trb. 1951, 154 en Trb. 1990, 156; laatstelijk gewijzigd bij 
het protocol van 11 mei 1994, Trh. 1994, 141 en 165. 
HvJEG 15 mei 1986, zaak 222/84 (Johnston), fur. 1986, 1651, r.o. 18 (zie ook HvJEG 17 decem-
ber 1970, zaak 11/70 (Internationale Handelssesellschafl), Jur. 1970, 1125, r.o. 3-4; HvJEG 13 de-
cember 1979, zaak 44/79 (Hauer), Jur. 1979, 3727, r.o. 14-15). 
HvJEG 13 juli 1989, zaak 5/88 (Wachauf), fur. 1989, 2609, r.o. 19. 
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3.3 Het toepassingsgebied van het Europees mede-
dingingsrecht 

Het toepassingsgebied van het Europees mededingingsrecht kan worden afgebakend aan de 

hand van drie invalshoeken, die in deze Paragraaf achtereenvolgens zullen worden be-

handeld: ten eerste aan de hand van de vraag tot welke personen de regels zich richten, ofwel 

de personele werkingssfeer (zie Personeel toepassingsgebied van het mededingingsreche, p. 

40 e.v); ten tweede aan de hand van de materie die door de regels wordt bestreken, ofwel de 

materiele werkingssfeer (zie Naterieel toepassingsgebied van het mededingingsreche, p. 54 

e.v.); en ten derde aan de hand van het geografisch gebied waar de regels gelden, ofwel de de 

geografische werkingssfeer (zie Geografisch toepassingsgebied van het mededingingsrecht', 
p. 66 e.v). 

3.3.1 Personeel toepassingsgebied van het mededingingsrecht 

De afbakening van het toepassingsgebied van een belangrijk deel (artikelen 81, 82 en 86 EG) 

van het Europese mededingingsrecht aan de hand van de personele werkingssfeer (rWinne 

personae) daarvan geschiedt a.h.v. de begrippen condememing' en `ondememersvereniging'. 

Deze zullen achtereenvolgens worden behandeld (zie 'Het begrip condememing", p. 40 e.v. 

resp. Het begrip `ondernemersvereniging', p. 46 e.v.) Daama wordt bijzondere aandacht be-

steed aan 'De overheid als `ondememing' of `ondememersvereniging" (p. 46 c.v.). 

Het begrip bnderneming' 

Het begrip `onderneming' vormt een belangrijk criterium voor de toepasbaarheid van het 

mededingingsrecht. Het heeft dezelfde betekenis in het gehele algemene mededingingsrecht, 

d.w.z. in de artikelen 81 lid 1, 82 en 86 EG.60  Aangenomen mag worden dat dit ook geldt 

voor secundaire regelgeving, zoals de `COVO' 61  (zie `Concentratie-controle', p. 144 infra) en 

voor het regime inzake steunmaatregelen (art. 87-89 EG). Er is tevens sprake van volledige 

aansluiting van de Mw. bij dit begrip, zie art. 1 sub f Mw. 

60 

61 

GEA EG 10 maart 1992, gev. zaken T-68 & 77-78/89 (SIV),Jur. 1992, 11-1403 (Plat Glar?), r.o. 
358 (het begrip `ondememing' in art. 82 EG heeft dezelfde betekenis als in art. 81 EG); HvJEG 
12 september 2000, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), Jut-. 2000, 1-6541, r.o. 73-82 (impliciet 
worth verondersteld dat het begnp `onderneming' in art. 86 lid 2 EG dezelfde betekenis heeft als 
in art. 81 en 82 EG). HvJEG 12 september 2000, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), Jur. 2000, 1 - 
6541, r.o. 73 en 77 (de artikelen 81, 82 en 86 EG worden in een adem genoemd); HvJEG 19 fe-
bruari 2002, zaak C-309/99 (tVouters), Jur. 2002, 0000 (n.n.g.), to. 49 (idem); HvJEG 25 oktober 
2001, zaak C-475/99 (Ambulant Glackner / Landkreir S iidwestpfalt), Jur. 2001, 0000 (n.n.g.), r.o. 19 
(86 lid 1 EG). 
Vgl. BROUWER (2000), p. 244. 
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Of er sprake is van een `onderneming' in de zin van het mededingingsrecht hangt is afhanke-

lijk van het antwoord op de vraag of er sprake is van economische activiteiten.6 2  Volgens de 

klassieke Hofner-formule bestrijkt het begrip `onderneming' (in de zin van de mededingings-

bepalingen) namelijk iedere entiteit die een economische activiteit verricht, ongeacht de juri-

dische status (rechtsvorm) en de wijze van financiering. 63  Onder `economische activiteit' 

wordt verstaan iedere activiteit bestaande in het aanbieden van goederen en diensten op een 

bepaalde markt," die, althans in beginsel, kan worden uitgevoerd door een private partij om 

winst te maken.6 5  Eventuele complexiteit of technische aard van bepaalde activiteiten doet 

daar met aan af.66 Noch wordt daaraan afgedaan door het ontbreken van een winstoog-

merk,67  door opgedragen taken in het publiek belang, exclusieve of bijzondere rechten, of 

ftnanciering door de staat. 68  

62  Zie over de definitie van `economische activiteit' ook voetnoot 306 en begeleidende tekst. 
HvJEG 23 april 1991, zaak C-41/90 (HOrner & Elser I Macrotron), fur. 1991 1-1979, r.o. 21; 
HvJEG 17 februari 1993, gev. zaken C-159 & 160/91 (Poucet & Pistre), fur. 1993 1-0637, r.o. 17; 
HvJEG 16 november 1995, zaak C-244/94 (FFSA), fur. 1995, 1-4013, r.o. 14; HvJEG 11 de-
cember 1997, zaak C-55/96 (job Centre), fur. 1997, 1-7119, r.o. 21; HvJEG 21 september 1999, 
zaak C-67/96 (Albany), Jur. 1999, 1-5751, r.o. 77; HvJEG 21 september 1999, gev. zaken C-115- 
117/97 (Brenyens), Jur. 1999, 1-6025, r.o. 77; HvJEG 21 september 1999, zaak C-219/97 (Drijven-
de Bokken), fur. 1999, 1-6121, r.o. 67; HvJEG 12 september 2000, gev. zaken C-180-184/98 
(Pavlov), fur. 2000, 1-6541, r.o. 74; HvJEG 22 januari 2002, zaak C-218/00 (Cis-al di Battistello / 
INAIL), fur. 2002, 0000 (n.n.g.), r.o. 22; HvJEG 19 februari 2002, zaak C-309/99 (Wouters), fur. 
2002, 0000 (n.n.g.), r.o. 46. 

64  HvJEG 16 juni 1987, zaak 118/85 (Commissie 1 Italie), fur. 1987, 2599, r.o. 7; HvJEG 18 juni 
1998, zaak C-35/96 (Commissie / kaki), fur. 1998, 1-3851, r.o. 36; HvJEG 12 september 2000, 
gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), Jur. 2000, 1-6541, r.o. 75; HvJEG 25 oktober 2001, zaak C-
475/99 (AmbulanzGlockner / Landkreir Sildwesofak), fur. 2001, 0000 (n.n.g.), r.o. 19; HvJEG 22 
januari 2002, zaak C-218/00 (Cisal di Battistello / INAIL), Jur. 2002, 0000 (n.n.g.), r.o. 23; HvJEG 
19 februari 2002, zaak C-309/99 (Wouters), Jur. 2002, 0000 (n.n.g.), r.o. 47. 
Conclusie A-G Jacobs, zaak C-67/96 (Alban)), gev. zaken C-115-117/97 (Brenyens) en zaak C-
219/97 (Drijvende Bokken), 28 januari 1999, punt 311. 
HvJEG 18 juni 1998, zaak C-35/96 (Comrnissie / Italie), fur. 1998, 1-3851, r.o 37-38; HvJEG 12 
september 2000, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), fur. 2000, 1-6541, r.o. 77 (medisch specialis-
ten); HvJEG 19 februari 2002, zaak C-309/99 (Wouters), Jur. 2002, 0000 (n.n.g.), r.o. 49 (advoca-
ten). 

67  HvJEG 29 oktober 1980, gev. zaken 209-215 & 218/78 (Van Landewyck e.a./ Cornmissie (FE-
DETAB)), fur. 1980, 3125, r.o. 88 (entiteit met juridische status vereniging zonder winstoog-
merk); HvJEG 16 november 1995, zaak C-244/94 (1-7FSA), Jur. 1995, 1-4013, r.o. 21; HvJEG 27 
maart 1974, zaak 127/73 (BRT / SABAM II), fur. 1974, 313, r.o. 7 (impliciete toepassing op 
vereniging, vgl. Conclusie A-G Jacobs, zaak C-475/99 (AmbulanzGlockner / Landkreir Sridweso-
fa4), 17 mei 2001, punt 69, voetnoot 34), 
HvJEG 21 september 1999, zaak C-67/96 (Albany), Jur. 1999, 1-5751, r.o. 85-86; Conclusie A-G 
Jacobs, zaak C-67/96 (Albany), gev. zaken C-115-117/97 (Brentjens) en zaak C-219/97 (Drjjvende 
Bokken), 28 januari 1999, punt 312 en aldaar genoemde verwijzingen). 
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Het begrip `ondernerning' is relatief van aard, d.w.z. is afhankelijk van de betrokken activi-

teit. 69  Het is dus mogelijk dat een enkele eenheid deels wel en deels niet onder het onder-
nemingsbegrip valt, afbankelijk van de aard van de verschillende activiteiten die daardoor 

worden uitgeoefend. Het Hof ontkoppelt de activiteiten en onderzoekt uitsluitend of de een-

heid moor de betrokken actin:Yen als onderneming moet worden gekwalificeerd. 70  De NMa lijkt 

dezelfde lijn te volgen. 7I Of er sprake is van een danwel meerdere ondernemingen worth per 

geval beoordeeld, bepalend hiervoor is wie feitelijk het beleid bepaalt. 72  

Illustratief voor de brede definities van de gekoppelde begrippen conderneming' en `econo-
mische activiteiten', die vat dat betreft enigszins kunnen afwijken van het gangbare spraak-

gebruik, zijn wellicht de volgende voorbeelden: artiesten en kunstenaars (in casu opera-

zangers) werden in een beschikking van de Commissie aangemerkt als Iondemerning' in zin 
art. 81 lid 1 EG;73  en medische specialisten werden door het Hof aangemerkt als under-
nemingen in zin art. 81 lid 1 EG.74 Ook kunnen parallellen worden getrokken met de ver-

keersvnTheden uit het EG-Verdrag: indien een advocaat zich bijvoorbeeld kan beroepen op 

6" Conclusie A-G Jacobs, zaak C-475/99 (Ambulant Gliickner / Landkrvir Siidntesofalt), 17 mei 2001, 
punt 72; Conclusie A-G Jacobs, zaak C-67/96 (Alban)), gev. zaken C-115-117/97 (Brent/ens) en 
zaak C-2I9/97 (Drijvende Bakken), 28 januari 1999, punt 207, onder venvijzing naar HvJEG 12 
juli 1984, zaak 170/83 (Hydrotherm), Jur. 1984, 2999, r.o. 11: "In het kader van het mededingings-
recht moet onder het begrip ondememing worden verstaan een met betrekking tot bet vaonvelo van 
de desbetreffinde overeenkomst bestaande economische eenheid, ook al wordt deze economische een-
heid gevormd door verscheidene natuudijke of rechtspersonen. [...]" (cursivering van A-G Le-
ger). 

7" HvJEG 16 juni 1987, zaak 118/85 (Commissie / kaki), Jur. 1987, 2599, r.o. 7; HvJEG 18 maart 
1997, zaak C-343/95 (Cali & Figli / Serviti &viola Porto di Genova), fur. 1997, 1-1547, r.o. 16-18; 
Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (Warders), 10 juli 2001, punt 141. 

71  Zie bijvoorbeeld besluit van de d-g NMa in zaalmr. 181, Ontheffingsaanvraag Zorgkantoren, 10 maart 
2000, punten 54-69; vgl. DE GRAVE (2000), p. 186 

" Zie ook HvJEG 12 juli 1984, zaak 170/83 (Hydrotherm), fur. 1984, 2999, to. 11: "In het kader 
van het mededingingsrecht moet onder het begrip onderneming worden verstaan een met be-
trekking tot het voorwerp van de desbetreffende overeenkomst bestaande economische eenheid, 
ook al worth deze economische eenheid gevormd door verscheidene natuurlijke of rechtsperso-
nen." (zie ook noten 477-480 en begeleidende tekst). Dit lijkt een verandering te vormen t.o.v. 
oudere jurispridentie, vgl. HvJEG 13 juli 1962, zaak 19/61 (Mannesmann), Jur. (Nederlandse uit-
gave) 1962, 705: "[...] een ondememing bestaat uit een, tot een zelfstandig rechtssubject beho-
rend geheel van persoonlijke, materiele en irnmateriele factoren, waannede op duurzame wijze 
een bepaald economisch doe wordt nagestreefd." 

73  Beschikking 78/516/EEG van de CommiSsie van 26 mei 1978 inzake een procedure op grond 
van artikel 85 van het EEG-Verdrag (Zaak IV/29.559 - Rai/ Unite/), PB L 157, 15 juni 1978, p. 
39-41, par. IV 1.a): "De Commissie staat, op grond van de gegevens waarover zij tot dusver be-
schikt, op het standpunt dat kunstenaars ondememingen zijn in de zin van artikel 85, lid I [thans 
art. 81 EG], wanneer zij hun artistieke prestaties economisch exploiteren. Weliswaar is daarbij 
vooral van betekenis de vraag of een door een kunstenaar gesloten overeenkomst merkbare 
werking op de concurrentie heeft. In een groot aantal gevallen, met name bij weinig bekende 
kunstenaars, zal men de merkbaarheid gewoonlijk ontkennen. Daarentegen ligt zij bij kunste-
naars die zeer veel succes hebben voor de hand. [...]" 

74  HvJEG 12 september 2000, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlof), Jur. 2000,1-6541, to. 73-82. 
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de vestigingsvrijheid; kan dat naar analogie wellicht ook op het gebied van het mededin-

gingsrecht. 75  Zeer recent werd prostitutie door het Hof als economische activiteit aange-

merkt in de context van vestigingsvrijheid en vrij werknemersverkeer. 76  

Personen die kunnen worden beschouwd als onderdeel van een `economische eenheid' zijn 

zelf geen `ondernemingen'. Dit is het geval bij (1) werknemers (arbeiders), (2) hulporganen 

zoals tussenpersonen, en (wellicht) (3) ook voor consumenten in de zin van eindgebruikers. 

Er is sprake van een werknerner die als zodanig buiten de sfeer van het cornmunautaire 

mededingingsrecht valt, indien door een persoon diensten worden verricht voor en on-

der het gezag van een andere persoon, die hem in ruil daarvoor een beloning betaa1t. 77  

Er zijn echter ook grensgevallen denkbaar, bijvoorbeeld indien een persoon - hoewel in 

loondienst - zijn werkzaamheden niet daadwerkelijk onder het gezag van zijn werkgever 

verricht, en zijn beloning rechtstreeks is gekoppeld aan de winsten en verliezen van die 

werkgever. 78  

Wat tussenpersonen (zoals tussenhandelaren) betreft overwoog het Hof in het arrest Suiker 

Unie: "Dat immers in beginsel zulk een tussenpersoon, indien voor zijn opdrachtgever 

werkzaam, is te beschouwen als een in diens onderneming opgenomen hulporgaan dat 

diens instructies heeft te volgen en derhalve, zo goed als een handelsemploye, met die 

ondememing een economische eenheid vormt." 79  Dit wordt anders indien aan tussen-

personen "[.. I taken worden opgedragen of overgelaten die in economisch opzicht die 

75  HvJEG 21 juni 1974, zaak 2/74 (Rgners), fur. 1974, 631; zie ook Conclusie A-G Leger, zaak C-
309/99 (1Vouters), 10 juli 2001, punten 45-55. In HvJEG 19 februari 2002, zaak C-309/99 (1Vou-
ters), fur. 2002, 0000 (n.n.g.), r.o. 49, maakte het Hof inderdaad uit dat (althans in Nederland in-
geschreven) advocaten omdernemingen zijn in de zin van de artikelen 81, 82 en 86 EG, echter 
zonder daarbij te verwijzen naar Rgners. 
HvJEG 20 november 2001, zaak C-268/99 (Jany e.a.), fur. 2001, 0000 (n.n.g.), r.o. 48-49. 
HvJEG 16 september 1999, zaak C-22/98 (Beal e.a.), fur. 1999, 1-5665, r.o. 24-26; vgl. Conclusie 
A-G Leger, zaak C-309/99 (Wouters), 10 juli 2001, punt 52. Zie voor de definitie van het begrip 
`werknemer' HvJEG 3 juli 1986, zaak 66/85 (Lawrie-Blum), Jur. 1986, 2121, r.o. 17: "Bij de om-
schrijving van dit begrip moet worden uitgegaan van objectieve criteria die, wat de rechten en 
plichten van de betrokkenen betreft, kenmerkend zijn voor de arbeidsverhouding. Het hoofd-
kenmerk van de arbeidsverhouding is, dat iemand gedurende een bepaalde tijd voor een ander 
en onder diens gezag prestaties levert en als tegenprestatie een vergoeding ontyangt." Vgl. ook 
HvJEG 10 december 1991, zaak C-179/90 (Merci conven#onali Porto di Genova), fur. 1991, 5889, 
r.o. 13. Dit volgt volgens LOoZEN (1999), p. 281, reeds uit het arrest Suiker Unie (zie noten 79- 
80 en begeleidende tekst), en de Conclusie van A-G Jacobs, zaak C-67/96 (Alban)), gev. zaken 
C-115-117/97 (Bren(ens) en zaak C-219/97 (Drifvende Bokken), 28 januari 1999, die zich in punt 
210 echter heel wat voorzichtiger uitdrukt. 

78  Conclusie A-G Jacobs, zaak C-67/96 (Alban)), gev. zaken C-115-117/97 (Bremjens) en zaak C-
219/97 (Dripende Bokken), 28 januari 1999, punt 217 (par. VI.C.1.a); Conclusie A-G Jacobs, gev. 
zaken C-180-184/98 (Pavlov), 23 maart 2000, punt 112; Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 
(Wouters), 10 juli 2001, punt 52. 

79  HvJEG 16 december 1975, gev. zaken 40-48, 50, 54-56, 111, 113 & 114/73 (Suiker Unie e.a.), fur. 
1975, 1663, r.o. 539. 
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van een onafhankelijk handelaar benaderen [waardoor zij] de geldelijke risico's ver-

bonden aan de verkoop of de tenuitvoerlegging van met derden afgesloten contracten te 

dragen krijgen; Dat de tussenhandelaren dan immers Met als in de onderneming van de 

opdrachtgever opgenomen hulporganen zijn te beschouwen, zodat een tussen hen over-

eengekomen beding behelzende een mededingingsyerbod een krachtens [art. 81 EC] 

verboden overeenkomst tussen ondernemingen kan opleveren." 8Il 

Wat (eind)gebruikers betreft kan verder uit het Pavlov-arrest wellicht a contrario worden af-

geleid dat (de mogelijkheid bestaat dat) een eenheid buiten het ondernemingsbegrip valt 

indien a sprake is van `handelen als (eind-)verbruiker', de Commissie meende dat dit in 

easu het geval was, het Hof oordeelde echter dat hiervan geen sprake is indien er een 

`nauw verband' bestaat tussen dat handelen en de beroepsactiviteiten.si Zie ook de 

tweede voonvaarde voor ontheffmg onder art. 81 lid 3 EG: "[...] mits een billijk aan-

deel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt [...]", en art. 

82 sub b) EG: "[. ..] ten nadele van de verbruikers", waaruit een veronderstelde tegen-

stelling tussen vet- resp. gebruikers en ondememingen blijkt. De grens tussen consu-

ment S ondememing is echter nog enigszins onduidelijk. 

Een vraag die met name in zeer dynamische en/of technisch complexe sectoren aandacht 

verdient, is of innovatie op cz:ch een economische activiteit vorrnt. De `richtsnoeren horizon-

tale O&O overeenkomsten' lijken op zijn rninst de stelling te bevestigen dat het concept 

`innovatie-markten' soms nodig is naast de gebruikelijke analyse van (mogelijke) gevolgen 

voor markten voor bestaande producten 82  (waaronder `technologie-markten' reeds worden 

begrepen). 83  

HvJEG 16 december 1975, gev. zaken 40-48, 50, 54-56, 111, 113 & 114/73 (Suiker Unie c.a.), fur. 
1975, 1663, to. 541-542. 
HvJEG 12 september 2000, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), Jur. 2000, 1-6541, r.o. 78-82. 

82 Zie Mededeling van de Commissie, Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van 
het EG-Verdrag op horizontale samenwerkingsovereenkomsten, PB C 3/2 (06/01/2001) (hier-
na `richtsnoeren horizontale O&O overeenkomsten), punten 30 en 43-54; Zie ook art. 7 sub e) 
van verordening (EG) nr. 2659/2000 van de Commissie van 29 november 2000 betreffende de 
toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen onderzoeks- en ontwikkelingsover-
eenkomsten, PB L 304/7 (05/12/2000) ('groepsvrijstelling onderzoek & ontwikkeling): "mede-
dinging op het gebied van onderzoek en ontwikkeling op een bepaalde markt"; vgl. USDoJ 1 
FTC Antitrust Guidelines for the Liansins of Intellectual Property (6 april 1995), §3.2.3. 

83  Technologiemarkten bestaan uit intellectuele eigendomsrechten, los van de producten waamwe 
zij verband houden, die op de markt worden gebracht (in licentie is gegeven), en de naaste sub-
stitutietechnologieen, dat wii zeggen andere technologieen die de afnemers als vervanging zou-
den kunnen gebruiken, zie crichtsnoeren horizontale O&O overeenkomsten', punten 47-49; vgl. 
USDof / Fir/int/trust Guidelines for the Licensing of Intellectual ProperO. (6 april 1995), §3.2.2. 
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Het begrip `ondernernersvereniging' 

Het begrip `ondernemersvereniging' heeft in ,artikel 81 lid 1 EG volgens A-G Leger een bij-

zondere functie: "Net client ertoe te voorkomen, dat ondernetningen enkel en alleen van-

wege de vorm waarin zij hun marktgedrag coordineren, aan de mededingingsregels ontsnap-

pen. Om de effectiviteit van dit beginsel te verzekeren, ziet [artikel 81 lid 1 EG] met alleen 

op rechtstreekse vorrnen van gedragscoordinatie tussen ondernemingen (overeenkomsten en 

onderling afgestemde feitelijke gedragingen), maar ook op geinstitutionaliseerde vormen van 

samenwerking, dat wil zeggen situaties waarin marktdeelnemers via een collectieve structuur 

of een gemeenschappelijk orgaan hande1en." 84  

Uitoefening van een ('eigen') economische (d.w.z. commerciele of productieve) activiteit 

vormt geen voorwaarde om een instelling als ondernemersvereniging te kunnen aan-

merken.85  Artikel 81 lid 1 EG is immers van toepassing op verenigingen, voor zover hun ac-

tiviteiten of die van de aangesloten ondernemingen ertoe strekken de gevolgen teweeg te 

brengen die deze bepaling beoogt tegen te gaan, elke andere uideg zou aan artikel 81 lid 1 

EG een reele betekenis ontnemen. 86  Indien een ondernemersvereniging echter zelf een eigen 

economische activiteit uitoefent, moet zij tevens als een ondernetning in de zin van de 

artikelen 81 en 82 EG worden beschouwd. 87  

In de zaak CNSD paste het Hof het begrip `ondernemersvereniging' voor het eerst toe op 

een beroepsorganisatie. 88  Het is minder gemakkelijk vast te stellen, of een beroepsorganisatie 

die zowel ondernemingen als werknemers omvat een ondernemersvereniging in de zin van 

art. 81 lid 1 EG vorrnt. 89  

84  Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (Wouters), 10 juli 2001, punt 62. 
HvJEG 15 mei 1975, zaak 71/74 (Frubo), Jur. 1975, 563, r.o. 30-31; HvJEG 29 oktober 1980, 
gev. zaken 209-215 & 218/78 (Van Landenryck e.a.I Commissie (7 -7EDET4B)), fur. 1980, 3125, 
r.o. 87-88; HvJEG 8 november 1983, gev. zaken 96-102, 104, 105, 108 & 110/82 (IAZ / Com-
missie), Jur. 1983, 3369, r.o. 19-20; HvJEG 30 januari 1985, zaak 123/83 (BNIC / Clair), fur. 
1985, 391, r.o. 20 en 26; GEA EG 23 februari 1994, gev. zaken T-39 & 40/92 (CB & Europa)), 
fur. 1994, 11-0049, r.o. 76-77; GEA EG 15 maart 2000, gev. zaken T-25-...195 (Cimenteries cBR 
e.a. / Commusie), fur. 2000, 11-491, r.o. 1320; Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (1Vouters), 10 
juli 2001, punt 138. 

86  HvJEG 15 mei 1975, zaak 71/74 (Frubo), Jur. 1975, 563, r.o. 30-31. 
" GEA EG 2 juli 1992, zaak T-61/89 (Dansk PelsdyravleOrening), fur. 1992, 11-1931, r.o. 50. 

HvJEG 18 juni 1998, zaak C-35/96 (Commissie / Italie), Jur. 1998, 1-3851; Conclusie A-G Leger, 
zaak C-309/99 (Wouter.1), 10 juli 2001, punt 63. 
Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (Wouters), 10 juli 2001, punt 53, zie echter punt 54 (in cam 
geen inflame standpunt wegens ontbreken uitleggingsvragen over kwestie) en Conclusie A-G Ja-
cobs, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), 23 maart 2000, punt 125 (in cam geen antwoord op 
vraag vereist). 
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De overheid els `ondernerning' of 'thidememersvereniging' 

Uit het I-Wner-arrest,99 waar het begrip ondememing voor het communautaire mededingings-

recht uniform gedefinieerd werd, blijkt zeer duidelijk dat ook publieke lichamen onder het 

ondememingsbegrip kunnen vallen indien zij economische activiteiten verrichten. Het be-

grip ondememing omvat volgens dat arrest immers "elke eenheid die een economische acti-

viteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorrn en de wijze waarop zij wordt gefinancierd." 91  Een 

intemationale organisatie, opgericht door Lid-Staten, wordt ook niet zonder meet uitge-

sloten van het begrip conderneming'. 92  Andere factoren die — blijkens de jurisprudentie — een 

rol kunnen spelen bij de vraag of overheidshandelen als `economische activiteit' moet wor-

den gelcwalificeerd, zijn in ieder geval: 

of de activiteit Oft/ in handen van ovetheidsdiensten is geweest (indien een activiteit ge-

woonlijk is toevertrouwd aan publiekrechtelijke organen, doet dat namelijk niets af aan 

het economisch karakter daarvan); 93  en 

of een overheidsmonopolie noodzakehjk is; doorslaggevend is of een bepaalde activiteit 

noodzakelhkenvijr door openbare eenheden of bun vertesenwoordigers zvordt verrieht Dit punt is te 

onderscheiden van de vtaag (die alleen relevant is met het oog op art. 86 lid 2 EG), of 

en zo ja in hoeverre de verlening van bepaalde uitsluitende rechten noodzakelijk is voor 

het verrichten van taken in het algemeen be1ang. 94  

Een publiekrechtelijke status is op zich dus niet doorslaggevend: "[...] de omstandigheid dat 

een overeenkomst tussen twee grocpen economische subjecten, zoals de `groep' wijnbouw 

en de `groep' handel, wordt gesloten in het kader van een [publiekrechtelijk] lichaam [•••], 

[heeft] niet tot gevolg dat deze overeenkomst aan de toepassing van [art. 81 EG] wordt ont-

trokken."95  Dit werd recent nogrnaals bevestigd door het Hof: "[...] de publiekrechtelijke 

status van een beroepsorganisatie [staat] niet in de weg [...] aan toepassing van [art. 81 EG]. 

Deze bepaling is volgens de bewoordingen ervan van toepassing op overeenkomsten tussen 

HvJEG 23 april 1991, zaak C-41/90 (Hofner Elser I Macrotron), Jur. 1991 1-1979. 
9 ' HvJEG 23 april 1991, zaak C-41/90 (Hofner Over / Macrotmn), Jur. 1991 1-1979, r.o. 21. 
92  HvJEG 19 januari 1994, zaak C-364/92 (SAT Fluggeselirthe / Eurocontral), fur. 1994 1-0043, r.o. 

15-32. 
93  HvJEG 23 april 1991, zaak C-41/90 (Hefner & Biter I Mairotivn), Jut. 1991 1-1979, r.o. 22; 

Conclusie A-G Jacobs, zaak C-67/96 cl/bani), gev. zaken C-115-117/97 (Brent:fen) en zaak C-
219/97 (Drifrende Bakken), 28 januari 1999, punt 312. 

94  HvJEG 23 april 1991, zaak C-41/90 (HOIner & Biter / Macro:ran), fur. 1991 1-1979, r.o. 22; 
Conclusie A-G Jacobs, zaak C-67/96 (Alban)), get'. zaken C-115-117/97 (Brentjens) en zaak C-
219/97 (Drorende Bakken), 28 januari 1999, punt 330. 
1-1vJEG 30 januari 1985, zaak 123/83 (BNIC/ 	Jun 1985, 391, r.o. 20; 1-IvJEG 3 december 
1987, zaak 136/86 (BN/C / Auben), fur. 1987, 4789, r.o. 13; vgl. HvJEG 12 september 2000, 
get'. zaken C-180-184/98 (Parlor), fur. 2000, 1-6541, r.o. 87; HvJEG 19 februari 2002, zaak C-
309/99 (117auter0, fur. 2002, 0000 (n.n.g.), r.o. 65. 
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ondernemingen en besluiten van ondernemersverenigingen. Het juridisch kader waarin de 

beslissing tot het sluiten van een overeenkomst tussen ondernemingen wordt genomen, als-

mede de juridische kwalificatie die in de nationale rechtsorde aan dit kader worden gegeven, 

zijn met van invloed voor de toepasselijkheid van de communautaire mededingingsregels en 

inzonderheid van [art. 81 EG] [...]"96 Volgens het Hof stelt "[...] het gemeenschapsrecht de 

tenuitvoerlegging van de artikelen [81 en 82 EG] met afhankelijk [...] van de manier waarop 

in een Lid-Staat het toezicht op bepaalde economische sectoren wettelijk is geregeld." 97  

Het Hof maakt een onderscheid tussen enerzijds het handelen van de overheid 	overheict 

(gevallen waarin door of namens de staat wordt gehandeld in de uitoefening van overheids-

gezag) en anderzijds handelen van de overheid 'tits onderneming' (gevallen waarin door of na-

mens de staat economische activiteiten van industriele of comtnerciele aard worden verricht, 

bestaande in het aanbieden van goederen en diensten op de markt). 98  werd in het recente 

Wouters-arrest door het Hof als volgt geformuleerd: "Volgens de rechtspraak van het Hof 

zijn de mededingingsregels van het Verdrag met van toepassing op een activiteit die, wegens 

haar aard en doel en de regels waaraan zij is onderworpen, buiten de sfeer van het econo-

misch verkeer va1t." 99  Dit worth getoetst a.h.v. de vraag of de entiteit een op het solidariteits-

beginsel berustende sociale taak vervult, of dat zij typische overheidsprerogatieven uit-

oefent.100 De benadering op grond van dit onderscheid is dus ontwikkeld via twee invals-

hoeken:m 

1. De eerste invalshoek is gericht op de vraag of er sprake is van typisch overheidsgezag.th 2  

In het arrest Eurocontrol bepaalde het Hof dat werkzaamheden die wegens hun aard, 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

Zie zowel HvJEG 19 februari 2002, zaak C-309/99 (Irouters), fur. 2002, 0000 (n.n.g.), r.o. 66, als 
HvJEG 12 september 2000, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), fur. 2000, 1-6541, r.o. 85, onder 
verwijzing naar HvJEG 30 januari 1985, zaak 123/83 (BNIC / Clair), fur. 1985, 391, r.o. 17; 
HvJEG 18 juni 1998, zaak C-35/96 (Commissie / Jur. 1998, 1-3851, r.o 40. 
HvJEG 27 januari 1987, zaak 45/85 (Verband der .  Sachversicherer), Jur. 1987, 405, r.o. 23. 
Vgl. HvJEG 16 juni 1987, zaak 118/85 (Commissie / Italie), Jur. 1987, 2599, r.o. 7: [...] het hande-
len van de staat [kan] ofwel uitoefening van overheidsgezag [...] zijn, ofwel het verrichten van 
economische activiteiten van industriele of commerciele aard, bestaande in het aanbieden van 
goederen en diensten op de markt. Om dit onderscheid te kunnen maken, is het [...] noodzake-
lijk de door de staat verrichte activiteiten van geval tot geval te onderzoeken en vast te stellen tot 
welke categorie zij behoren." 
HvJEG 19 februari 2002, zaak C-309/99 (Wouters), Jur. 2002, 0000 (n.n.g.), r.o. 57, onder verwij-
zing naar HvJEG 17 februari 1993, gev. zaken C-159 & 160/91 (Poucet & Pistrv), fur. 1993 I-
0637, r.o. 18 en 19; HvJEG 19 januari 1994, zaak C-364/92 (SAT Flusgesellschqft / Eurocontrot), 
fur. 1994 1-0043, r.o. 30; en HvJEG 18 maart 1997, zaak C-343/95 (Cali 6' Fisli 1 Servizi Ecolosici 
Porto di Genova), Jur. 1997, 1-1547, r.o. 22 en 23. 
HvJEG 19 februari 2002, zaak C-309/99 (Wouters), Jur. 2002, 0000 (n.n.g.), r.o. 58. 
Vgl. LoozEN (1999), p. 280. 
HvJEG 16 juni 1987, zaak 118/85 (Commissie 1 Italie), fur. 1987, 2599, r.o. 7-8; HvJEG 4 mei 
1988, zaak 30/87 (Bodson), Jur. 1988, 2479, r.o. 18: "[...] artikel [81 EG] slaat niet op concessie- 



48 	 Hooflank 3 

doel, en de regels waaraan zij zijn ondcrworpen neerkomen op het uitoefenen van typi-

st-be overheid.pretrosalieven geen economisch karakter hebben dat de toepassing van de me-

dedingingsregels zou kunnen rechtvaardigen." In het Call 6° Figiarrest gebmikte het 

Hof de term "kemtaken van de staat"." Activiteiten die behoren tot de uitoefening van 

`typische' officiele autoriteit vallen dus niet onder het mededingingsrecht. Ook de NMa 

volgt deze lijn. 1 "5  

2. Bij de tweede invalshoek wordt de irwalificatie condemerning' al dan niet afgeleid uit het 

uitoefenen van een activiteit die in beginsel ook door een particulicre ondememing kan 

worden verricht. In het Pouce1-arrest 1 06  venvijst het Hof bijvoorbeeld niet naar "typische 

overheidsprerogatieven", man is er geen sprake van een `economische activiteit' omdat 

een taak van zuiver sociale aard wordt verricht, waarvan niet kan worden verwacht dat 

deze door een particuliere onderneming zal worden opgepakt.1 0  Indien a dus sprake is 

van een `taak van zuiver sociale aard' nit de betrokken entiteit buiten het onder-

nemingsbegrip, en valt daarmee tevens buiten het toepassingsgebied van het mededin-

gingsrecht. In het RSA-arrest stelt het Hof niet alleen vast dat er sprake is van de uit- 

103 

104 

105 

106 

107 

overeenkomsten tussen gemeenten bandelend in bun hoeclanicgbeid van averbeid, en ondememingen 
belast met de uirvoering van een openbare dienst." (cursivering toegevoegd). 
HvJEG 19 januari 1994, zaak C-364/92 (SAT Fluggesellschaft I EurocontrvO, fur. 1994 1-0043, r.o. 
30 (het bewaken van de veiligheid van het luchtverkeer ('controle en de politie van het lucht-
ruirn) is geen economische activiteit, man een taak van algemeen belang, en is daarom niet on-
derworpen aan de mededingingsregels); HvJEG 18 maart 1997, zaak C-343/95 (Cali & Figli / 
Serviti Ecolasid Porta di Genova), fur. 1997, 1-1547, r.o. 23. 
HvJEG 18 maart 1997, zaak C-343/95 (Cali & Figli / Serviti Eailogiti Patio di Genova), fur. 1997, 
1-1547, r.o. 22-23 (een wettelijk monopolie — in caru een exdusieve concessie namens publiek-
rechtelijk lichaam — voor de uitvoering van controles ter voorkoming van verontreiniging van 
een havenbedrijf Cmilieu-inspectie) en hefting van vergoeclingen daarvoor betreft een taak van 
algemeen belang, die behoort tot de kemtaken van de staat op het gebied van de bescherming 
van het mariene milieu, en verricht derhalve geen economische activiteit, en is dus niet onder-
worpen aan de mededingingsregels; volgens TRompFNAARs (1997), p. 106, zijn werkzaamheden 
ter bestnjding van verontreiniging daarentegen mogelijk wel als economische activiteiten aan te 
merken, zodat de vraag is of verphcht mag worden gesteld dit werk door een bepaalde onder-
neming te laten uitvoeren; vgl. SEvENsivit & VEDDER. (2000), p. 9. 
Vgl. besluit d-g NMa tot niet-ontvankelijlwerklaring van het bezwaar van de heer J. Keizer ge-
richt tegen zijn besluit van 8 oktober 2001, zaaknr. 2673/10 / J. Keizer, punt 5: "Om vast te 
stellen of de overheid als ondememing in de zin van de Mw optreedt, is de aard van de activiteit 
bepalend. Als een overheid een publiekrechtelijke taak uitoefent, handelt zij niet als ondeme-
ming." Zie ook Besluit van de d-g NMa in zaaknr. 181, Ontheffingraanvraag Zenxkantoren, 10 maart 
2000, punt 57. 
HvJEG 17 februari 1993, gev. zaken C-159 & 160/91 (Pout?! Mitre), Jur. 1993 1-0637. 
Zie LotyNN (1999), p. 280, onder venvijzing naar Conclusie A-G Jacobs, zaak C-67/96 (Alba-
n)), gev. zaken C-115-117/97 (Brentjen..) en zaak C-219/97 (Drijvende Bakken), 28 januari 1999, 
punt 338. 
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oefening van een economische activiteit, maar ook dat deze in concurrentie wordt uitge-

oefend. Deze aanpak wordt tevens gevolgd in Brent/ens." Ook de NMa volgt deze lijn.w9  

Met betrekking tot overheidslichamen onderzoekt het Hof, of de betrokken activiteit wordt 

verricht — althans kan worden verricht — door particuliere eenheden die zich bezighouden 

met de goederen- of dienstenvoorziening." 41  

Volgens de rechtspraakui is ook de vraag relevant of de eenheid in staat is een bepaalde ge-

dragslijn te volgen die de mededingingsregels beogen te voorkomen. 112 

In het wat deze tweede invalshoek betreft richtinggevende Poucet & Pisttr-arrest" 3  is door het 

Hof beslist dat een fonds dat client ter verwezenlijking van sociale zekerheid geen `onderne-

ming' is, indien dat voldoet aan de volgende vier cumulatieve voorwaarden:114 

1. Het vervult uitsluitend een sociale functie; 1 1 5  

2. (Het heeft geen winstoogmerk; 116) 

3. De activiteit wordt gecontroleeerd door de overheid (hoogte contributie; gebruik activa; 

niveau uitkeringen);" 7  

4. De activiteit heeft een distributief karakter (hetgeen kan blijken uit een verplichte deel-

name;n8 er mag geen verband bestaan tussen de contributie en de hoogte van de uitke-

ring) . 119 

108 HvJEG 16 november 1995, zaak C-244/94 (FFSA), fur. 1995, 1-4013, r.o. 17; HvJEG 21 sep-
tember 1999, gev. zaken C-115-117/97 (Brentjens), Jur. 1999,1-6025, r.o. 84; vgl. LOOZEN (1999), 

280 P. 	. 
109  Besluit van de d-g NMa in zaaknr. 181, Ontheffingsaanvraag Zoqkantoren, 10 maart 2000, punt 57. 
"" Conclusie A-G Jacobs, zaak C-67/96 (Albany), gev. zaken C-115-117/97 (Brent/ens) en zaak C-

219/97 (Drijvende .Bokken), 28 januari 1999, punt 214, onder verwijzing naar HvJEG 18 maart 
1997, zaak C-343/95 (Cali & Fisk / Servizi Ecologiri Porto di Genova), Jur. 1997, 1-1547; en HvJEG 
23 april 1991, zaak C-41/90 (HOfner Elser / Macrotron), Jur. 1991 1-1979. 
In het bijzonder HvJEG 16 november 1995, zaak C-244/94 (FFSA), Jur. 1995, 1-4013, r.o. 21; 
vgl. LO0ZEN (1999), p. 280. 

112  Zie noot 180 en begeleidende tekst, infra,  en `Gedragingen die door de overheid zijn voorge-
schreven', p. 61 e.v. 

" 3  HvJEG 17 februari 1993, gev. zaken C-159 & 160/91 (Poucet Pistre), Jur. 1993 1-0637. 
114  Vgl. ook MORTELMANS (1995), p. 328-329, die een jets andere systematiek gebruikt. 
115 HvJEG 17 februari 1993, gev. zaken C-159 & 160/91 (Poucet Rare), fur. 1993 1-0637, r.o. 18. 
116 HvJEG 17 februari 1993, gev. zaken C-159 & 160/91 (Poucet Aare), fur. 1993 1-0637, r.o. 18. 
117  HvJEG 17 februari 1993, gev. zaken C-159 & 160/91 (Poucet 	Pistre), Jur. 1993 1-0637, r.o. 14- 

15. 
118 LOOZEN (2000), p. 306. 
119  BONi & MANZINI (2001). 
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Het 2e criterium betreffende het Iontbreken van winstoogmerk' is echter komen te vervallen 

in het FFSA-arrest,I 20 waar het Hof heeft bepa,ald dat een pensioenfonds een conderneming' 

is, indien de deelname facultatief (optioned) is, de hoogte van uitkeringen verband houdt 

met de hoogte van de contributie en is gebaseerd op het zgn. lapitalisatiebeginsel'. 121  In de 

zaken Albany en Pavlov bevestigde het Hof dat een pensioenfonds waarbij deelname niet ge-

heel verplicht is en dat werkt op basis van het kapitalisatie-principe, een Iondememing' 

vormt.I 22  

Het Hof leidde in de CNSD-zaak uit zijn eerdere rechtspraak twee afbakeningscriteria af 

voor de publiekrechtelijke aard van een nationale organisatie (t.o.v. m.n. ondememersver-

enigingen), namelijk: 123 

1. (de invloed van de overheid op) de samenstelling van de entiteit: hierbij gaat het er om of 

em overheidsvertegenwoordigers in meerderheid deel uitrnaken van een orgaan met regel-

gevende bevoegdheid in een bepaalde sector; 

2. de plicht om rekening te houden met criteria van algemeen belang bij de vaststelling van 

tariefregeling de wettelijke regeling van de activiteiten ervan: hierbij gaat het er om of het mo-

gelijk is uitsluitend in het belang van de betrokken sector (bijv. beroepsgroep) te hande-

len, danwel of er een verplichting bestaat om (mede) doelstellingen van algemeen / 

openbaar belang te betrekken bij de uitoefening van de activiteiten. 

120  Zie HvJEG 16 november 1995, zaak C-244/94 (FFSA), Jur. 1995, 1-4013, r.o. 15, 20-21, wan 
het criterium niet wordt genoemd bij 's weergave van het Faucet & Pis/re-arrest. Vgl. 
Conclusie A-G Jacobs, zaak C-67/96 (Alban)), gev. zaken C-115-117/97 (Brentjens) en zaak C-
219/97 (Drijvende Bakken), 28 januari 1999, punt 336; LOOWN (1999), p. 280; Besluit van de d-g 
NMa in zaaknr. 181, Ontheffingsaanvraag Zotgkantaren, 10 maart 2000, voetnoot 36. Zie ook het re-
cente arrest FlvJEG 22 januari 2002, zaak C-218/00 (Cis& di Bat/isle/Jo INAIL), fur. 2002, 0000 
(n.n.g.), to. 34-46. 

121 HvJEG 16 november 1995, zaak C-244/94 (FFSA), Jur. 1995, 1-4013, r.o. (17-)22; zie ook BONI 

& MANZINI (2001), p. 240; GYSITEN (2000A). 
122  HvJEG 21 september 1999, zaak C-67-96 (Albany), Jur. 1999, 1-5751; HvJEG 12 september 

2000, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), fur. 2000, 1-6541, r.o. 112-115. Vgl. BONI & MANZINI 
(2001). 

123  HvJEG 18 juni 1998, zaak C-35/96 (Commissie Italie), Jur. 1998, 1-3851 (`CNSD'), r.o. 41-44; 
HvJEG 12 september 2000, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), fur. 2000,1-6541, r.o. 87, HvJEG 
5 oktober 1995, zaak C-96/94 (Centro Servizi Sped:porta), fur. 1995, p. 1-2883, r.o. 23-25; 14vJEG 
19 februari 2002, zaak C-309/99 (Wouten), Jur. 2002, 0000 (n.n.g.), r.o. 61-62; vgl. Conclusie 
A-G Leger, zaak C-309/99 (fluters), 10 juli 2001, punt 66. 
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Indien aan geen van beide criteria is voldaan, is er sprake van een `besluit van een onder-

nemersvereniging'.1 24 

In het latere arrest Librandi is duidelijk ge-worden dat het 1e criterium wat versoepeld is: in-

dien overheidsvertegenwoorders geen meerderheid vormen, maakt dat met dat dan sprake is 

van een mededingingsregeling in de zin van art. 81 EG. 125  

Op het 2e criterium wordt wel de kritiek uitgeoefend dat het weinig realistisch wordt geacht 

om te veronderstellen dat vertegenwoordigers van een bepaaIde branche of personen die 

werkzaam zijn in een bepaalde economische sector daadwerkelijk (mede) in het algemeen 

belang handelen indien zij verplicht zijn zulks te doen. 126  

In sommige gevallen ontbreekt het de overheid echter aan de benodigde informatie om zelf 

regels vast te stellen. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij de regulering van vrije beroepen. 

A-G Jacobs noemt in zijn Conclusie in de zaak Pavlov 3 problemen die daar in het bijzonder 

spelen:1 27  

1. de vrije beroepen vormen geen homogene categorie (punt 83); 

2. vrije beroepen verschillen van normale goederen- en dienstenmarkten in 2 beIangrijke 

aspecten (punt 84): 

a) door de relatief grote rol van externaliteiten (punt 85); 

b) informatie-asymmetrie wegens het technisch karakter van de diensten (punt 86); 

3. `zelfregulering', ofwel delegatie van regeIgevende bevoegdheid aan beroepsorganisaties 

(punt 87). 

124 HvJEG 18 juni 1998, zaak C-35/96 (Commissie 1 Italie), Jur. 1998, 1-3851, r.o. 40-43. Zaken waar 
geen sprake was van een `besluit van ondernemersvereniging' zijn: HvJEG 17 november 1993, 
zaak C-185/91 (Reiff), Jur. 1993, 1-5801 (Duitse tariefcomrnissies voor vrachtvervoer); HvJEG 9 
juni 1994, zaak C-153/93 (Duitsland / Delta Schiffahrts- und SpeditionsseselirchaA, Jur. 1994, 1-2517 
(Duitse vrachtcommissies voor binnenvaart; HvJEG 17 oktober 1995, gev. zaken C-140-142/94 
(DIP e.a.), Jur. 1995, p. 1-3257 (commissies die Italiaanse gerneenten adviseren over vestigings-
vergunningen voor winkels); vgl. DRIJBER (1999), p. 92. 

125 HvJEG 1 oktober 1998, zaak C-38/97 (Librandz), Jur. 1998, 1-5955, r.o. 33-34; vgl. BROUWER 
(2000), p. 249. 

1 " Dit is een uitOoeisel van de 'public choice'-benadering, die men bijvoorbeeld ook vindt bij 
BUCHANAN & TULLOCK (1962,) BUCHANAN (1987). 

127  Conclusie A-G Jacobs, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), 23 maart 2000, punten 82-92; vgl. 
SCHUTIE (2001), p. 147. 
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Bij deze problemtiek moeten — aldus het Hof in de zaak WO/den-128 — twee soorten situaties 

worden onderscheiden inzake het zgn. 'beginsel van institutionele soevereiniteif:l29 

1211 

129 

"Een lidstaat kan, wanneer hij regelgevende bevoegdheden aan een beroeps-

organisatie verleent, zelf de criteria van algemeen belang vastleggen en de essentiele 

beginselen waaraan de nit te vaardigen regelgeving moet voldoen, alsook de be-

voegdheid aan zich houden om zelf in laatste instantie te beslissen. In dat geval be-

houden de door de beroepsorganisatie uitgevaardigde regels een overheidskarakter 

en ontsnappen zij aan de voor ondernemingen geldende verdragsregels. 

In het andere geval komen de door de beroepsorganisatie vastgestelde regels enkel 

voor rekenin.  g van deze organisatie zelf. Weliswaar moeten deze regels, inclien [art. 81 

lid 1 EG] van toepassing is, bij de Comrnissie worden aangemeld, doch deze vet-

plichting is niet van then aard dat zij de regelgevende activiteit van beroeps-

organisaties volledig verlamt [.. .1, omdat de Commissie in het bijzonder de mogelijk-

heid heeft om krachtens [art. 81 lid 3 EG1 een groepsvrijstellingsverordening vast te 

stellen. 

De omstandigheid dat elk van de in de punten [hierboven] beschreven stelsels ge-

meenschapsrechtelijk verschillende gevolgen heeft, doet niet af aan de vrijheid van 

de lidstaten om voor het ene dan wel her andere stelsel te opteren." 

HvJEG 19 februari 2002, zaak C-309/99 (Women), fur. 2002, 0000 (n.n.g.). In deze zaak werd 
een publiek rechte lijk in gestelde beroeps orga ni sa tie die over ver orden en de bevoegd heid 
be schikt, nl. de Neder landse Orde van Advo caten (NOVA), als een ondememersvereniging in 
de zin van art. 81 lid 1 EG aangemerkt, en werd hun `Samenwerkingsverordening 1993' als be 
sluit van een ondememersvereniging in de zin van art. 81 lid 1 EG aangemerkt, zie r.o. 58-71. 
HvJEG 19 februari 2002, zaak C-309/99 (Wouten), Jur. 2002,0000 (n.n.g.), r.o. 67-70. 
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1. Is de wetgeving in kwestie van indoed op e'en of meerdere aaiviteiten die als economisch' kunnen 

worden aangemerkt, omdat het aanbieden diensten / goederen op mark! betreffen ? 

NEE: geen economische activiteit; mededingingsrecht met van toepassing; 

JA: nadere afweging per activiteit (zie noten 69-70 en begeleidende tekst, supra); ga 

verder met de volgende vraag; 

2. Wat is de aard van de nlevante regelgeving: is er Jprake van uitoefening van (1) `opische over-

heidsprerogatieven' (2) binnen een wettelijk kader? 

JA: geen economische activiteit; mededingingsrecht met van toepassing; 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 

3. Is er Jprake van een taak / doelstelling van uitsluitend sociale aard (die in beginsel niet op basis 

van het profijtbeginsel is uit te oefenen) die wordt gecontroleeerd door de overheid en een distributief 

karakter haft ? (NB: deze test is met makkelijk eenduidig te interpreteren, zie voet-

noten 113-122 en begeleidende tekst, supra) 

JA: mededingingsrecht met van toepassing; 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 

4. Is er een andere uitzondering van tocpassing? 

JA: mededingingsrecht met van toepassing; 

NEE: conclusie: mededingingsrecht kan van toepassing zijn. 

Aanvullende factoren: 

mate van vrijheid t.o.v. toezicht (GROOT: = ondememing) 

eigen `marktbevoegdheden': 130  vermogen zelfstandig beleid te voeren (zoals prijzen 

vaststellen) OA: = onderneming) 

winstgevendheid OA: = onderneming) 

NB: Vanuit economisch oogpunt is er vrijwel niets dat met als 'van economische aard' is op 

te vatten, omdat keuzeproblemen onder omstandigheden van schaarste vrijwel overal kun-

nen worden gevonden. 131  Bij twijfel is het daarom raadzaam om in beginsel aan te nemen dat 

de activiteit in kwestie van economische aard is, en dat de betrokken eenheid derhalve onder 

het ondernemingsbegrip valt. De aandacht van de nationale wetgever dient dan veeleer ge-

richt te zijn op andere factoren die de reikwijdt van het Europese mededingingsrecht beper- 

' 3" HvJEG 21 september 1999, gev. zaken C- 115 -117/97 (Brentjens), fur. 1999, 1-6025, r.o. 81; vgl. 
LOOZEN (2000), P. 305. 

131  VAN DAMME (2001); vgl. TEN RAA (2001); KLOOSTIm RAS (2001). 
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ken, zoals een evennieel gebrek aan intracornmunautair effect (zie p. 66 ex), beperkingen 

van het toepassingsgebied van de mededingingsregels, d.w.z. de Bremjens-jurisprudentie en 

analoge toepassing daarvan (zie p. 54 e.v.), het merkbaarheidsvereiste (zie p. 121 e.v.), de 

jurisprudentie waarbij een afweging wordt gemaakt binnen het kader van art. 81 lid 1 EG 

(zie p. 125 e.v.), de uitzonderingsmogelijkheden (art. 81 lid 3 EG en art. 86 lid 2 EG), en de 

mogelijkheid tot objectieve rechtvaardiging van (overigens misbruikelijk) gedrag onder art. 

82 EG (zie p. 142 e.v.). 

3.3.2 Materieel toepassingsgebied van het mededingingsrecht 

Het materiele toepassingsgebied van het mededingingsrecht (rat/one materiae) wordt hoofd-

zakelijk bepaald door de aanwezigheid van inhoudelijke elementen die eigen zijn aan de af-

zonderlijke artikelen, d.w.z. dat toepasselijkheid met name athangt van de materiele norm-

stelling. Dit zal derhalve voomamelijk tilt de behandeling van de respectievelijke artikelen 

blijken. Desondanks zijn er enige meer algemene opmerkingen te maken over (uitsluiting 

van) het toepassingsgebied van het Europese mededingingsrecht. Achtereenvolgens zullen 

worden behandeld 'Immuniteit van het Europese mededingingsrecht rat/one mater/ac' (p. 54 

e.v), 'Immuniteit van nationaal mededingingsreche (p. 59 e.v.), en `Gedragingen die door de 

overheid zijn voorgeschreven' (p. 61 e.v.). 

Imrnuniteit van het Europese mededingingsrecht ratione materiae 

In beginsel is het mededingingsrecht op alle `economische' activiteiten van toepassing.11 2  De 

materiele werkingssfeer van het mededingingsrecht wordt op slechts enkele plaatsen in het 

EG-Verdrag zelf beperkt: 

grim/turtle producten: zie art. 36 EG, 	alinea; voor landbouwondememers geldt een 

apart uikoennThsregime;1 11  NB: soxnmige producten zijn niet genoemd in Bijlage II bij 

het EG-Verdrag en derhalve expliciet uitgesloten van de categorie landbouw-

producten, 114 zij vallen derhake niet onder deze regels;13 5  

132  Volgens SEVENSTER & VEDDER (2000), p. 2, worth de mime reikwijdte van het mededingings-
recht bevestigd door een (door hen geciteerde) uitspraak van voormalig Euro-commissaris Karel 
van Miert over godsdienst: "Daar is een lelijke concurrentie aan de gang. De ene kerk ontyangt 
meer steun dan de andere. LI." AD, 9 december 1998. 

19  Vo. 26 van de Raad inzake de toepassing van bepaalde regels betreffende de mededinging op de 
voortbrenging van en de handel in landbouwproducten, 4 april 1962, / 313 1962, 993. 
Zie art 32 lid 3 EG. 
Vgl. 1-IvJEG 30 januari 1985, zaak 123/83 (BMC / CUM), Jun 1985, 391, r.o. 15 (brandewijn niet 
op lijst; mededingingsrecht derhalve van toepassing); 1 -1vJEG 3 december 1987, zaak 136/86 
@MC/ Amber/Hun 1987, 4789, r.o. 15 (idem). 
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militair materieel: art. 296 lid 1 sub b) EG biedt een expliciete mogelijkheid tot uitsluiting 

van de regels van het EG-Verdrag — dus inclusief de mededingingsregels — voor maat-

regelen die betrekking hebben op de productie en handel in wapens, munitie en militair 

materieel die noodzakelijk zijn ter bescherming van "wezenlijke belangen" van veilig-

heid. Echter: "Die maatregelen mogen de mededingingsverhoudingen op de gemeen-

schappelijke markt niet wijzigen voor producten die Met bestemd zijn voor specifiek mi-

litaire  

Met uitzondering van de hieronder te bespreken recente Brentjens-jurisprudentie is volgens de 

(oudere) jurisprudentie van het Hof in alle andere gevallen een expliciete uitzondering ver-

eist."6  Desalniettemin bestaat blijkbaar de mogelijkheid dat in jurisprudentie middels inter-

pretatie een uitzondering van de werkingssfeer van het Europese mededingingsrecht wordt 

gecreeerd. Dit blijkt namelijk uit de vrij recente — in de literatuur veelvuldig besproken1 37  — 

arresten in de zaken Albany, Brentjens, en Drifrende Bokken, waarin het Hof besliste dat 

overeenkomsten die in het kader van collectieve onderhandelingen tussen sociale partners 

worden gesloten ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden, wegens hun aard en doel moe-

ten worden geacht Met onder [art. 81 lid 1 EG] te vallen." 138  Het betrof in casu pensioen-

fondsen die zijn opgezet middels collectieve onderhandelingen. Het Hof hanteerde hier een 

teleologische redenering, waarbij onder meet is aangeknoopt bij andere Verdragsartikelen, in 

casu de artikelen 2, 3 lid 1 sub g) en i), 118B en 136-143 EG, en de Overeenkomst betref-

fende de sociale politiek,139 waaruit volgens het Hof blijkt dat collectieve onderhandelingen 

over arbeidsvoonvaarden door het EG-Verdrag worden gestimuleerd, en derhalve Met kun-

nen worden geacht onder het verbod van art. 81 EG te vallen. 144) Sinds deze arresten client 

men wellicht wat voorzichtiger te zijn bij de interpretatie van de oudere jurisprudentie van 

136  HvJEG 30 aprll 1986, gev. zaken 209-213/84 (Ministere public / Asjes), fur. 1986, 1425, r.o. 40; 
HvJEG 27 januari 1987, zaak 45/85 (Verband der .  Sachversichero), Jur. 1987, 405, r.o. 12. 

137  Zie o.m. VAN G1NNEKEN (1999); LOOZEN (1999); VAN DER SUNS (1999); GYSELEN (2000A); 
GYSELEN (2000B); LOOZEN (2000); PRECIIAL & PARRI-ET (2000); VOUSDI:!N (2000); BONI & 
MANZINI (2001); VAN DE GRONDEN (2001B). 

138  HvJEG 21 september 1999, zaak C-67/96 (Alban)), fur. 1999, 1-5751, r.o. 64; HvJEG 21 sep-
tember 1999, gev. zaken C-115-117/97 (Brentjens), Jur. 1999, 1-6025, r.o. 61; HvJEG 21 septem-
ber 1999, zaak C-219/97 (Drijvende Bokken), fur. 1999, 1-6121, r.o. 51; zie ook HvJEG 12 sep-
tember 2000, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), Jur. 2000, 1-6541, r.o. 67; HvJEG 21 september 
2000, zaak C-222/98 (Van der [Nude), fur. 2000, 1-7111, r.o. 22. Ook werkgelegenheidsvoor-
waarden vallen onder deze regel, zie HvJEG 21 september 1999, gev. zaken C-115-117/97 (Bren-
tjens), Jur. 1999, 1-6025, r.o. 56-57. 

139  P13 C 191/91 (1992). 
14( ' Zie bijvoorbeeld HvJEG 21 september 1999, gev. zaken C-115-117/97 (Brentjen.1), fur 1999, 1- 

6025, r.o. 50-57. 
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het Hof over de kwestie van de reikwijdte van de werkingssfeer van het Europese medcdin-

gingsrechti" 

De vraag is echter of deze immuniteit volledig is, vgl. PRECHAL & PARRET (2000): "Ons in-

ziens sluiten de overwegingen van het Hof ook niet elke toepassing uit van artikel 81 (85 

oud) op afspraken die werkgevers en werknemers maken in het kader van sociaal overleg. 

Het Hof heeft immers vastgesteld dat een zekere mededingingsbcperkende werking eigen is 

aan dergelijke overeenkomsten; in elk individueel geval zal de aard en het doel van de be-

trokken overeenkomst moeten worden nagegaan." 142  A-G Jacobs had in zijn Conclusie ook 

gepleit voor een beperkte immuniteit wegens mogelijk effect op derden of andere markten. 1 4 3  

Voorzichtigheid lijkt bier dus op zijn plaats, omdat deze rechtspraak gezien haar recente 

datum wellicht nog niet geheel uitgekristalliseerd is. 

Deze jurisprudentie is later verder uitgewerkt in de zaken Pavlov en Van der !Nude)." In Van 

der Woude besliste het Hof dat dezelfde uitsluiting naar aard en doel geldt voor bij CAO over-

eengekomen aanvullende regelingen betreffende ziektekostenverzekeringen." 5  De verplicht-

stelling in Van der Wow& past volgens het Hof in de in verschillende Lid-Staten bestaande 

stelsels voor de regelgevende bevoegdheid op sociaal gebied. 46  Volgens L002EN (2000) lijkt 

deze wat liberalere nieuwe norm de Lid-Staten meet ruimte te bieden om ook mededingings-

beperkende overeenkomsten algemeen verplicht te stellen." 7  In de Patilop-zaak was sprake 

van een collectieve aanvullende pensioenregeling door een beroepsgroep (in cam medische 

specialisten), maar er was echter geen sprake van CAO-onderhandelingen waarbij werk-

gevers en werknemers waren betrokken. Om die reden meende het Hof dat de regeling niet 

onder de immuniteit viel van de Bremjens-jurisprudentie." 8  Hieruit blijkt dat de voonvaarden 

voor itrimuniteit cumulatief van aard zijn, een sociaal doel alleen volstaat niet. 

De Nederlandse wetgever hceft — blijkens de MvT Mw — de visie van het Hof op deze Imes-

tie vooraf blijkbaar goed ingeschat: "Artikel 6 ll\lw1 is niet van toepassing op overeen-

komsten russen werkgevers en werknemers wspectievelijk werkgevers- en werknemersorga-

nisaties voor zover het betreft lonen en andere arbeidsvoonvaarden in de zin van de Wet op 

141  Prof. mr. Floris O.W. Vogelaar deck deze mening (gesprek d.d. 23 oktober 2001). 
142  NEC 1.ki, & PARR V! (2000), noot 66 en begeleidende tekst, ander venvijzing naar Brenljens, r.o. 

57 
143  Conclusie .A-G Jacobs, zaak C-67/96 (Alban)), gev. zaken C-115-117/97 (Bren(jens) en zaak C-

219/97 (thifrende Bokken), 28 januari 1999. 
144  HvJEG 12 september 2000, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), Jut. 2000, 1-6541; FIvJEG 21 

september 2000, zaak C-222/98 (1/an der Woude), Jur 2000,1-7111. Zie ook LoozEN (2000). 

145  HvJEG 21 september 2000, zaak C-222/98 (Van der 'Nude), Jur 2000,1-7111, r.o. 22-27. 
146  LOOZi N (2000), p. 304 en 307. 
147  1..00./11N pm), p. 307. 

HvJEG 12 september 2000, gev. zaken C-I80-184/98 (Pavlot), Jur 2000,1-6541, no. 68. 
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de collectieve arbeidsovereenkomst. Ook bier is aangesloten bij de EG. Dat overeenkomsten 

betreffende lonen en andere arbeidsvoorwaarden niet vallen onder artikel 85 van het EG-

Verdrag [thans art. 81 EG] staat niet expliciet in de tekst, maar is een uitgangspunt dat niet 

ter discussie staat, noch bij de Com.missie noch bij de lid-staten. Ook de rechtspraak van het 

Hof van Justitie van de EG geeft geen aanleiding tot een andere opvatting. In collectieve 

overeenkomsten kunnen ook afspraken worden vastgelegd die los staan van een regeling van 

de arbeidsvoorwaarden. Indien die afspraken moeten worden aangemerkt als een overeen-

komst tussen de daarbij betrokken ondernemingen, die een verhindering, beperking of ver-

valsing van de mededinging op een markt voor goederen of diensten inhoudt, zal het verbod 

van artikel 6 [Mw] daarop wel van toepassing zijn." 149  

Naar aanleiding van de uitsluiting van de toepasselijkheid van art. 81 op bij GAO overeenge-

komen regelingen van arbeidsvoorwaarden in de arresten Albany, Brentjens en Dtijvende Bak-

ken schrijft LOOZEN (1999): "De aanpak van het Hof waarbij in het geding zijnde sociale 

belangen ertoe kunnen leiden dat artikel 81 lid 1 EG niet van toepassing is op een overeen-

komst, zou kunnen worden doorgetrokken naar andere sectoren. Te denken valt aan milieu, 

gezondheid en andere genoemde beleidsdoelstellingen van de Gemeenschap in artikel 3 EG. 

De eventuele toepassing van de ontheffing voorzien in artikel 81 lid 3 EG komt dan met 

meer aan de orde."1 50 Deze suggestie van LOOZEN (1999) is uiteraard voor eigen rekening en 

speculatief. Na Pavlov en Van der Woude schrijft LOOzEN (2000): "Interessant wordt nu — 

naast natuurlijk de vraag of het Hof deze lijn handhaaft — in hoeverre ook regelingen op 

ander dan sociaal gebied van deze versoepeling onder de nieuwe norm kunnen profiteren en 

tot hoever de versoepeling strekt."1 5 i Volgens LoozEN (1999) zijn deze uitspraken om ver-

schillende redenen van belang voor het Nederlandse recht en sociaal beleid:1 52  

Wat betreft pensioenfondsen en CAO-partijen: wetgeving die verplichte deelname aan 

pensioenfondsen voorschrijft is geoorloofd; de door het kabinet gestelde aanvullende 

eis voor de financiering van bedrijfstakpensioenfondsen dat deze d.m.v. een zgn. 'door-

snee-premie' wordt gefinancierd is "[gleen verkeerde opstelling van het kabinet gelet op 

's Hofs argumentatie in Brentjens c.s. waarin sprake was van een doorsneepremie"; 

Wat betreft de relatie tussen arbeidsrecht en mededingingsrecht: deze zaak geeft enige 

indicaties om de uitsluiting van Ileine' vakbonden door de `grote' vakbonden bij CAO-

overleg vanuit de optiek van het mededingingsrecht te bekijken; hetzelfde geldt voor 

149  MvT Mw, §5.1.2, p. 12; vgl. Kamerstukken II 1995-1996, 24707, nr. 6 (Nota n.a.v. het verslag), 29 
oktober 1996, p. 22; BROMER (2000), p. 242. 

15" LOOZEN (1999), p. 279. Prof. mr. Floris O.W. Vogelaar deelt deze mening (gesprek d.d. 23 ok-
tober 2001). 

151  LOOZU.N (2000), p. 305. 
132 LOOZEN (1999), p. 284-285. 
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een mogelijke CAO voor profvoetballers die beoogt de gevolgen van de Flexwet te be-

perken; 

- Wat betreft de beoogde invoering van zgn. lex Cohen is van belang te weten vat de po-

sitie is van organisaties met exclusieve of bijzondere rechten, aangezien de definitie van 

het begrip `onderneming' een belangrijke plants inneemt in het eindrapport van de 

Werkgroep Markt en Overheid. 151  

- De verduidelijking van het begrip condememing' is ten slotte van groot belang voor de 

mededingingsbeperkende afspraken in de zorgsector. 

Het Europese mededingingsrecht is blijkens de (NB: grotendeels van voor de Brentjens-zaken 

daterende) jurisprudentie onder meet van toepassing op de volgende sectoren, waarvan in 

meer of mindere mate door belanghebbenden werd bepleit dat zij buiten het toepassings-

gebied daarvan zouden (dienen te) vallen: 154 verroeniss enetsievoonlening, 156  bankivezen; 157  verzeke-

ringswezen; 158  gezondheidszoT, 139  arbeidsmarklbentiddelhol 64)  pens/omen."' De mededingingsregels 

1 " Vgl. ook BROUWER (2000), p. 243-244, over de samenhang tussen Mw en de MDW-operatie. 
154  Vgl. Conclusie A-G Jacobs in zaak C-67/96 (A/barD), gev. zaken C-115-117/97 (Brentjens) en 

zaak C-219/97 (Drifrende Bakken), 28 januari 1999, punten 126-127. 
HvJEG 30 april 1986, gev. zaken 209-213/84 (Ministere Pub& / /lees), fur. 1986, 1425, r.o. 35-42 
(de communautaire mededingingsregels zijn ten voile van toepassing op de venterssector ver-
voerssector in het algemeen); r.o. 43-45 (luchtventer in het bijzonder); HvJEG 11 april 1989, 
zaak 66/86 (Ahmed Saeed Hugreisen), Jur. 1989, 803; zie ook COM(2000)582del, p. 6. NB: krach-
tens Vo. 141/62 van 26 november 1962, PB 1962, 2751 is Vo. 17/62 niet van toepassing op het 
luchtvervoer; krachtens Vo. 1017/68 van 19 juli 1968, PB L 157/1 (1968), is Vo. 17/62 wel van 
toepassing op venter per spoor, weg en binnenvaart) 

156  HvJEG 27 maart 1994, zaak C -393/92 (Gemeente Almelo eu. / Energiebedriff lisseln%), Jur. 1994, 1 - 

1477. 
151  HvJEG 14 juli 1981, zaak 172/80 (Ziichner), Jut-. 1981, 2021, to. 7 (banken zijn geen ondeme-

mingen in de zin van art. 90 lid 2 EG-Verdrag [thans art. 86 lid 2 EG], tenzij kan worden aange-
toond dat zij diensten van algemeen economisch belang verrichten waarmee zij op grond van 
een overheidsbesluit zijn belast), resp. to. 8 (ant. 101 e.v. EG beogen geenszins de banken aan 
de in het Verdrag neergelegde regels betreffende de mededinging te onttrekken); zie ook r.o. 18 
('handel' in de zin van art. 81 EG heeft een mime betekenis, die eveneens het geldverkeer om-
vat). 

158  HvJEG 27 januari 1987, zaak 45/85 (Verbrind der .  Sathrersitheur), Jur. 1987, 405, r.o. 12-14. 
159  HvJEG 17 juni 1997, zaak C-70/95 (Sodeman e.u. / Regione Lombardia), Jur. 1997, 1-3395, r.o. 43; 

HvJEG 28 april 1998, zaak C-120/95 (Decker), fur. 1998, 1-1831; HvJEG 28 april 1998, zaak C-
158/96 (KoN1), Jur. 1998,1-1931. 

' 61) HvJEG 23 april 1991, zaak C-41/90 (Hefner & Elcer / Macrotron), fur. 1991 1-1979; HvJEG 11 
december 1997, zaak C-55/96 (Job Centre), fur. 1997, 1-7119. 

161  HvJEG 17 februari 1993, gev. zaken C-159 & 160/91 (Poucet & Pistre), fur. 1993 1-0637; HvJEG 
16 november 1995, zaak C-244/94 (F1 -75.4), Jur. 1995,1-4013. 
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zijn ook van toepassing op de activiteiten van bijvoorbeeld 162  leveranciers van telecommuni-

catie-163  en posterijdiensten, 164 publieke omroepen,16 5  en havenbedrifren. 166  

Men kan echter ook enige kanttekeningen plaatsen bij deze jurisprudentie. Vgl. EDWARD & 

HOSKINS (1995): "In defining national objectives which justify derogating from the principle 

of free competition, the Court would necessarily be exercising, to a certain extent, a political 

/ legislative function, since the importance of certain economic and social considerations 

would have to be balanced against the need to ensure free competition." 167  

GYSELEN (1989), (1993) suggereert dat het zinvol zou zijn om een 	te hanteren, in die 

zin dat beleid dat "genuine economic goals" nastreeft (zoals m.n. budgettair — inclusief fis-

caal — en monetair beleid) met zou behoeven te worden getoetst, omdat de Lid-Staten anders 

geen conjunctureel beleid zouden kunnen voeren. 168  "In fact, the raison d'être of conjunctural 

policy rests upon a premise which is extraneous to the perfect competition paradigm. In that 

paradigm there is no place for business cycles and no market defect need be cured by inter-

vention 'from outside'. In the real world, however, the conjunctural policy attempts precisely 

to offer a substitute for competition as a means to achieve the best possible allocation of 

resources."169  Hiervoor zou in zijn ogen kunnen worden aangeknoopt bij het voormalige 

artikel 104 EG-Verdrag (thans artikel 101 EG). NB: dit is slechts de opvatting van deze au-

teur, en dus geen geldend recht, deze suggestie van GYSELEN (1989), (1993) is derhalve voor 

eigen rekening, en speculatief. 

Immuniteit van nationaal mededingingsrecht 

Een — wellicht voor de hand liggende — opmerking vooraf is dat bedacht moet worden dat 

wanneer uitsluitend de verenigbaarheid van nationale wetgeving met nationaal mededin-

gingsrecht aan de orde is, er de mogelijkheid bestaat om het wetgevingstraject in kwestie te 

koppelen aan een wijziging van het nationale mededingingsrecht. Er zijn met andere woor-

den geen onoverkomelijke juridische belemmeringen op nationaal niveau, een uitsluiting van 

162  Zie Conclusie A-G Jacobs, zaak C-67/96 (Alban)), gev. zaken C-115-117/97 (Brentjens) en zaak 
C-219/97 (Drijvende Bokken), 28 januari 1999, punt 312. 

163  HvJEG 20 maart 1985, zaak 41/83 	/ Commissie), Jur. 1985, 880, r.o. 18-19. 
164 HvJEG 19 mei 1993, zaak C-320/91 (Corbeau), Jur. 1993, 1-2533, r.o. 8. 
165  HvJEG 18 juni 1991, zaak C-260/89 (ER7), fur. 1991, 1-2925, r.o. 33; HvJEG 3 oktober 1985, 

zaak 311/84 (Telemarketing (CBEM) / CLT IPB), Jur. 1985, 3261, r.o. 17. 
166  HvJEG 10 december 1991, zaak C-1.79/90 (Mem" convenzionali Porto di Genova), Jur. 1991, 5889, 

r.o. 9. 
167 EDWARD & HOSKINS (1995), p. 169. 
168 GYSELEN (1989), p. 56-58; GvsELEN (1993), §1.2.B. 
169  GYSEIEN (1989), p. 57. 
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de toepasselijkheid van het mededingthgsrecht kan derhalve in beginsel gecreeerd worden in-

then zulks wenselijk zou worden geacht, bijvoorbeeld door de opneming van een artikel in 

de betreffende wet dat de toepasselijIcheid van de Mw daarop uitsluit. Dit onderzoek betreft 

echter niet het (nationale) mededingingsbeleid noch de politieke opportuniteit van eventuele 

wijzigingen daarvan. Het behoeft echter nauwelijks uideg dat het moeilijk verenigbaar is met 

het streven van de Nederlandse regering naar effectieve handhaving van de Mededingings-

wet cm dew opzij te zetten. Bovendien is dat ook vaak onnodig, omdat er minder bezwaar-

lijke oplossingen voorhanden zijn, bijvoorbeeld door in het geval van goedkeuring van een 

afspraak door de overheid daaraan de voonvaarde te verbinden dat de NMa tegen die af-

spraak geen bezwaar heeft.nu 

De Mw is in principe van toepassing op alle sectoren. 171  \Toot bepaalde soorten mededin-

gingsafspraken geldt echter de vrijstelling van art. 16 Mw, dat als volgt luidt: "Artikel 6, eer-

ste lid, geldt niet voor overeenkomsten, besluiten en gedragingen als bedoeld in dat artikel 

die ingevolge het bepaalde bij of krachtens enige andere wet zijn ondenvorpen aan goed-

keuring of door een bestuursorgaan onverbindend verklaard, verboden of vernietigd kunnen 

worden, dan wel op grond van enige wettelijke verplichting tot stand zijn gekomen." Dit 

artikel gold oorspronkefijk gedurende een `overgangsperiode' van 5 jaar. 172  Momenteel profi-

teren met name in de arbeidsmarkt,1 71  gezondheidszorg, banksector, verzekeringssector en 

overige (semi-)collectieve sectoren bepaalde overeenkomsten wellicht van deze uit-

zonderingsbepaling. Het ervan is wellicht overbodig op grond van de Ladbroke- 

Zie de voorbeelden genoemd bij voetnoten 565-569 en begeleidende tekst, infra. 
Zie MvT Mw, §4 (p. 10); vgl. ook Kamerstukken II 1995-1996, 24707, nr. 6 (Nota n.a.v. het ver-
slag), 29 oktober 1996, p. 13, 96. 

172  Zie art. 107 lid 2 Mw. Onlangs is echter (in het kader van de wijziging van de Mededingingswet 
in verband met het omvormen van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig be-
stuursorgaan) het amendement-Bolhuis voorgesteld en aangenomen, dat art. 107 lid 2 Mw 
schrapt, waardoor art. 16 Mw blijft bestaan, zie Kamerstukken 11 2001-2002, 27639, nr. 12 (10 de-
cember 2001). 
Althans voor zover het niet gaat cm GAO's, die itnmers volgens de Bremjens-rechtspraak (zie 
(Immuniteit van het Europese mededingingsreclit ratione materiae', p. 54 e.v. en voetnoten 137 
e.v) niet onder het verbod van art. 81 EG en — naar analogie — art. 6 Mw vallen, en deze 
uitzondering dus niet nodig hebben. 
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rechtspraak. 174 Art. 16 Mw dient volgens de wetgever1 75  en de NMa1 76  ter voorkoming van 

collisie van toezicht. De NMa legt art. 16 Mw ,strikt uit. 177  

Gedragingen die door de overheid zijn voorgesc.hreven 

Bij de wat oudere rechtspraak over dit ondenverp kan ernstig worden betwijfeld in hoeverre 

deze nog onverkort geldig is. Men neme als voorbeeld het volgende citaat: "[...] het feit dat 

de afwezigheid of de beperking van de mededinging op een bepaalde markt zijn oorzaak 

vindt in of in de hand wordt gewerkt door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, 

[staat] geenszins in de weg [. aan toepassing van [artikel 82 EG]."1 78  Het mededingings-

recht is volgens deze oudere zaken ex5k van toepassing indien private partijen door wet-

geving van de nationale overheid zijn aangemoedigd om zich op een bepaalde wijze te ge-

danwel misdragen. 179  

In andere zaken heeft het Hof echter verklaard dat de mededingingsbepalingen Met van toe-

passing zijn op het gedrag van ondernemingen wanneer overheidsvoorschriften op wezen-

lijke elementen van het marktgedrag van de betrokken ondernemingen van doorslaggevende 

invloed zijn geweest. 180 In de `telecom-eindapparatuue-zaak is bijvoorbeeld beslist dat art. 82 

(ex 86) EG alleen van toepassing is op gedragingen van ondernemingen die op eigen initia-

tief plaatsvinden, Met op overheidshandelen. 181 LOOZEN (1999), p. 280 noemt deze situatie 

1 74 HvJEG 11 november 1997, gev. zaken C-359 & 379/95P (Commissie / Tierce Ladbroke), Jur. 1997, 
1-7007, r.o. 31 (zie noot 184 en begeleidende tekst), vgl. BROUWER (2000), p. 251. 

175  MvT Mw, 56.1.5, p. 23. 
176  Besluit van de d-g NMa in zaaknr. 51, Stichting Stibat, 18 december 1998, punt 59; Besluit op 

bezwaar van de d-g NMa in zaaknr. 51, Sticbtins Stibat, 31 mei 1999, punt 55; Besluit van de d-g 
NMa, zaaknr. 1153, Sticking Wit - en Bruingoed, 18 april 2001, punt 83. 

177  Zie bijvoorbeeld het besluit d-g NMa in zaaknr. 2513 / 40 Landelijke Huisartsen Vereniging, 21 
december 2001, punten 29-39. 

178  HvJEG 3 oktober 1985, zaak 311/84 (Telemarketing (CBEM) I CLT IPB), Jur. 1985, 3261, r.o. 
16, onder verwijzing naar HvJEG 13 november 1975, zaak 26/75 (General Motors), fur. 1975, 
1367, HvJEG 16 november 1977, zaak 13/77 (INNO / ATAB), Jur. 1977, 2115 (zie r.o. 34), en 
HvJEG 20 maart 1985, zaak 41/83 (Italie I Commicsie), fur. 1985, 880; zie ook HvJEG 4 mei 
1988, zaak 30/87 (Bodson), Jur. 1988, 2479, r.o. 26. 

179  HvJEG 16 november 1977, zaak 13/77 (/N.NO / ATA.B), Jur. 1977, 2115, r.o. 34; livJEG 30 
januari 1985, zaak 123/83 (BN/C / Clair), fur. 1985, 391, r.o. 17, 19-20 en 23; vgl. GYsELEN 
(1989), p. 37, noot 11, en p. 39-40, noot 17. 

18" HvJEG 16 december 1975, gev. zaken 40-48, 50, 54-56, 111, 113 & 114/73 (Suiker Unie e.a.), Jur. 
1975, 1663, r.o. 65; HvJEG 29 oktober 1980, gev. zaken 209-215 & 218/78 (Van Landenyck e.a.I 
Commissie (FEDETAB)), fur. 1980, 3125; HvJEG 11 november 1997, gev. zaken C-359 & 
379/95P (Commissie / Tierce Ladbroke), Jur. 1997, 1-7007, r.o. 33-34; Zie ook het besluit van de d-
g NMa in zaaknr. 568, Samenwerkingsovereenkomst Wraaienbasse Plassen', 13 augustus 1999. 

181  HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 (Franknjk I Commissie), Jur. 1991, 1-1223, r.o. 55. 
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"omgekeerd" aan die van zaken als FESA en Brenljen,r, 182  BRouWER (2000) gebruikt hiervoor 

de term 'spiegelbeeld'.183 

In het arrest van het Hof in de zaak Commissie / Tierce Ladbroke, 18r4  dat zeer belangrijk is voor 

de toepassing van het mededingingsrecht op gedragingen die door de overheid zijn voorge-

schreven, is in de woorden van BROUWER (2000) de redenering (die de Corrunissie in die 

procedure aanhing) uitdrukkelijk verworpen "dat de ondememingen het beter zouden moe-

ten weten dan de wetgever en de mededingingsregels derhalve ook van toepassing zouden 

zijn op gedragingen van ondememingen welke door de wet zijn voorgeschreven."18 5  

Indien de verantwoordelijkheid voor een (mededingingsbeperkende) maatregel volledig bij 

de overheid moet worden geacht te liggen, kunnen de mededingingsregels niet op de daarbij 

betrokken ondernemingen van toepassing zijn: "1...] de verenigbaarheid van een nationale 

wettelijke regeling met de mededingingsregels van het Verdrag ['can] niet als beslissend [...] 

worden beschouwd in het kader van het onderzoek van de toepasselijkheid van de artikelen 

81 en 82 EG op de gedragingen van de ondememingen die zich naar deze wetgeving voe-

gen."'" De beoordeling van wettelijke regelingen in de context van de artikelen 81 en 82 EG 

betreft immers enkel de eventuele invloed van deze wettelijke regeling op de gedragingen 

van ondememingen.187 De artikelen 81 en 82 EG hebben namelijk enkel betrekking op de 

mededingingsverstorende gedragingen waartoe de ondernemingen op eigen initiallej hebben 

beslotenigg Indien een mededingingsverstorende gedraging bij een nationale wettelijke regel-

ing aan de ondernemingen worth voorgeschreven, of indien deze wettelijke tegeling een 

rechtskader creeert dat zelf iedere mogelijkheid van concurrerend gedrag door deze onder-

nemingen uitsluit, zijn de artikelen 81 en 82 EG niet van toepassing. In een dergelijke situa-

tie vindt de beperking van de mededinging niet, zoals in deze bepalingen besloten ligt, haar 

182 LOOZEN (1999), p. 280. 
188  Zie noot 51 en begeleidende tekst. 

HvJEG 11 november 1997, gev. zaken C-359 & 379/95P (Commissie / Tierce Ladhroke), Jur. 1997, 
1-7007, r.o. 31-35; zie BROUWER (2000), p. 250-252. 

185  BROUwER (2000), p. 251. 
188  HvJEG 11 november 1997, gev. zaken C-359 & 379/95P (Commirsie / Tierce' Ladbroke), Jur. 1997, 

1-7007, r.o. 31; vgl. BROUWER (2000), p. 240; zie ook HvJEG 29 januari 1985, zaak 231/83 (Cu/-
let / Leclen), Jur. 1985, 305, r.o. 17-18. 

182  HvJEG 11 november 1997, gev. zaken C-359 & 379/95P (Commissie / Tierce Lenthmke), fur. 1997, 
1-7007, r.o. 32. 

' 88  HvJEG 11 novetnber 1997, gev. zaken C-359 & 379/95P (Commissie / Tierce Ladbroke), Jur. 1997, 
1-7007, to. 33 (cursivering toegevoegd), onder venvijzing naar (allen m.b.t. art. 82 EG) 1-IvJEG 
20 maart 1985, zaak 41/83 Wake / Commissie), fur. 1985, 880, r.o. 18-20; HvJEG 19 maart 1991, 
zaak C-202/88 (Franknjk 1 Commissie), kr. 1991, 1-1223 ('telecom-eindapparatuurl  to. 55, en 
HvJEG 13 december 1991, zaak 18/88 (KIT/ G8-/NNO-13/1/),Jur. 1991,1-5941, r.o. 20. 
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oorsprong in autonome gedragingen van de ondernemin,gen.189 Daarentegen kunnen de artikelen 81 

en 82 EG wel van toepassing zijn, indien blijkt dat de nationale wettelijke regeling de mogelijkheid 

van een mededinging openlaat die door autonome gedragingen van de ondernemingen kan worden verhinderd, 

beperkt of vervalst.i" In het kader van een onderzoek door de Comrnissie van de toepasselijk-

heid van de artikelen 81 en 82 EG op de gedragingen van ondernemingen betreft de voorafgaande 

beoordeling van een nationale wettelifiee regeling die op deze gedragingen van invloed is, dus slechts 

de vraag of deze wettelijke regeling de mogelijkheid van een mededinging openlaat, die door auto-

nome gedragingen van de ondernemingen kan worden verhinderd, beperkt of vervalst.191 

Indien ondernemingen door de overheid worden aangezet tot mededingingsbeperkend han-

delen komen zij dus in strijd met het mededingingsrecht als die aansporing de mogelijkheid 

van een mededinging openlaat maar de ondernetningen er voor kiezen om de aansporing 

van de overheid opvolgen. In zoverre moeten ondernemingen het dus wel degelijk beter 

weten dan de wetgever. 

Deze beleidslijn wordt ook door de NMa gevolgd: "Mocht er sprake zijn van mededingings-

beperkend gedrag door ondernemingen en/of ondernemersorganisaties, dan kan, gelet ook 

op de Europese beslissingspraktijk, de overheidsbetrokkenheid de vraag rechtvaardigen of 

aan de betrokken ondernemingen en/of ondernemersorganisaties, terzake een verwijt kan 

worden gemaakt, en zo ja, in welke mate."1 92  Een aanmoediging van regeringen volstaat vol-

gens de NMa daarom met om gedragingen van ondernemingen aan de mededingingsre- 

189  HvJEG 11 november 1997, gev. zaken C-359 & 379/95P (Commirsie / Tierce. Ladbroke), Jur. 1997, 
1-7007, r.o. 33 (cursivering toegevoegd), onder verwijzing naar HvJEG 16 december 1975, gev. 
zaken 40-48, 50, 54-56, 111, 113 & 114/73 (Suiker Unie e.a.), Jur. 1975, 1663, r.o. 36-72, en meer 
in het bijzonder r.o. 65- 66 en 71-72. 
HvJEG 11 november 1997, gev. zaken C-359 & 379/95P (Commirsie / Tierce Ladbroke), Jur. 1997, 
1-7007, r.o. 34 (cursivering toegevoegd), onder verwijzing naar HvJEG 29 oktober 1980, gev. 
zaken 209 -215 & 218/78 (Van Landenyek e.a./ ('ommissie (FEDETAB)), fur. 1980, 3125; 
HvJEG 10 december 1985, gev. zaken 240-242, 261, 262, 268 & 269/82 (Stichtins Sisarettenindu-
strie e.a.), fur. 1985, 3831, en HvJEG 17 juli 1997, zaak C-219/95P (Ferriere Nora), fur. 1997, I-
4411. 

' 9 ' HvJEG 11 november 1997, gev. zaken C-359 & 379/95P (Commirsie / Tierce Ladhroke), Jur. 1997, 
1-7007, r.o. 35 (cursiveiing toegevoegd). 

192  Advies van de ply. d-g NMa in zaaluir. 1962, Convenanten vestisinsslocaties motorbrandstoffenverkoop-
punten, 24 juli 2000, par. `Toepasselijkheid Mededingingswet', onder verwijzing naar HvJEG 11 
november 1997, gev. zaken C-359 & 379/95P (Commissie I Tierci Ladbroke), Jur. 1997, 1-7007. 

190 
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gels te onttrekken.03 Zie ook de zaak Ontheffingsaanvraag Zifigkantoren,i 94 waann.  de NMa de 

uitvoering van de AWBZ grotendeels als niet-economische activiteit heeft aangemerkt,19 5  en 

de zaak Raamovereenkomst Nederzando° 

NB: het gaat hierbij slechts om de vraag of de betrokken ondememingen inbreuk op de mede-

dingingsregels maken, en dus niet om de vraag of de overheid die dat gedrag oplegt of be-

gunstigt daardoor inbreuk op de mededingingsregels maakt. Zie wat betreft de vraag of de 

overheid zelf in strijd met het mededingingsrecht kan geraken paragrafen 3.4.2, De `nieuwe 

norm': de `nuttig effect-doctrine' (p. 94 e.v., infra) en 3.4.3, 'Indirecte toepassing van de arti-

kelen 81 en 82 EG', p. 95 e.v., infra). 

'" Besluit van de d-g NMa in zaaknr. 11, Shiva A KIM, 8 oktober 2001, punt 73, onder verwijzing 
naar Beschikking 19 december 1984, Aluminuimtoevoer uit Oost Europa, PB L 92/1 (1985). 

194  Besluit van de d-g Ni‘la in zaaknr. 181, Ontheffingsaanvraag Zorgkantoren, 10 maart 2000, punten 
92-110, punt 92: "[.. [I-fjet thans geldende wettelijke kader [dwingti de uitvoeringsorganen niet 
tot mandatering of machtiging aan de zorgkantoren (of, volgens de huidige regels: de verbin-
dingskantoren), zodat de verantwoordelijkheid hientor nog steeds bij de Uitvoeringsorganen 
berust. Dat ZN en de Uitvoeringsorganen anticiperen op beleidsvoomemens van de overheid, 
ontheft hen niet van de verplichting de mededingingsregels in acht it nemen. Uit de Europese 
jurispnidentie blijkt, dat zelfs door de overheid uitgeoefende druk niet voldoende is om aan deze 
verplichting te ontsnappen." (zie ook punten 20-23, 32 en 40), onder verwijzing naar HvJEG 29 
oktober 1980, gev. zaken 209-215 & 218/78 (Van Landewyck e.a./ Commksie (VEDETAB)), fur. 
1980, 3125, r.o. 131; HvJEG 10 december 1985, zaak 260/82 (Nederlandse Sigarenwinkeliers agani-
satie), Jur. 1985, 3801, r.o. 28-30; HvJEG 10 december 1985, gev. zaken 240-242, 261, 262, 268 
& 269/82 (Sinking Sisarettenindustrie e.a.), fur. 1985, 3831, r.o. 40; GEA EG 18 september 1996, 
zaak T-387/94 (Asia Motor France e.a. / Comm:isle), fur. 1976 - 11, 961 (Asia Motor France Ilfl, r.o. 
70 en 71, GEA EG 7 oktober 1999, zaak T-228/97 (Irish Sugar / Commicsie), Jur. 1999,11-2969, 
r.o. 129 en 131; beschikking 93/126/EG van de Europese Commissie van 22 december 1992 
inzake het Jahrhundertvertrag, PB L 50/14 (2 maart 1993), punt 24, waar wordt geoordeeld dat 
de concrete concurrentiebeperking niet voortvloeit uit de nationale wetgeving als zodanig, maar 
eerst uit de (voorliggende) overeenkomst en dat de Duitse regering weliswaar tot de sluiting van 
de overeenkomst heeft bijgedragen, maar er in dit verband geen sprake was van enige wettelijke 
verplichting, vgl. Besluit van de d-g NMa tot afwijzing van een aanvraag om ontheffing als be-
doeld in artikel 17 Mw, zaak nr. 620/Raamovereenkomst Nederzand, punt 98, noten 15-17. 

I" Vgl. LooZHN (2000), p. 305, noot 22. 
196  Besluit van de d-g NMa tot afwijzing van een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 17 

Mw, zaak nr. 620/Raamovereenkomst Nederzand, punten 98-100. 
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1. Wordt bepaald (mgt./ilk) mededingingsbeperkend gedrag zonder enige ruimte voor autonoom ge-

drag van ondernemingen voorgeschreven door de overbeid? 

JA: het mededingingsrecht is met van toepassing voor die ondernemingen (NB: dit 

kan anders zijn voor de overheid die daarvoor verantwoordelijk is; zie 'Test: In-

directe werking artikel 81 EG', p. 103 e.v. resp. 'Test: Indirecte werking artikel 

82 EG', p. 106 e.v.); 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 

2. Valt de materie onder de categorie landbouwproducten waarvoor aparte rrgels gelden? 

JA: het algemene mededingingsrecht is met van toepassing (ook nationaal?); zie 

verder de sectorale regels; 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 

3. Valt de materie onder de categorie militaire pmducten waarvoor aparte regels gelden? 

JA: het mededingingsrecht is met van toepassing, mits noodzakelijk in belang 

veiligheid; 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 

4. Vali de materie onder de in de Brenjens-zaken uitgezonderde categorie? 

1. aard I vorm: bij GAO overeengekomen; en 

2. doel: sociale politiek (verbeteren arbeidsomstandigheden etc.); 

JA: het mededingingsrecht (ook het nationale, bij analogie) is niet van toepas-

sing (zie echter de opmerking over de mogelijk beperkte reikwijdte van deze 

doctrine op p. 56, voetnoot 142 en begeleidende tekst); 

NEE: conclusie: mededingingsrecht kan van toepassing zijn. 

NB: Indien het mededingingsrecht volgens dit schema van toepassing is, kan men zich daar-

na nog de vraag stellen of de materie wellicht naar analogie met de in de Brentjens-zaken uit-

gezonderde categorie ook buiten het toepassingsgebied van het mededingingsrecht te plaat-

sen valt (zie p. 57, voetnoten 150-151 en begeleidende tekst, supra). Dit is echter hoogst on-

zeker. Zie ook de algemene opmerking onder 'Box 3.1 Personele test' (p. 53). 
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3.3.3 Geografisch toepassingsgebied van het mededingingsrecht 

De afbakening van de werkingssfeer van het Europees mededingingsrecht worth tevens be-

paald door twee geografische aspecten die in deze Paragraaf zullen worden behandeld, 

namelijk `Intracommunautair effect' (p. 66 e.v.), en `(Extra-)territoriale toepassing' (p. 70 

e.v.). 
Intracommunautair effect 

Gedragingen waarvan de gevolgen zich binnen het grondgebied van een enkele Lid-Staat 

doen gevoelen, zijn niet onderworpen aan het Europese mededingingsrecht. Uit de be-

woordingen van de artikelen 81 lid 1 en 82 EG volgt immers dat zij slechts van toepassing 

(kunnen) zijn indien de handel tussen Lid-Staten ongunstig kan worden beinv1oed.1 07  Echter, 

dit criterium moet ruim worden geinterpreteerd. Een overheidsmaatregel die het gehele 

grondgebied van een Lid-Staat bestrijkt kan het handelsverkeer tussen de Lid-Staten negatief 

beinvloeden. 198  

De compartimentering van de gemeenschappelijke markt wordt (in ieder geval wat betreft 

diensten) als schadelijk voor venverkelijIcing van de doelstellingen van het Verdrag Range-

merkt, omdat dit een belernmering vormt voor het vrij verrichten van diensten. 199  Gedragin-

gen die de mededinging beperken en die het gehele grondgebied van een Lid-Staat be-

strijken, hebben immers naar bun aard een versterkhig van de nationale drempelvorming tot 

gevolg [...], hetgeen de in het Verdrag beoogde economische ven-lechting doorkruist."200 

197 

I971 

199 

2011 

1-1vJEG 4 mei 1988, zaak 30/87 (Batton), fur. 1988, 2479, r.o. 22; HvJEG 13 december 1991, 
zaak 18/88 (RTT / GB -INNO -BM), fur. 1991, 1-5941, r.o. 27; HvJEG 17 juli 1997, zaak C-
242/95 (GT-Link), fur. 1997,1-4449, r.o. 44. Deze voorwaarde wordt echter niet altijd door het 
Hof genoemd, vgl. Conclusie A-G Leger, zaak C-209/98 (Sydhavnens Sun & Grus), 21 oktober 
1999, punt 96, die daarvoor venvijst naar 1-1vJEG 19 mei 1993, zaak C-320/91 (Corbeau), fur. 
1993, 1-2533, 1-IvJEG 5 oktober 1994, zaak C-323/93 (La Creipelle), Jur. 1994, 1-5077, HvJEG 18 
juni 1998, zaak C-266/96 (Corsica Ferries France), fur. 1998,1-3949, HvJEG 12 februari 1998, zaak 
C-163/96 (Ram), fur. 1998, 1-0533 en HvJEG 25 juni 1998, zaak C-203/96 (Dusseldorp), fur. 
1998, 1-4075. 
1-1vJEG 18 juni 1998, zaak C-35/96 (Cominissie / Italie), fur. 1998, 1-3851, r.o. 48; HvJEG 19 
februari 2002, zaak C-35/99 (Arduino), Jur. 2002, 0000 (n.n.g.), r.o. 33. 
HvJEG 25 oktober 1979, zaak 22/79 (Greenwich Film / SACEM), fur. 1979, 3275, r.o. 12; 
HvJEG 2 maart 1983, zaak 7/82 (GI/L / Commissie), Jur. 1983, 483, r.o. 38; HvJEG 4 mei 1988, 
zaak 30/87 (Bothell), Jur. 1988, 2479, r.o. 24; HvJEG 25 oktober 2001, zaak C-475/99 (ilmbulanz 
Gththner / Landkmis Sildwesryglak), fur. 2001, 0000 (n.n.g.), r.o. 49. 
HvJEG 17 oktober 1972, zaak 8/72 (Vereenigins van Cementhandelaren), fur. 1972, 977, no. 29; 
14vJEG 11 juli 1985, zaak 42/84 (Rem ia), fur. 1985, 2545, r.o. 22; HvJEG 18 juni 1998, zaak C-
35/96 (Commissie / ItaliE, fur. 1998, 1-3851, r.o. 48; HvJEG 19 februari 2002, zaak C-309/99 
(fluters), Jut: 2002, 0000 (n.n.g.), no. 95. 
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Tevens wordt het als schadelijk aangernerkt indien maatregelen een onderneming beletten 

zich te vestigen in een andere Lid-Staat om akiaar diensten aan te bieden.201 

Voor de vaststelling van dit zgn. `intracommunautair' ofwel `interstatelijk' effect volstaat 

blijkens de formulering "ongunstig kan worden beinvloed" bewijs van potentieel gevolg. 202  

Anders is dit wellicht bij art. 86 lid 2 EG, waar een grotere mate van beinvloeding van de 

handel tussen Lid-Staten moet worden aangetoond, wellicht zelfs daadwerkelijke ongunstige 

beinvloeding van de tussenstatelijke hande1. 203  Dit lijkt te worden bevestigd in het recente 

arrest van het Hof in de zaak AmbulanzGlockner. 24-1  AKYOREK-KiEvas (1993) noemt hier-

voor 2 argumenten: ten eerste zou dit volgen uit de tekst van art. 86 lid 2, dat i.t.t. art. 81 EG 

een bepaalde "mate" van beinvloeding eist. Ten tweede zou een aan art. 81 EG gelijke bete-

kenis de uitzonderingsmogelijkheid in feite geheel onmogelijk maken, omdat de toepasselijk-

heid van de artikelen 81 en 82 EG noodzakelijkerwijze impliceert dat sprake is van on-

gunstige beinvloeding van het handelsverkeer. 205  Echter, aangezien potentiele belem-

meringen van de mededinging degelijk zeer aanzienlijk kunnen zijn, mag met licht ge-

concludeerd worden dat onder art. 86 lid 2 EG daadwerkelijke ongunstige beinvloeding van 

de tussenstatelijke handel vereist is, zeker met zolang Hof zich nog met expliciet over deze 

kwestie heeft uitgesproken. 

201  HvJEG 28 januari 1986, zaak 161/84 (Pronuptia), fur. 1986, 353, r.o. 26; HvJEG 25 oktober 
2001, zaak C-475/99 (Ambulant Glockner Landkreis SiidwesWak), Jur. 2001, 0000 (n.n.g.), r.o. 
47. 

202 HvJEG 1 februari 1978, zaak 19/77 (Miller International Schallplatten), Jur. 1978, 131, r.o. 15; 
HvJEG 9 november 1983, zaak 322/81 (Michelin), Jur. 1983, 3461, r.o. 104; HvJEG 23 april 
1991, zaak C-41/90 (Hiifner & Elser / Macrotron), fur. 1991 1-1979, r.o. 32 (m.b.t. openbare on-
dernemingen); HvJEG 17 juli 1997, zaak C-242/95 (GT-Link), Jur. 1997, 1-4449, r.o. 44; HvJEG 
17 juli 1997, zaak C-219/95P (Fem-ere Nord, Jur. 1997, 1-4411, r.o. 19; HvJEG 21 januari 1999, 
gev. zaken C-215 & 216/96 (Basnarco), Jur. 1999, 1-135, r.o. 48. 

203  Volgens Advocaat -Generaal Leger heeft het Hof zich nog niet uitgesproken over de inhoud en 
de draagwijdte van deze voorwaarde, maar hebben sommige Advocaten-Generaal niettemin het 
standpunt ingenomen dat voor beinvloeding van de ontwikkeling van het handelsverkeer in de 
zin van art. 86 lid 2 EG — in tegenstelling tot de klassieke omschrijving van het begrip `maatrege-
len van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking' — het bewijs vereist is, dat de liti-
gieuze maatregel het intracommunautaire handelsverkeer daadwerkelijk wezenlijk heeft bein-
vloed. Zie Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (Wouters), 10 juli 2001, punt 166, onder verwij-
zing naar Conclusie A-G Rozes, zaak 78/82 (Commissie / Italie), punt VI-C; Conclusie A-G Cos-
mas, zaken C-157/94 (Commissie I Nederland), C-158/94 (Comrnissie / Italie), en C-159/94 (Corn-
missie I .Franknjk), punt 126. 

214  HvJEG 25 oktober 2001, zaak C-475/99 (AmbulamzGlockner / Landkreis Siidwesipfalz), fur. 2001, 
0000 (n.n.g.), r.o. 50 en punt 6 van het dictum. 

203  AKYOREK-KW.viTs (1993), p. 301. 
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Net Hof hanteert een brede defmitie van het begrip landel' in deze context. 2"6 Volgens het 

Hof zijn er gevolgen voor de handel tussen Lid-Staten wanneer op grond van een aantal ob-

jectieve elementen feitelijk en rechtens met een voldoende mate van waarschijnlijkheid kan 

worden venvacht dat het bewuste gedrag al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potenti-

eel, op de handelsstromen tussen Lid-Staten een zodanige invloed kan uitoefenen dat de ver-

wezenlijking van de doelstelling van (de totstandkoming van) een interne markt in alle Lid-

Staten worth geschaad. 207  

Net interstatelijk effect moet wet 'Met van geringe betekenis' zijn. 208  De invloed die een over-

eenkomst op de handel russen lidstaten kan hebben, hangt in het bijzonder af van de positie 

en het gewicht van de partijen op de markt van de betrokken producten.209 Zo ontkomt zelfs 

een overeenkomst die absolute gebiedsbescherming biedt, aan het verbod van art. 81 EG, 

wanneer zij de markt slechts in geringe mate beinvloedt wegens de zwakke positie van de 

belanghebbenden op de markt van de berrokken producten.'m 

"[...] De ongunstige beinvloeding van de handel tussen lidstaten is in de regel dus het gevolg 

van verscheidene factoren, die, elk afzonderlijk, niet per se beslissend behoeven te zijn ."211 

Bij het opstellen van deze criteria meet worden venvezen naar de positie en de belangrijk-

heid van de betrokken partijen op de relevante markt. 212 

206 Vgl. HvJEG 14 juli 1981, zaak 172/80 (Ziichne,), Jur. 1981, 2021, r.o. 18. 
2117  HvJEG 30 juni 1966, zaak 56/65 (Solute Technique Millie'? / Maschinenbau Ulm), Jut. (Nederlandse 

uitgave) 1966, 392; 1-1vJEG 29 oktober 1980, gev. zaken 209-215 & 218/78 (Van Landenyck ea./ 
Commirsie (TEDETAB)), Jur. 1980, 3125, r.o. 170; HvJEG 11 hill 1985, zaak 42/84 (Remia), Jur. 
1985, 2545, r.o. 22; 1-1vJEG 17 juli 1997, zaak C-219/95P (Ferriere Nora), Jur. 1997, 1-4411, r.o. 
20; HvJEG 21 januari 1999, gev. zaken C-215 & 216/96 (Bagnarco), Jut. 1999, 1-135, r.o. 47; 
HvJEG 25 oktober 2001, zaak C -475/99 (Ambulant Glockner / Landkreis SildiverWalt), Jur. 2001, 
0000 (n.n.g.), r.o. 47; Mededeling van de Commissie, Diensten van algemeen belang in Europa', 
PB C17/04 (19/01/2001), noot 15. Vgl. de gelijkenis met de formulering van het criterium voor 
`maatregelen van gelijke werking' in de context van art. 28 EG in HvJEG 11 juli 1974, zaak 8/74 
(Dassonville),Jur.1974, 837, r.o. 5. 

2"8  HvJEG 28 april 1998, zaak C -306/96 (laity / Yves Saint Laurent Patfirms), fur. 1998, 1 - 1983, r.o. 
16; HvJEG 25 oktober 2001, zaak C - 475/99 (Ambulant GloCkner / Landkreir SiidwesWatt), fur. 
2001, 0000 (n.n.g.), r.o. 47. 

209 HvJEG 28 april 1998, zaak C-306/96 (Pula) / Yves Saint Laurent Paocums), fur. 1998, 1-1983, r.o. 
17; HvJEG 10 juli 1980, zaak 99/79 (Lincoln°,  / Etas), Jur. 1980, 2511, r.o. 24. 

21 " HvJEG 28 april 1998, zaak C-306/96 (Prim / Yves Saint Laurent Paums), fur. 1998, 1-1983, r.o. 
17; 1-1vJEG 7 juni 1983, zaak 100-103/80 (Musique Diffusion francaise / Commusie), Jur. 1983, 1825, 
r.o. 85. 

211  HvJEG 15 december 1994, zaak C-250/92 (Gottno-Klim), fur. 1994, 1-5641, r.o. 54; HvJEG 21 
januari 1999, gev. zaken C-215 & 216/96 (Basnasco), Jur. 1999, 1-135, r.o. 47. 

212  Mededeling van de Commissie, Diensten van algemecn belang in Europa', PB C17/04 
(19/01/2001), noot 15. 
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Volgens de rechtspraak rechtvaardigt een marktaandeel van 5% dat ervan wordt uitgegaan 

dat de onderneming voldoende groot is, dat haar sedrag in beginsel het handelsverkeer tussen 

Lid-Staten kan beinvloeden. 2" Hetzelfde geldt met betrekking tot de mededingings-

beperkingen die een gevolg kunnen zijn van een overeenkomst tussen ondernemingen.214 

De toetsing van het mogelijke effect op het intra-communautaire handelsverkeer client op 

kwalitatieve (i.t.t. kwantitatieve) wijze te geschieden. "[H]iertoe [is het] met name van belang 

[...] vast te stellen of de overeenkomst direct of indirect, terstond dan wel slechts potentieel, 

de vrije handel tussen de lid-staten op zodanige wijze kan beinvloeden, dat de verwerkelijk-

ing van de doelstellingen van de gemeenschappelijke markt wordt geschaad." 2 1 5  Zo wordt 

een toename van de intra-communautaire handel bijvoorbeeld met zonder meer gezien als 

verbetering daarvan. 216 Het gaat er om of bepaald gedrag "[...] handelsstromen in [...] kun-

nen doen afwijken van het verloop dat zij anders zouden hebben gehad" (in de engelse tekst 

van het arrest hanteert het Hof de vat strenger aandoende terminologie "distort trade pat-

tern.?').217  

Ook een indirect effect op het interstatelijk handelsverkeer is relevant: indien een product (dat 

slechts lokale betekenis heeft) een grondstof voor een ander product vormt, en in dat af-

geleide product ('derivaat') wel interstatelijk handelsverkeer plaatsvindt, is reeds aan deze 

voorwaarde voldaan. 2 18 

NB: Men client bedachtzaam te zijn op het onderscheid tussen enerzijds (de `merkbaarheid' 

van) het effect op het intracommunautaire handelsverkeer als criterium voor de toepasselijk-

heid van het EG-mededingingsrecht (hetgeen met name client ter afbakening van bevoegd-

heden, het doe van deze eis in art. 81 lid 1 EG is namelijk de grens te bepalen tussen het 

213  FINIEG 1 februari 1978, zaak 19/77 (Miller International Schallplatten), Jur. 1978, 131, HvJEG 7 
juni 1983, zaak 100-103/80 (Musique Dfffusion franfaise I CommzIrsie), Jur. 1983, 1825, en HvJEG 25 
oktober 1983, zaak 107/82 (AEG / Commissie), Jur. 1983, 3151; GvEA EG 15 september 1998, 
gev. zaken T-374, 375, 384 & 388/94 (European Night Services, fur. 1998, 11-3141, r.o. 86. 

214  GvEA EG 15 september 1998, gev. zaken T-374, 375, 384 & 388/94 (European Night Services), 
fur. 1998, 11-3141, r.o. 86. 

215  HvJEG 13 juli 1966, gev. zaken 56 & 58/64 (Consten & Grundig), fur. (Nederlandse uitgave) 
1966, 450; zie ook HvJEG 30 juni 1966, zaak 56/65 (Societe Technique Miniere / Maschinenhau 
Ulm), Jur. (Nederlandse uitgave) 1966, 392; vgl. AKYOREK-KIEVITS (1993), p. 301. 

216  Vgl. HvJEG 13 juli 1966, gev. zaken 56 & 58/64 (Consten & Grundig), Jur. (Nederlandse uitgave) 
1966, 450: "Dat een overeenkomst [...], ook wanneer zij - en wellicht zelfs in aanzienlijke mate 
- tot een toeneming van de handel tussen staten leidt, niettemin zeer wel die handel in bovenbe-
doelde zin `ongunstig kan beinvloeden." 

217  HvJEG 29 oktober 1980, gev. zaken 209-215 & 218/78 (Van Landenyck e.a./ CommzIrsie (FE-
DETAB)), Jur. 1980, 3125, r.o. 172; vgl. GYsELEN (1989), p.34, noot 2. 

218  HvJEG 3 december 1987, zaak 136/86 (BNIC / Auberl), fur. 1987, 4789; HvJEG 30 januari 
1985, zaak 123/83 (BNIC / Clair), fur. 1985, 391; vgl. GYSHEN (1989), p. 60, noot 61. 
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gemeenschapsrecht en dat van de Lid-Staten vat betreft de voor kartels geldende normen), 219  

en anderzijds de merkbaarheid van het mededingingsbeperkende effect van een overeen-

komst c.d. in het kader van art. 81 EG als criterium voor de toepasselijkheid van het verbod 

van art. 81 lid 1 EG (hetgeen met name dient om de inhoudelijke reikwijdt van het verbod te 

bepalen, zie over dit laatste `Merkbaarheid', p. 121 e.v.). Hoewel deze begrippen in elkaars 

verlengde liggen, dienen zij van elkaar te worden onderscheiden. 

(Extra)territoriale toepassing 

In het `Woodprifri-arrest heeft het Hof de ceffecten-leer' gehanteerd, hetgeen betekent dat het 

toepassingsgebied van het EG-mededingingsrecht zich o.g.v. het territorialiteits-principe uit-

strekt over gedrag dat zijn uitwerking heeft in de EG. 2211  Het Europese mededingingsrecht 

kan daarmee ook worden toegepast op ondemerningen die buiten de EG zijn gevestigd. 

Deze zienswijze is bevestigd in het Gemor-arrest, waar de controle op een concentratie 221  

"volkenrechtelijk gerechtvaardigd" werd geacht, "wanneer voorzienbaar is, dat een voorge-

nomen concentratie onmiddellijke en wezenlijke gevolgen in de Gemeenschap zal heb-

ben". 222  Zie ook de beschikking van de Commissie in de concentratie-zaak Boeing 1 McDon-

nell-Douglas in 1997, waarbij de Commissie wederom het standpunt innam dat zij bevoegd 

was te beslissen over deze concentratie wegens de gevolgen op de Europese markt, 223  het-

geen bij de ministeries van Defensie en van Justitie van de Verenigde Staten behoorlijk ge-

voelig lag.22-1  Dit punt kwam onlangs weer aan de orde in de Honeywell I GE-zaak, het tweede 

verbod van de Commissie om een concentratie tot stand te brengen waarbij uitsluitend in de 

VS gevestigde ondernemingen betrokken zijn. 223  

219  HvJEG 13 juli 1966, gev. zaken 56 & 58/64 (Cons/en & Qundig), fur. (Nederlandse uitgave) 
1966, 450; HvJEG 31 mei 1979, zaak 22/78, Hugin ICassaregister AB / Commissie, Jut 1979, 1869, 
r.o. 17; HvJEG 25 oktober 2001, zaak C-475/99 (Ambulan Glockner I Landkreis SildwesWak), 
fur. 2001, 0000 (n.n.g.), to. 47. 

22° HvJEG 27 september 1988, gev. zaken 89, 104, 114, 116, 117, 125-129/85 (Ahlstrom Osakghtie 
ca. / Commissie), Jut. EC 1988, p. 5193 (AVoodpulpp, to. 16. Zie ook HvJEG 25 november 
1971, zaak 22/71 (Beguerm), Jur 1971, 949, to. 11. 

221 Zie `Concentratie-controle', p. 144. 
222  GEA EG 25 maart 1999, zaak T-102/96 (Gencor Commissie), Jur. 1999, 11-753, r.o. 90 ("onmid-

dellijke en wezenlijke gevolgen in de Gemeenschapp. 
Beschikking 97/816/EG van de Comrnissie van 30 juli 1997 waarbij een concentratie verenig-
baar wordt verklaard met de gemeenschappelijke markt en met de werking van de EER-
Overeenkomst (IV/M.877 — Boeing I McDOnnell -Douglas), PB L 336/16 (08/12/1997) (toestem-
ming tot concentratie verleend onder voorwaarden en verplichtingen), punten 8-10. 

224  Idem, punt 12. 
225  Zie Persbericht IP/01/939 (03/07/2001), `De Commissie verbiedt de acquisitie van Honeywell 

door GE'; Persbericht IP/01/842 (14.06.2001), 'Statement on General Electric / Honeywell 
merger'; Persbericht IP/01/855 (18.06.2001), 'Commissioner Monti dismisses criticism of GE / 
Honeywell merger review and rejects politicisation of the case'; Mededeling van de Commissie 
betreffende op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad en Verordening (EG) 
nr. 447/98 van de Commissie aanvaardbare corrigerende maatregelen, PB C 68/03 
(02/03/2001). 
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Geografische test 

3.4 Overheid en Europees mededingingsrecht 

226 Zie foot 34 en begeleidende tekst. 

71 

1. Is er een effect op de handel in de EG? 

NEE: zowel Europees als nationaal mededingingsrecht zijn met van toepassing; 

JA: ga verder met de vo1gende vraag; 

2. Is er een effect op de handel tussen Lid-Staten? 

NEE: Europees mededingingsrecht is met van toepassing; ga verder met de 

volgende vraag; 

JA: conclusie: Europees mededingingsrecht kan van toepassing zijn; ga verder 

met de volgende vraag; 

3. Is er (wel) een effect op de markt I mededingingin Nederland? 

NEE: nationaal mededingingsrecht is met van toepassing; 

JA: conclusie: nationaal mededingingsrecht kan van toepassing zijn. 

In deze Paragraaf worden kwesties behandeld op het gebied van mededingingsrecht 'in enge 

zin'226  die met name de voor de overheid, en meer in het bijzonder voor wetgeving, van be-

lang zijn. Allereerst worden de mededingingsregels behandeld die direct op de overheid (en 

`openbare ondernemingen') gericht zijn (` Artikel 86 EG', p. 72 e.v.), gevolgd door een be-

handeling van de wijze waarop de regels die in beginsel slechts de relaties tussen ondernemingen 

betreffen (zie het volgende deel, `Beknopte behandeling algemeen mededingingsrecht voor 

ondernemingen', p. 106 e.v.) toch een beperking kunnen vormen voor de handelingsvrijheid 

van de nationale wetgever (De `nieuwe norm': de `nuttig effect'-doctrine', p. 94 e.v.). 

De Europese mededingingsregels die de relatie tussen overheid en ondernemingen betreffen 

worden in het volgende deel, `Staatssteun', behandeld (p. 149 e.v.). 

Het gedeelte van het Europese mededingingsrecht dat zich (qua personele werkingssfeer) 

richt op ondernemingen, kan onder omstandigheden ook van toepassing zijn op overheids-

handelen. Ten eerste op een directe wijze, omdat het begrip `onderneming' op een zodanige 

wijze wordt geinterpreteerd door het Hof dat ook de overheid als zodanig kan worden ge-

kwalificeerd, mits wordt gehandeld 'als onderneming' in tegenstelling tot handelen 'als (typi- 
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sche) overheid' (dit wordt uitgelegd in 'De overheid als 'onderneming' of condernemersvere-

niging", zie p. 46 e.v., supra, en zal in deze Paragraaf niet verder behandeld worden). 

Ten tweede kunnen deze regels ook op een indirecte wijze van toepassing zijn op het hande-

len van de Lid-Staten. Het Hof hanteert namelijk de zgn. effet utik-doctrine, hetgeen kort 

samengevat inhoudt dat de lid-Staten van de Europese Unie (EU) gebonden zijn aan de 

loyaliteitsclausule ex art. 10, par. 2 EG, en zij zich derhalve dienen te onthouden van alle 

maatregelen die de venvezenlijking van de doelstellingen van het Verdrag in gevaar kunnen 

brengen. De instelling van "een regime waardoor wordt verzekerd dat de mededinging bin-

nen de interne markt niet wordt vervalse worth als doelstelling genoemd in art. 3 lid 1 sub g) 

EG, en nader uitgewerkt in de artikelen 81-89 EG. Indien de effectieve werking (het `nuttig 

effect') hiervan wordt gefrustreerd door het optreden van de overheid kan dit onder om-

standigheden in strijd zijn met het EG-Verdrag, (zie 'De `nieuwe norm': de `nuttig effect'-

doctrine', p. 94 e.v.). 

3.4.1 Artikel 86 EG 

Artikel 86 EG (ex artikel 90 EG-Verdrag) 

1. De lidstaten nemen of handhaven met betrekking tot de openbare bedrijven en de 

ondernemingen waaraan zij bijzondere of uitsluitende rechten verlenen, geen enke-

le maatregel welke in strijd is met de regels van dit Verdrag, met name die bedoeld 

in de artikelen 12 en 81 tot en met 89. 

2. De ondernemingen belast met het beheer van diensten van algemeen economisch 

belang of die het karakter dragen van een fiscaal monopolie, vallen onder de regels 

van dit Verdrag, met name onder de mededingingsregels, voorzover de toepassing 

daarvan de vervulling, in feite of in rechte, van de hun toevertrouwde bijzondere 

taak niet verhindert. De ontwildteling van het handelsverkeer mag niet warden be-

invloed in een mate die strijdig is met het belang van de Gemeenschap. 

3. De Comnrxissie waakt voor de toepassing van dit artikel en richt, voorzover nodig, 

passende richtlijnen of beschikkingen tot de lidstaten. 

Uit de tekst van het artikel blijkt dat lid 1 zich richt tot de Lid-Staten; lid 2 richt zich tot on-

dememingen belast met een taak van publiek belang; en lid 3 richt zich tot de Comrnissie. 

Volgens het Hof verleent artikel 86 (lid 3) EG de Commissie slechts bevoegdheid ten aan-

zien van overheidsmaatregelen; tegen de vrije mededinging beperkende gedragingen waartoe 
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de ondernemingen op eigen initiatief hebben besloten, kan slechts worden opgetreden met 

krachtens de artikelen 81 en 82 EG gegeven individuele beschikkingen. 227  

Het Hof legt een relatie tussen de bevoegdheden van de Commissie en de materiele regels 

van het EG-Verdrag: "[...] [d]e aan de Commissie toegekende toezichthoudende bevoegd-

heid [omvat] de op [artikel 86 lid 3 EG], steunende mogelijkheid [...], de uit het [EG-

Verdrag] voortvloeiende verplichtingen nader te omschrijven. Bijgevolg hangt de omvang 

van deze bevoegdheid af van de streldcing van de voorschriften waarvan de naleving moet 

worden verzekerd. "228  De Comrnissie moet in het kader van een procedure voorafgaand aan 

het vaststellen van een beschikking ex art. 86 lid 3 EG de onderneming(en) horen waarvan 

de exclusieve of bijzondere rechten in het geding zijn. 229  

Er zijn 3 typen ondernemingen waarvoor art. 86 lid 1 en lid 2 EG van belang zijn: 

1. (lid 1) we! (lid 1) openbaar bedrijf / bijzondere of uitsluitende rechten verleend aan on-

derneming; niet (lid 2) belast met diensten van algemeen economisch belang / met ka-

rakter fiscaal monopolie; 

2. (lid 2) gen (lid 1) openbaar bedrijf / bijzondere of uitsluitende rechten verleend aan on-

derneming; we/ (lid 2) belast met diensten van algemeen economisch belang / met karak-

ter fiscaal monopolie; 

3. (lid 1 en lid 2) zowe/ (1) openbaar bedrijf / bijzondere of uitsluitende rechten verleend 

aan onderneming; als (2) belast met diensten van algemeen economisch belang / met 

karakter fiscaal monopolie. 

Volgens AKYOREK-KIEVITS (1993) "[...] lijkt [het] Met goed denkbaar, dat een overheid een 

particuliere onderneming zou belasten met taken van algemeen economisch belang, als daar 

geen speciale rechten aan gekoppeld zijn en die onderneming zou moeten concurreren met 

ondememingen die niet met die extra taak zijn belast. Echter niet alle onder lid 1 vallende 

ondernemingen hoeven belast te zijn met diensten van algemeen economisch belang of het 

karakter te dragen van een fiscaal monopolie. 230  Het tweede type komt daarom niet bijzonder 

vaak voor. Hetzelfde geldt vice versa voor het eerste type, zij het in mindere mate; daatvan is 

227  HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 (Frankrijk I Commissie), fur. 1991, 1-1223 (telecom-
eindapparatuue), r.o. 55; HvJEG 17 november 1992, gev. zaken C-271/90, C-281/90 en C-
289/90 (Spanje e.a. / Commusie),Jur. 1992, 1-5833, r.o. 24. 

228  HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 (Franknjk / Commissie), fur 1991, 1-1223 (telecom-
eindapparatuur), r.o. 21. 

229  Vgl. DRUBER (1999), P.  92, onder verwijzing naar HvJEG 12 februari 1992, gev. zaken C-48 & 
66/90 (Nederland 6—  PTT / Commissie),Jur. 1992,1 -0565. 

23" AKYOREK-KiEviTS (1993), p. 272-273 (interne voetnoot weggelaten). 
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bijvoorbeeld sprake in de zaak Laura (waar overigens niet aan art. 86 EG maar aan art. 31 

EG werd getoetst). 1" 

De vraag naar de criteria voor een toetsing onder art. 86 EG is erg lastig, omdat de recht-

spraak hierover vrij casuistisch is. MORTELMANS (1995) schrijft hierover: "De laatste jaren 

heeft het Hof in talrijke arresten art. [86] EG geinterpreteerd. Tot echt duidelijke regels heeft 

dit niet geleid. [...] De algemene lijn is dat er een balans gezocht wordt tussen de werldng 

van de interne markt aan de ene kant en het uitoefenen door de lid-staten van diensten van 

algemeen economisch belang aan de andere kant."/ 32  I...] "De meest recente arresten 

(Cot-beau [233] en Almelo [ 234]) geven de lid-staten meet beleidsruimte dan de Commissie in de 

Postwetzaak [2361 en het Hof in enkele oudere arresten (ERT [236] en Porto di Genova [237]). "138  

Volgens EDWARD & HOSKINS (1995) bestaan er vier invalshoeken voor art. 86 EG: 236  

1. Bezien vanuit de competentie van de lid-Staten: 

a) 'absolute soevereiniteit': de lid-Staten zijn absoluut bevoegd om wettelijke mono-

polies te creéren (deze invalshoek is volgens EDWARD & HOSKINS (1995) door het Hof 

afgewezen); 24" 

b) teperkte soevereiniteit': de lid-Staten zijn bevoegd om wettelijke monopolies te 

creëren, zolang dat niet noodzakelijkerwijze leidt tot schending van het Verdrag; 241 

2. Bezien vanuit het perspectief van de toepassing van de mededingingsregels: 

a) 'absolute mededinging': de enkele creatie van een wettelijk monopolie door een Lid-

Staten is een 'per se' schending van het Verdra g;242 

211  1-1vJEG 21 september 1999, zaak C-124/97 (tiara), Jur. 1999, 1-6707; Slit/WITHAM (2000), p. 
995, voetnoten 22-23 en begeleidende tekst. 

232  MORTELMANS (1995), p. 331. 
113  HvJEG 19 mei 1993, zaak C-320/91 (Corbeau), Jur. 1993, 1-2533. 
234  HvJEG 27 maart 1994, zaak C -393/92 (Gemeente Almelo e.a. I Eneqiebedrilf IJ sselm#), Jur. 1994, 

1477. 
235  Beschikking 90/16/EEG van de Commissie van 20 december 1989 inzake het verrichten van 

koeriersdiensten in Nederland, PB L 010/47 (12/01/1990). 
236 HvJEG 18 juni 1991, zaak C-260/89 (ER7), Jur. 1991,1-2925. 
237  HvJEG 10 december 1991, zaak C-179/90 (Meth convenzionali Porto di Genova), Jur. 1991, 5889. 

MORTEIMANS (1995), p. 332. 
"9  EDWARD & HOSKINS (1995), p. 159 e.v. 
216  EDWARD & HOSKINS (1995), p. 160; HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 (Frankrijk Com-

missie), Jur. 1991, 1-1223 ('telecom-eindapparatuurp, r.o. 22. 
241  Volgens EDWARD & HOSKINS (1995), p. 161-162, door het Hof toegepast in HvJEG 23 april 

1991, zaak C-41/90 (Hiyher Elser Matrotron), Jur. 1991 1-1979, to. 28-29; HvJ EG 5 oktober 
1994, zaak C-323/93 (La Crelpelle), Jur 1994,1-5077, r.o. 18. 

242  VOlgeTIS EDWARD & HOSkiNS (1995), p. 162-164, door het Hof toegepast in HvJEG 18 juni 
1991, zaak C-260/89 (ER7), Jur. 1991,1-2925; 1-1vjEG 10 december 1991, zaak C-179/90 (Merei 
convenzionali Pot-to di Genova), Jut- 1991, 5889. 
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b) beperkte mededinging': Lid-Staten zijn enkel bevoegd om wettelijke monopolies te 

creeren indien daar een legitime rechtvaardigingsgrond van nationaal belang voor be-

staat, en voor zover de beperking van de mededinging noodzakelijk is voor de ver-

wezenlijking van dat doe1. 243  

BLUM (2000) maakt een onderscheid tussen vierfasen in de jurisprudentie van het Hof inzake 

art. 86 EG: 

1. De `tradtitionele aanpak', 244 waarvoor met name het arrest Saahi kenmerkend was; 245  de 

opvatting van per se legaliteit van staatsmonopolies onder art. 82 EG overheerst, ook uit-

breiding van staatsmonopolies is toegestaan; 

2. De `revolutionaire aanpak', 246 die met name gekenmerkt werd door de zaken 'Telecom-

eindapparatuu? ,247  'Telecom-diensten', 248  en Wrier & E/ser,249  

3. De `beredeneerde aanpak', 250 gekenmerkt door Corbeau251  waarin het Hof de criteria voor 

de uitzondering voor cliensten van algemeen belang verklaarde: Lid-Staten mogen aan 

ondernemingen die dit produceren een voorrangspositie toekennen ex art. 86 lid 2 EG 

voor zover dat voor de vervulling van de opgedragen taak nodig is; 

4. De `ambivalente aanpak', 252  die gekenmerkt wordt door enerzijds een arrest als Almelo, 253  

dat de Corbeau-test bevestigd, 254 en anderzijds de (op dezelfde dag gewezen) arresten Gas 

243  Volgens EDWARD & HOSKINS (1995), p. 164-166, door het Hof toegepast in HvJEG 19 mei 
1993, zaak C-320/91 (Corbeau), Jur. 1993, 1-2533, r.o.14; HvJEG 30 a/Ail 1974, zaak 155/73 (Sac-
chi), Jur. 1974, 409, r.o. 14; HvJEG 27 maart 1994, zaak C-393/92 (Gemeente Almelo e.a. / Enosie-
bednjf IJ sselmil), Jur. 1994, 1-1477, r.o. 46-50. 

244  BLUM (2000), p. 56-57. 
245  HvJEG 30 april 1974, zaak 155/73 (Saab:), fur. 1974, 409, r.o. 14: "om niet-economische over-

wegingen van openbaar belang"; zie ook HvJEG 18 juni 1991, zaak C-260/89 (ER7), Jur. 1991, 
1-2925, r.o. 10. Vgl. echter GYSELEN (1993), p. CC84, punt LII: "The importance of the terms 
'of a non-economic nature' should not be overstated. [...][The Court] suggests nowhere that 
other (economic) considerations of public interest are incapable of justifying the granting of cer-
tain exclusive rights." Zie ook AKYOREK-KIEVITS (1993), p. 287 en 323-324. 

246  BLUM (2000), p. 57-59. 
247  HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 (Franktijk I Commissie), fur. 1991, 1-1223 ('telecom-

eindapparatuur'). 
248  HvJEG 17 november 1992, gev. zaken C-271/90, C-281/90 en C-289/90 (Spanje e.a. / Commis-

sie), fur. 1992, 1-5833 ('telecom-diensten').. 
249  HvJEG 23 april 1991, zaak C-41/90 (Heftier & Elser / Matmtron), fur. 1991 1-1979. 
25" BLUM (2000), p. 59-61. 
251  HvJEG 19 mei 1993, zaak C-320/91 (Corbeau), fur. 1993, 1-2533, zie m.n. punten 14 en 19. 

GYSELEN (1993), p. CC84, punt LII, meent echter dat er geen tegenstelling bestaat tussen 
Corbeau en Saabi (zie supra noot 245). 

252  BLum (2000), p. 61-63. 
253  HvJEG 27 maart 1994, zaak C-393/92 (Gemeente Almelo e.a. / Enersiebedriff 1 .1sselm), fur. 1994, I-

1477. 
254  Vgl. Bi.UM (2000), p. 61-62. 
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en• Elektriateit,255  waar de Corbeau-test we/worth toegepast, en Franzin,256  waar de Corbeau-

test nut wordt toegepast. 257  In de zaak La Creipelle258  werd de Corbeau-test ook niet toege-

past. 259  

Deze `ambivalente' (of wat minder eufemistisch: `inconsistente) aanpak in de huidige perio-

de maakt het opstellen van een test voor toelaatbaarheid onder art. 86 EG niet eenvoudig, 

het is met name erg lastig aan te geven hoe marginaal danwel integraal de toetsing dient te 

zijn, en in welke omstandigheden een noodzakelijkheidstoets achterwege kan blijven. 

De NMa beschikt niet over een vergelijkbaar instrument als art. 86 EG om op te treden te-

gen Lid-Staten die de mededingingsregels niet respecteren; klachten tegen overheidsonder-

nemingen of -instellingen die ingevolge een wettelijke bepaling een bepaalde activiteit onder-

nemen, stranden dan ook altijd bij de NMa. 260  

Artikel 8610 1 EG 

De belangrijkste elementen van art. 86 lid 1 EG zijn: (1) `openbare bedrijven' (onder-

nemingen); (2) (ondememingen met bijzondere of uitsluitende rechten'. 

De term "lidstaten" in art. 86 lid 1 EG omvat tevens lagere overheden (regionale, provinciale 

of gemeentelijke overheidsinstanties) 2m en de rechterlijke macht. 262  

De term "maatregel" omvat behalve wetten ook mondelinge aanbevelingen, en het niet op-

treden van de overheid tegen gedragingen van in artikel 86 lid 1 EG bedoelde onder-

nemingen. 263  

2" HvJEG 23 oktober 1997, zaak C-157/94 (Commissie / Nederland), Jut. 1997, 1-5699; HvJEG 23 
oktober 1997, zaak C-158/94 (Commirsie / 	Jr.  1997, 1-5789; HvJEG 23 oktober 1997, 
zaak C-159/94 (Commits* I Frankrijk), Jut. 1997, 1-5815; HvJEG 23 oktober 1997, zaak C- 
160/94 (Commissie / Spanje), Jur. 1997,1-5851 (gezamenlijk aangeduid als 'Gas- & Elektriciteit). 

258  HvJEG 23 oktober 1997, zaak C-I89/95 (Franzin), Jur 1997,1-5909. 
252  BLUM (2000), p. 62., 63-64 en 66-67; STRAETMANS (2000), p. 1004, voetnoten 56 en 58 en p. 

1005. 
258  HvJEG 5 oktober 1994, zaak C-323/93 (La Crripelle), Jur. 1994,1-5077. 
259  BLUM (2000), p. 61 en 66. 
26" Vgl. Bi Es1 nun' . (2001), noot 13 en begeleidende tekst, onder venvijzing naar besluit d-g NNia 

in zaaknr. 2295, Pensioenfondr NIGOCO v. de Verzekeringskamer, 15 juni 2001; besluit d-g NMa in 
zaaknr. 5, Kunstzinnige vormingen ondenvijr (Aluziekschool Roosencthal), 31 juli 1998 (zie ook besluit op 
bezwaar d-g NN1a in zaaknr. 5, Kunstzynnige miming en widen* (Muzieksebool Roosendaal), 2 juni 
1999); besluit d-g NNE in zaaknr. 52, Hotel Zuiderduin v. brandweer Gemeente Esmond, 25 februari 
1998; besluit d-g NN1a in zaaknr. 119, Lake v. CBR, 28 augustus 1998 (zie ook besluit op bezwaar 
d-g NMa in zaaknr. 119, Lake v. CBR, 21 januari 1999). 

261 HvJEG 4 mei 1988, zaak 30/87 (Bodson), Jur. 1988, 2479, co. 33; vgl. AKi010K-Kilivri8 (1993), 
283 P. 	' 

282  AKYththic-KIEVITS (1993), p. 283. 
285  AKYURIK-KIEVITS (1993), p. 283-284, onder verwijzing naar het XVIe Mededingingsverslag van de 

Commissie, p. 145. In noot 41 op p. 284 noemt zij echter diverse auteurs die bier anders over 
denken. 
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Volgens AKYOREK-KIEVITS (1993) is het van belang de in art. 86 lid 1 EG genoemde maat-

regelen te onderscheiden van de andere maatregelen die Lid-Staten nemen, omdat art. 86 lid 

3 EG de Commissie ten then aanzien speciale bevoegdheden verleent om richdijnen of be-

schikkingen tot de Lid-Staten te richten .264 

"Het bestaan van een monopolie voor een onderneming, waaraan een Lid-Staat uitsluitende 

rechten verleent in de zin van [artikel 86 EG], of de uitbreiding van deze rechten als gevolg 

van een nieuwe handeling van deze staat is met als zodanig onverenigbaar met [artikel 82 

EG] van het Verdrag.' 2265 Dit geldt ook voor de creatie van een wettelijk monopolie. 266 Een 

tegenovergestelde regel zou trouwens vreemd zijn gezien de vaste rechtspraak dat een 

machtspositie als zodanig niet in strijd is met art. 82 EG.267  

Een `uitsluitend recht' ofwel wettelijk monopolie levert per definitie een econornische 

machtspositie op. 268 Het is echter met duidelijk of dit ook geldt voor `bijzondere rechten', 

omdat de mogelijkheid bestaat dat ondernemingen met `bijzondere rechten' met elkaar con-

curreren; deze kunnen echter wel een collectieve machtspositie269  innemen. 270 AKYOREK-

KIEVITS (1993) meent dat deze onduidelijkheid over de vraag of ondernemingen met `bij-

zondere rechten' al dan met een (collectieve) machtspositie iruiemen de reden kan zijn dat 

het Hof in de Telecom -eindapparatuur en -diensten' -zaken van mening was dat de Commissie met 

duidelijk had gernaakt van "welk type" bijzondere rechten sprake was. 27 i 

[O]ok al veronderstelt [...] [artikel 86 EG] het bestaan van ondernemingen die bepaal-

de bijzondere of uitsluitende rechten hebben, daaruit nog niet volgt dat alle bijzondere en 

uitsluitende rechten noodzakelijkerwijs met het EEG-Verdrag verenigbaar zijn. Dat hangt af 

van de onderscheiden bepalingen waarnaar [artikel 86 lid 1 EG], verwijst." 272 Art. 86 lid 1 

EG verwijst naar de Verdragsbepalingen, in het bijzonder artikelen 12 (non-discriminatie) en 

81 tot en met 89 EG, en kan daarom met afzonderlijk worden toegepast, maar wordt altijd 

264 AKYOREK-KIEVITS (1993), p. 272. 
265  HvJEG 30 april 1974, zaak 155/73 (Saab), Jur. 1974, 409, r.o. 14 en dictum onder 4). 
266 HvJEG 10 december 1991, zaak C-179/90 (Merci convenzthnali Porto di Genova), Jur. 1991, 5889, 

r.o. 16: "[...] het enkele feit dat door het verlenen van uitsluitende rechten in de zin van [artikel 
86 lid 1 EG] een machtspositie wordt gecreeerd, [is] als zodanig niet onverenigbaar met [artikel 
82 EG]." Vgl. HvJEG 17 november 1992, gev. zaken C-271/90, C-281/90 en C-289/90 (Spanje 
e.a. / Commi ssie), fur. 1992, 1 - 5833, r.o. 35. 

267 Zie noot 575 en begeleidende tekst; dit was ook de opvatting van de Commissie in HvJEG 30 
april 1974, zaak 155/73 (S acchi), Jur. 1974, 409, vgl. AKN'OREK-Ki [NM (1993), p. 287. 

268 Zie noot 423, infra. 
269 Zie `Collectieve machtspositie', p. 136 e.v. 
270  AKYOREK-KlEvITS (1993,) p. 282-283, 311-312, en 327. 
271 AKYOREK-KIEVITS (1993), p. 283 en 311-312, zie ook noot 289 en begeleidende tekst, infra. 
272 HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 (Frankrijk / Commissie), Jur. 1991, 1-1223 ('telecom-

eindapparatuur'), r.o. 22 (cursivering toegevoegd). Vgl. HvJEG 17 november 1992, gev. zaken 
C-271/90, C-281/90 en C-289/90 (Spanje e.a. I Commissie), Jur. 1992, 1-5833. 
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gebruikt in samenhang met een ander artikel uit het EG-Verdrag. Naast de expliciet ge-

noemde Verdragsartikelen zijn met name de ,bepalingen inzake de verkeersvnjheden van 

groot belong. Zo was in de Telecom -eindapparatuur en -diensten'-zaken 273  sprake van strijd met 

art. 86 lid 1 r art. 28 EG (vrij verkeer van goederen); in de ERT-zaak was sprake van strijd 

met art. 86 lid 1 r art. 49 EG (vrij verkeer van diensten).224 

Wat betreft wettelijke monopolies zijn enkele andere Verdragsartikelen eveneens relevant. 

Zo laat het EG-Verdrag volgens art. 295 EG de regeling van het eigendomsrecht in de Lid-

Staten onverlet. Volgens EDWARD & HOSKINS (1995) bestaat er een spanning tussen dit 

artikel en de doelstelling van onven-alste mededinging genoemd in art. 3 lid I sub g) EG. 275  

Zie ook art. 31 EG, dat beoogt dat de Lid-Staten de staatsmonopolies voor goederen (dit 

artikel is nl. Met van toepassing op diensten) 226  aanpassen aan het Gemeenschapsrecht.22 7  

Artikel 2 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 2 EG) verschaft geen criteria voor de toet-

sing van de verenigbaarheid van een nationaal (wettelijk) monopolie met het gemeenschap-

srech t. 279  

De ontwikkeling van de jurisprudentie over art. 86 lid 1 EG loopt in grote mate parallel met 

die van de zgn. Vet uti/e'-jurisprudentie (zie 'De `nieuwe norm': de `nuttig effect'-doctrine', p. 

94 e.v.), hoewel er volgens sommige auteurs wel enige incoherentie tussen deze twee invals-

hoeken bestaat. 229  CHUNG (1995) noemt als overeenkomst tussen art. 86 lid 1 EG en de nut-

tig effect-doctrine het verbod van delegatie van regulatoire bevoegdheden aan onder-

nemingen,280 en noemt als verschil dat art. 86 lid 1 EG veel aggressiever lijkt in het ver-

wijderen van obstakels voor liberalisering. 2" 

273 HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 (Frankrijk / Commtirsie), fur. 1991, I-1223 ('telecom-
eindapparatuue); HvJEG 17 november 1992, get'. zaken C-271/90, C-281/90 en C-289/90 
(Spanje e.a. / Commissie), Jur 1992,1-5833 ('telecom-diensten'). 

274  HvJEG 18 juni 1991, zaak C -260/89 (SRI), fur. 1991, 1-2925, r.o. 12; vgl. AKYOREK-KIEVITS 
(1993), p. 288 resp. 289. 

275  EDWARD & HOSKINS (1995), p. 158. 
276 HvJEG 30 april 1974, zaak 155/73 (Saabs), fur., 1974, 409, r.o. 9-10. Artikel 31 EG geldt wel 

voor elektriciteit, dat namelijk in dit opzicht als cgoed' worth gekwalificeerd, zie HvJEG 3 juni 
1964, zaak 6/64 (Costa / ENEL), fur. 1964, 1203 (elektriciteit valt onder de werkingssfeer van 
art. 31 EG); 1-1vJEG 27 maart 1994, zaak C-393/92 (Gemeente Almelo e.a. / Enenziebedriff Iftseln%), 
fur. 1994, 1-1477, r.o. 28; HvJEG 23 oktober 1997, zaak C-158/94 (Commune / fur. 1997, 
1-5789. 

277  Zie AKVORNK-ICIEVITS (1993), p. 324-326, over de verhouding tussen de artikelen 86 en 31 EG. 
278 HvjEG 18 juni 1991, zaak C-260/89 (ER7),Jur. 1991,1-2925, r.o 40. 
279  CI IUNG (1995), p. 87, onder venvijzing naar GYSEI.IN (1993). 
299  CI IUNG (1995), p. 91-92 en noot 58; onder 86 lid 1 EG: HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 

(Franknik / Commithe), fur. 1991, 1-1223; HvJEG 13 december 1991, zaak 18/88 (RUT / GB-
INNO - BM), fur. 1991, 1-5941; onder art. 10 EG: HvJEG 21 september 1988, zaak C-267/86 
(Van Eyeke I Aipa), fur. 1988, 4769; HvJEG 28 februari 1991, zaak C-332/89 (Marthandise), fur 
1991, 1-1027; HvJEG 17 november 1993, zaak C-2/91 Wens), fur., 1993, 1-5751; HvJEG 17 
november 1993, zaak C-245/91 (Obra), Jur. 1993, 1-5851; HvJEG 17 november 1993, zaak C- 
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Art. 86 lid 1 EG lijkt een lex peiaIis te zijn t.o.v. de loyaliteitsclausule in art. 10, 2' Paragraaf 

EG.282  In zaken betreffende art. 86 EG hoeft art. 10 EG bijvoorbeeld niet afzonderlijk te 

worden genoemd. Volgens AKYUREK-KIEVITS (1993) is art. 86 lid 1 in feite declaratoir van 

aard, en heeft het dezelfde strekking als art. 10 EG. 283  

Volgens anderen vertoont art. 86 lid 1 EG wel sterke gelijkenis met art. 10, 2' Paragraaf EG, 

maar is specifieker. CHUNG (1995) meent dat: "[...] Article [86] is regarded as not a mere 

reiteration of the general principles of the Treaty but a substantive provision providing flesh 

and blood to the skeleton of Articles [3(1)(g) and 10]." 284  

Volgens AKYOREK-KMVITS (1993) bestaat er in de literatuur overeenstemming over de 

noodzaak tot een zo breed mogelijke interpretatie van de begrippen `lidstaten' en `maatregel', 

uitgaande van het doe van art. 86 lid 1 EG om te voorkomen dat Lid-Staten zich onttrekken 

aan de verplichtingen uit het EG-Verdrag door inschakeling van openbare ondernemingen 

en ondernemingen waaraan uitsluitende en bijzondere rechten zijn toegekend.28 5  

185/91 (Reifi), Jur. 1993, 1-5801; HvJEG 9 juni 1994, zaak C-153/93 (Duitsland / Delta Schiffahrts-
und Speditionsgesellschafl), fur. 1994, 1-2517. 

281 CHUNG (1995), P.  92 en noot 59; onder 86 lid 1 EG: HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 
(Frankrijk I Commirsie), fur. 1991, 1-1223; HvJEG 13 december 1991, zaak 18/88 (RTT / GB-
INNO-BM), fur. 1991, 1-5941; onder art. 10 EG: HvJEG 21 september 1988, zaak C-267/86 
(Van Eycke / Alm), fur. 1988, 4769; HvJEG 28 februari 1991, zaak C-332/89 (Marchandise), fur. 
1991, 1-1027; HvJEG 17 november 1993, zaak C-2/91 (Meng), fur., 1993, 1-5751; HvJEG 17 
november 1993, zaak C-245/91 (Ohra), fur. 1993, 1-5851; HvJEG 17 november 1993, zaak C-
185/91 (Rea fur. 1993, 1-5801; HvJEG 9 juni 1994, zaak C-153/93 (Duitsland / Delta Schfffahrts-
und SpeditionsseselirchaA, fur. 1994, 1-2517. 

282  Vgl. CHUNG (1995), p. 87: "[...] [Article 86] has been understood as a special law, lex ipeciabir, of 
[Articles 3(1)(g) and 10] in relation to the public sector economy." BACON (1997), p. 284, onder 
verwijzing naar HvJEG 16 november 1977, zaak 13/77 (INNO 1 ATAB), Jur. 1977, 2115, r.o. 
42: [...] this provision seems to have the same effect as Article [3(1)(g)] in conjunction with [Ar-
ticle 10], in the specific context of public undertaklings and undertaklings with special or exclu-
sive rights. In fact it was by analogy with [Article 86(1)] that the Court developed the principle 
established in INN° / ATAB, noting that [Article 86] "is only a particular application of certain 
general principles which bind the Member States." Vgl. HvJEG 14 december 1995, zaak C-
387/93 (Banchero), fur. 1995, 1-4663, r.o. 46: "Een van de verplichtingen die de Lid-Staten over-
eenkomstig [art. 10 EG] loyaal moeten nakomen, is inderdaad de verplichting van [artikel 86 lid 
1 EG [...]." Zie ook GEA EG 18 november 1992, T-16/91 (Rendo NV, ('entraal OvetijsseLre 
Nutsbedrijven NV & Resionaal Enersiebedrijf Sal/and NV / Commissie), fur. 1992, 11-2417, r.o. 90 (de 
Commissie stelt dat art. 86 lid 1 EG een lex ipecialis vormt t.o.v. art. 10, tweede alinea 2, in sa-
menhang met art. 3 lid 1 sub f) EG; het Hof gaat daar echter niet op in). BACON (1997), p. 287- 
288, meent om verschillende redenen dat art. 86 lid 1 EG geen lex specialis is t.o.v. art. 10 EG. 

283  AKYOREK-Ki EV iTS (1993), p. 283, onder verwijzing naar de conclusie van A-G Lenz in zaak 
66/86 (Ahmed Saeed Flusreiren), HvJEG 11 april 1989, fur. 1989, 803. 

284  CliUNG (1995), p. 91. 
285  AKYOREK-Ki iTS (1993), p. 283. 
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Hieronder zullen achtereenvolgens de twee categorieen worden behandeld die onder art. 86 

lid 1 EG vallen, nl. (1) 'openbare bedrijven' en (2) ondernerningen met `bijzondere of uit-

sluitende' rechten. 

Openbare bedniven 

De afbakening van het begrip `openbare bedrijven' is van belang in twee opzichten: (1) het 

onderscheid tussen de publiekrechtelijke taken van de overheid en de openbare onder-

neming; en (2) het onderscheid tussen openbare en particuliere ondememingen. \Toot het 

eerste aspect is de al dan niet economische aard van de activiteiten doorslaggevend; vat het 

tweede aspect betreft is overheidsinvloed beslissend. 2" AKYOREK-KIEVITS (1993) geeft de 

volgende definitie van `openbare ondememingen' in de zin van art. 86 lid 1 EG: "iedere in-

richting, onafhankelijk van de juridische status, die zich bezig houdt met een economische 

activiteit en waarop de overheid invloed kan uitoefenen zonder daarvoor speciale wetgeving 

nodig te hebben." 2" 

Bllzondere of anslunende rechten 

Een belangrijke kwestie in de context van art 86 lid 1 EG is de vraag vat prec,ies onder `bij-

zondere' especialep of `uitsluitende' ('exclusieve) rechten moet worden verstaan. 2" Het Hof 

heeft in de 'Telecom-eindapparatuur en -diensten'-arresten twee richtlijnen gedeeltelijk vernietigd, 

omdat de Cornmissie geen definitie van `bijzondere rechten' had gegeven.2" Daarop rea-

geerde de Commissie met een defmitie van `bijzondere rechten' in de `satelliet-richtlijn':290 

wbijzondere rechten': rechten die een Lid-Staat aan een beperkt aantal ondememingen 

verleent door middel van een wettelijk of bestuursrechtelijk instrument, waarbij binnen 

een bepaald geografisch gebied 

a) het aantal ondernerningen anders dan op grond van objectieve, proportionele en niet-

discriminerende criteria tot twee of meer worden beperkt, 

b) anders dan op grond van zulke criteria verschillende met elkaar concurrerende onder-

nemingen worden aangewezen, of 

286  AKYOREK -KIEVITS (1993), p. 273-279; zie ook par. 3.3.1, Personeel toepassingsgebied van het 
mededingingsrecht', p. 40 e.v. 

2R7  AKYOREK -KIEVITS (1993), p. 279. 
288  Flier wordt de behandeling gevolgd van Conclusie A-G Jacobs, zaak C-475/99 (21mbulanz Clack-

ner / Landkreis SildwesWalz), 17 mei 2001, punten 83 - 89. 
289  flxilEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 (Frank,* / Commissie), Jur. 1991, 1-1223 ('telecom-

eindapparatuur), r.o. 45-47;1-IvJEG 17 november 1992, gev. zaken C-271/90, C-281/90 en C-
289/90 (Spanje e.a. / Commithe),Jur. 1992,1-5833 ('telecom-diensten'), r.o. 28-32. 

29" Richtlijn 94/46/EG van de Commissie van 13 oktober 1994 tot wijziging van Richtlijn 
88/301/EEG en Richtlijn 90/388/EEG met name met betrekking tot satellietcommunicatie, 
PB L 268/15 (19/10/1994), < http://europa.eu.int/eur- 
lex/nl/lif/dat/1994/n1_394L0046.html >. 
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c) anders dan op grond van zulke criteria een of meer ondernemingen wettelijk of be-

stuursrechtelijk worden bevoordeeld, waardoor de mogelijkheden van andere onderne-

mingen om in hetzelfde geografische gebied en onder in wezen gelijkwaardige omstan-

digheden telecommunicatie-eindapparatuur in te voeren, af te zetten, aan te sluiten, op 

te starten of te onderhouden, merkelijk negatief worden beinvloed." 

In 1996 gaf het Hof ter interpretatie van verschillende andere telecommunicatierichtlijnen 

een definitie die zowel `uitsluitende rechten' als `bijzondere rechten' omvat: "[...] de uit-

sluitende of bijzondere rechten waarnaar wordt venvezen, [moeten] in het algemeen [...] 

worden opgevat als rechten die door de autoriteiten van een Lid-Staat aan een onderneming 

of aan een beperkt aantal ondernemingen worden verleend anders dan op grond van objec-

tieve, proportionele en niet-discriminerende criteria, en waardoor de mogelijkheden van an-

dere ondernemingen om in hetzelfde geografische gebied en onder in wezen gelijkwaardige 

omstandigheden telecornmunicatienetwerken aan te leggen of te exploiteren of telecommu-

nicatiediensten aan te bieden, merkelijk negatief worden beinvloed." 291 Hieraan doet een ver-

plichting om bepaalde tegenprestaties te verrichten met af. 292  

Deze definitie omvat 4 elementen: de rechten in kwestie moeten: 

1.  

2.  

3.  

4.  

door de overheid zijn verleend; 

aan een of meer ondernemingen zijn verleend; 

de mogelijkheden van andere ondernemingen om in hetzelfde geografische gebied en 

onder in wezen gelijkwaardige omstandigheden actief te zijn merkbaar negatief bein-

vloeden; 

(op grond van objectieve, proportionele en non-discriminatoire criteria zijn verleend). 

Volgens A-G Jacobs is het 4' element gericht op het maken van onderscheid tussen legitie-

me en niet-legitieme bijzondere of uitsluitende rechten, en is derhalve niet geschikt om te 

transponeren naar de context van art. 86 lid 1 EG, waar dit concept slechts client om de reik-

wijdte van het toepassingsgebied van dat artikel te bepalen. Het onderscheid tussen legitieme 

en niet-legitieme bijzondere of uitsluitende rechten moet worden gezien als een nadere en af-

zonderlijke vraag, die moet worden beantwoord a.h.v. de Verdragsbepalingen waarnaar art. 

86 lid 1 EG verwijst en art. 86 lid 2 EG. 293  Hij komt derhalve tot de volgende definitie: bij-

zondere of uitsluitende rechten in de betekenis van art. 86 lid 1 EG zijn rechten die door de 

291 

292 

293 

HvJEG 12 december 1996, zaak C -302/94 (The Queen I Secretary of State for Trade and Industry, ex 
parte British Telecommunications plc.), fur. 1996, 1 -6417, r.o. 34. 
HvJEG 12 december 1996, zaak C -302/94 (The Queen / Secretary of State for Trade and Industry, ex 
parte British Telecommunications plc.), Jur. 1996, 1-6417, r.o. 46. 
Conclusie A-G Jacobs, zaak C-475/99 (Ambulanz Gainer / Landkreis SildwesWalz), 17 mei 2001, 
punt 88. 
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overheid aan een of meet ondememingen zijn verleend en de mogelijkheden van andere 

ondemerningen om in hetzelfde geografische gebied en onder in wezen gelijkwaardige om-

standigheden actief te zijn merkbaar negatief beinvloeden.294 

In de `transparantie-richtlijn' zijn definities van `uitsluitende' resp. `bijzondere rechten' opge-

nomen: 295  

204 

295 

art. 2 sub 0 `uitsluitende rechten': rechten die door een lidstaat aan een onderneming 

worden verleend bij een wetgevend of bestuursrechtelijk besluit, waarbij voor die onder-

neming het recht worth voorbehouden binnen een bepaald geografisch gebied een dienst 

te verrichten of een activiteit uit te oefenen; 

art. 2 sub g) tijzondere rechten': rechten die door een lidstaat aan een beperkt aantal on-

dernemingen worden verleend bij een wetgevend of bestuursrechtelijk besluit waarbij 

binnen een bepaald geografisch gebied; 

het aantal van deze ondernemingen die een dienst mogen verrichten of een activiteit 

mogen uitoefenen, op een andere wijze dan volgens objectieve, evenredige en niet-dis-

criminerende criteria, tot twee of meet worth beperkt, 

verscheidene concurrerende ondememingen die een dienst mogen verrichten of een 

activiteit mogen uitoefenen, op een andere wijze dan volgens deze criteria worden aan-

gewezen, of 

aan een ondememing of aan ondememingen op een andere wijze dan volgens deze cri-

teria wettelijke of bestuursrechtelijke voordelen worden toegekend waardoor enige an-

dere onderneming aanzienlijk wordt bemoeilijkt dezelfde activiteit binnen hetzelfde geo-

grafische gebied onder in wezen gelijkwaardige voonvaarden uit te oefenen. 

Afflict' 86 lid 2 EG: uitzonderingsmogelificheid 

Art. 86 lid 2 EG vormt een uitzonderingsmogelijitheid voor de toepassing van (o.m.) de me-

dedingingsregels. "Door onder bepaalde voonvaarden afivijkingen van de algemene ver-

dragsregels toe te staan, beoogt fart. 86 lid 2 EGI het belang van de Lid-Staten om gebruik te 

maken van bepaalde ondememingen, met name in de openbare sector, als instrument van 

economisch of fiscaal beleid, te verzoenen met het belang van de Gemeenschap bij naleving 

van de mededingingsregels en bij behoud van de eenheid van de gemeenschpppelijke 

Conclusie A-G Jacobs, zaak C-475/99 (Ambulant Gliickner / Landkreu Sietbliestplal, 17 mei 2001, 
punt 89. 
Richtlijn 2000/52/EG van de Commissie van 26 juli 2000 tot wijziging van Richtlijn 
80/723/EEG betreffende de doorzichtigheid in de financiele betrekkingen tussen lidstaten en 
openbare bedrijven, / 38 L 193/75 (29/07/2000) ctransparantie-richtlijn'). 
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markt."296 De uitzondering geldt echter "[...] [evenwel] onder het voorbehoud dat de ont-

wikkeling van het handelsverkeer niet wordt beinvloed in een mate die strijclig is met het 

belang van de Gemeenschap. 297  

De definitie van `ondernemingen belast met het beheer van diensten van algemeen econo-

misch belang of die het karakter dragen van een fiscaal monopolie' in de zin van art. 86 lid 2 

EG moet volgens het Hof strikt worden uitgelegd, omdat het een bepaling is die onder be-

paalde omstandigheden een afwijking van de Verdragsregels mogelijk maakt. 298  

De exceptie van art. 86 lid 2 EG kan, gezien haar formulering, zowel worden ingeroepen 

door lid-Staten als door ondernemingen aan wie de rechten zijn toegekend. 299  "[...] indien 

bepaalde lid-Staten [...] ondernemingen [...] inrichten als ondernemingen belast met het 

beheer van een dienst van algemeen economisch belang, krachtens [artikel 86 lid 2 EG], 

[gelden] dezelfde verbodsbepalingen met betrekking tot hun marktgedrag [...], olang niet is 

aangetoond dat deze bepalingen onverenigbaar zijn met de uitoefening van hun taak." 300 De 

bewijslast ligt derhalve bij de Lid-Staat of onderneming die zich op deze bepaling beroept. 

Algemene sociaal-economische belangen hebben o.g.v. art. 86 lid 2 EG voorrang op de me-

dedingingsregels, indien aan enkele voorwaarden is voldaan, waarvan met name de flood-

zakelijkheids- en proportionaliteitstoets belangrijk zijn. Dit komt overeen met wat GYSELEN 

(1993) de twee belangrijke vragen bij artikel 86 lid 2 EG noemt: rechtvaardiging en propor-

tionaliteit.mil  Artikel 86 lid 2 EG noemt in totaal zes voorwaarden voor de toepassing er-

van: 302  (1) de ondernemingen (2) belast met het beheer van (3) diensten van algemeen economiscb belang 

vallen onder de regels van het Verdrag, (5) v000ver de toepassing daarvan de vervulling van 

de hun toevertrouwde bijzondere taak met verbindert (4), mits de (6) ontwikkeling van bet ban-

delsverkeer niet wordt beinvloed in een mate die strijdig is met het belang van de Gemeen-

schap (hier wordt grotendeels de behandeling gevolgd van Conclusie A-G Leger's conclusie 

in de zaak Wouters)." Deze voorwaarden zullen hieronder achtereenvolgens behandeld wor- 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 (Frankrijk / Commlicsie), fur. 1991, 1-1223 ('telecom-
eindapparatuue), r.o. 12; HvJEG 23 oktober 1997, zaak C-157/94 (Commissie I Nederland), Jur. 
1997, 1-5699, r.o. 39. 
HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 (Frankrijk / Commissie), fur. 1991, 1-1223 (telecom-
eindapparatuur), r.o. 11. 
HvJEG 27 maart 1974, zaak 127/73 (BRT I SABA.AI II), fur. 1974, 313, r.o. 19; HvJEG 23 
oktober 1997, zaak C-157/94 (Commissie / Nederland), Jur. 1997, 1-5699, r.o. 37. 
VAN DE GRONDEN (2001A), p. 34. 
HvJEG 30 april 1974, zaak 155/73 (Saab!), Jur., 1974, 409, r.o. 15 (cursivering toegevoegd). 
GYSELEN (1993), p. CC85, punt LIII. 
Hier wordt dezelfde volgorde gebruikt als in Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (routers), 10 
juli 2001, punt 157 e.v. 
Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (1Vouten), 10 juli 2001, punt 157 e.v. 
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den. Daarna worden de 'fiscale monopolies' behandeld, die tevens onder art. 86 lid 2 EG 

vallen. 

'Oncletneming' 

Art. 86 lid 2 EG is van toepassing op zowel openbare als particuliere condernemingen'. 34" 

Wat betreft het begrip 'onderneming' heeft dit in in art. 86 lid 2 EG dezelfde betekenis als in 

art. 81 en 82 EG (zie 'Het begrip conderneming", p. 40 e.v.). Het is derhalve gekoppeld aan 

het concept `economische activiteit'. 305  De identificatie van `diensten van algemeen econo-

misch belang' the geen 'economische activiteit' vormen levert in de prakdjk bij de meeste 

diensten van algemeen belang geen problemen op. Toch is de abstracte definide van cniet-

economisch' zeer problematisch gebleken. De Commissie poogt toch enige duidelijkheid te 

scheppen door een (niet als definitief bedoelde) lijst met voorbeelden op te stellen, door een 

hoofdstuk over diensten van algemeen belang opnemen in het jaarverslag over het mededin-

gingsbeleid, en door voorbeelden van `diensten van algemeen belang' in het zgn. 

tstaatssteunregister' op te nemen om de toegang tot de huidige praktijk te vergemakke-

lijken.306 

Webs,' 

De term 'belase veronderstelt, dat de ondememing kracbtens een overbeidsbesluit is belast met 

het beheer van een dienst van algemeen economisch be1ang. 30  Hiervan is geen sprake indien 

bepaalde activiteiten niet aan bepaalde ondernemingen worden opgedragen, maar deze 

slechts in het algemeen worden geregeld. In principe vormt de enkele uitoefening van cen 

gereglementeerde activiteit onder overheidstoezicht onvoldoende grond om een eenheid 

onder de werkingssfeer van artikel 86 lid 2 EG te brengen, ook al is het toezicht op die een-

heid scherper. 308 

Aanvankelijk was het Hof van oordeel dat art. 86 lid 2 EG noodzakelijkerwijs een wet of 

bestuursbesluit vereiste. Gaandeweg echtet heeft het Hof zijn eisen betreffende het bestaan 

van een formeel overheidsbesluit aanmerkelijk versoepeld. De handeling van het openbaar 

HvJEG 27 maart 1974, zaak 127/73 (BRT / SABAA1 10, Jur 1974, 313, r.o. 20. 
'as Vgl. mededeling van de Commissie, Diensten van algemeen belang in Europa', PB C17/04 

(19/01/2001), punten 28-30. 
31)

" Verslag aan de Europese Raad van Laken, Diensten van algemeen belang' (ingediend door de 
Commissie), COM(2001) 598 definitief (17 oktober 2001), ('Laken-Verslag'), p. 12, punten 30-32 
en het in noot 6 daarvan genoemde werkdocument. 

307  HvJEG 27 maart 1974, zaak 127/73 (BRT / SABAN' 11), Jan 1974, 313, r.o. 20; HvJEG 11 april 
1989, zaak 66/86 (Ahmed Sand Flusreisen), Jur. 1989, 803, r.o. 55. 

3"8  HvJEG 14 juli 1981, zaak 172/80 (Ziichnet), Jur. 1981, 2021, r.o. 7; HvJEG 2 maart 1983, zaak 
7/82 (GI/L / Commithe), Jur 1983, 483, r.o. 29-32; vgl. AKVCIRRK-KiEvris (1993), p. 293. 
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gezag kan ook een eenvoudige publiekrechtelijke concessie" zijn of concessies die zijn ver-

leend ter concretisering van verplichtingen die zijn opgelegd aan ondernemingen welke bij 

wet zijn belast met het beheer van een clienst van algemeen economisch belang.310 Ver-

volgens heeft het Hof in het arrest Albany impliciet beslist, dat de enkele omstandigheid dat 

de sociale partners een bedrijfspensioenfonds in het leven hadden geroepen en de overheid 

verzochten de aansluiting bij dit fonds verplicht te stellen, volstond om dit fonds te kunnen 

aanmerken als een onderneming die belast is met het beheer van een dienst van algemeen 

economisch belang in de zin van artikel 86 lid 2 EG. 3 " 

Onder art. 86 lid 2 EG kan bijvoorbeeld een onderneming vallen die - in het genot van be-

paalde voorrechten voor de uitoefening van de haar wettelijk opgedragen taak en daartoe 

nauw contact onderhoudend met de overheid - de belangrijkste afzet van de betrokken staat 

verzorgt. 312  

Is er sprake van een `algemeen economisch belang' in de zin van art. 86 lid 2 EG? 

In de rechtspraak van het Hof ontbreekt een definitie van het begrip `dienst van algemeen 

economisch belang'. Het staat echter vast, dat de activiteiten van de ondernerning een alge-

meen economisch belang moeten clienen dat deze onderscheidt van andere economische 

activiteiten.31 3  Het Hof gebruikt echter verschillende uitdrukkingen voor de in artikel 86 lid 2 

EG bedoelde diensten, die nagenoeg uitwisselbaar zijn: `dienst van algemeen belang', 3 " `uni-

versele dienst' 3 1 3  of eenvoudigweg `openbare dienst'. 316  

In het arrest LibrandP7 (dat een `vervolg' vormt op de zaak Spediporto318) verduidelijkte het 

Hof dat het in het de arresten Reen Delta gebezigde begrip `algemeen belang' overeenkomt 

met het in het Spediporto-arrest gebezigde begrip `openbaar belang', de beoordeling vond 

309  HvJEG 27 maart 1994, zaak C -393/92 (Gemeente Almelo e.a. / Eneqiebednjf Ifsselmil), fur. 1994, I-
1477, r.o. 47. 

31 " HvJEG 23 oktober 1997, zaak C-159/94 (Commirsie / .Frankrijk), Jur. 1997, 1-5815, r.o. 66. 
3" HvJEG 21 september 1999, zaak C-67/96 (Albany), Jur. 1999, 1-5751, r.o. 98-111; vgl. GYSELEN 

(2000A), p. 445-446. 
312  HvJEG 17 juli 1997, zaak C-242/95 (GT-Link), Jur. 1997, 1-4449, r.o. 51 (m.b.t. rivierverkeer). 
313  HvJEG 10 december 1991, zaak C-179/90 (Merti convenzionali Porto di Genova), fur. 1991, 5889, 

r.o. 27; HvJEG 17 juli 1997, zaak C-242/95 (GT-Link), Jur. 1997, 1-4449, r.o. 53; HvJEG 18 juni 
1998, zaak C-266/96 (Corsica Ferries .France), Jur. 1998, 1-3949, r.o. 45. 

3 ' 4  HvJEG 19 mei 1993, zaak C-320/91 (Corbeau), Jur. 1993, 1-2533, r.o. 19. 
315  HvJEG 18 juni 1998, zaak C-266/96 (Corsica Ferries France), fur. 1998, 1-3949, r.o. 45. 
316  HvJEG 18 juni 1998, zaak C-266/96 (Corsica Ferries France), Jur. 1998, 1-3949, r.o. 45. 
317  HvJEG 1 oktober 1998, zaak C-38/97 (Librandr), Jur. 1998, 1-5955. 
318  HvJEG 5 oktober 1995, zaak C-96/94 (Centro Selvi:;1 Spediporto), Jur. 1995, p. 1-2883. 
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plaats a.h.v. dezelfde criteria; het algemeen belang moet zwaarder wegen dat dat van de indi-

viduele marktdee1nemers.319 

De vraag wat een calgemeen economisch belang' vormt in de zin van art. 86 lid 2 EG worth 

behandeld in twee (complementaire) bekendmakingen van de Commissie uit 1996 resp. 

2001.320  Recentelijk is ook het zgn. Laken-Verslag uitgebracht dat m.n. client om aandacht te 

schenken aan kritiek op de bekendmaking uit 2001, en om opheldering te geven over de 

kwesties van de selectie van dienstverleners en de fmanciele compensatie. 321  De bekend-

malcingen worden in het Laken-Verslag als volgt samengevat: "In haat mededeling van 1996 

maakte de Commissie met name duidelijk dat aanbod en ontwildceling van kwalitatief hoog-

waardige diensten van algemeen belang volledig verenigbaar zijn met de bepalingen van het 

Verdrag en dat het Verdrag het toelaat om ten voile rekening te houden met de specifieke 

kenmerken van dergelijke diensten. In de mededeling van 2000, waarin wordt erkend dat 

zowel lidstaten als de betrokken dienstverleners behoefte hebben aan rechtszekerheid, wor-

den de reikwijdte en de toepassingscriteria van de regels inzake mededinging en de interne 

markt van het Verdrag toegelicht." 322  

Na het 'EU-Verdrag' (ook wel aangeduid als `Verdrag van Maastriche) 323  is een nieuw artikel 

16 EG ingevoegd, dat luidt: "Onverminderd de artikelen 73, 86 en 87 en gezien de plaats die 

de diensten van algemeen economisch belang in de gemeenschappelijke waarden van de 

Unie innemen, alsook de to' die zij vervullen bij het bevorderen van sociale en territoriale 

samenhang, dragen de Gemeenschap en de lidstaten er, in het kader van bun onderscheiden 

bevoegdheden en binnen het toepassingsgebied van dit Verdrag zorg voor dat deze diensten 

functioneren op basis van beginselen en voonvaarden die hen in staat stellen hun taken te 

vervullen." 

Toegang tot de diensten van algemeen economisch belang is recentelijk tevens toegevoegd 

aan de grondrechten van de Europese Unie, zie art 36 van het Handvest van de grondrech-

ten van de Europese Unie:I 24  "De Unie erkent en eerbiedigt de toegang tot diensten van al-

gemeen economisch belang zoals deze is geregeld in de nationale wetgevingen en praktijken, 

319  Vgl. BROUWER (2000), p. 249. 
329  Mededeling van de Commissie, De diensten van algemeen belang in Europa', PB C281/03 

(26/09/1996) (Communication from the Commission, 'Services of general interest in Europe'), 
hiema `mededeling diensten van algemeen belang 1996'; mededeling van de Commissie, 
Diensten van algemeen belang in Europa', PB C17/04 (19/01/2001), hiema `mededeling 
diensten van algemeen belang 2001'. 

321  Laken-Verslag, p. 5, punt 6, resp. p. 6, punt 11. 
322  Laken-Verslag, p. 4, punt 4. 
323  Verdrag betreffende de Europese Unie, ondertekend te Maastricht op 7 februari 1992 (hiema 

'EU-Verdrag'). 
324  Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, PI3 C 364/1 (18/12/2000). 
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overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, teneinde de 

sociale en territoriale samenhang van de Unie .te bevorderen." 325  

VAN DE GRONDEN (2001A): schrijft over de implicaties daarvan "Het belang van de taken 

van algemeen economisch belang heeft sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Am-

sterdam een zwaarder accent gekregen. Sinds de inwerkingtreding van dit verdrag bepaalt 

artikel 16 EG-Verdrag dat de Gemeenschap en de lidstaten ervoor dienen te zorgen dat de 

diensten van algemeen economisch belang kunnen functioneren op basis van beginselen en 

voorwaarden die deze diensten in staat stellen, hun taken te vervullen." 326 

Het is aan de Lid-Staten om te bepalen of een bepaalde taak kan worden aangemerkt als een 

bijzondere taak van algemeen economisch belang, het Hof voert hierbij een (strenge) pro-

portionaliteitstoets Ult. 327  

Het Laken-Verslag noemt 3 gevallen van gebrekkige marktwerking waarbij overheidsbe-

moeienis noodzakelijk kan zijn: 328 

1. indien het individu of de markt met alle voordelen kan beoordelen die in de toekomst of 

voor de samenleving als geheel kunnen worden verwezenlijkt (bijvoorbeeld op het ter-

rein van het onderwijs); 

2. als gevolg van het in de samenleving bestaande verlangen om het aanbod en gebruik van 

`bemoeigoederen' (' merit goods') en 'clubgoederen' ('club good?) zoals musea aan te moedi-

gen; 

3. als gevolg van het streven in de samenleving om alle burgers, met inbegrip van de arm-

ste, de toegang te garanderen tot bepaalde diensten van een adequate kwaliteit. 

VAN DE GRONDEN (2001A) meent: "In het kader van de exceptie van de taak van algemeen 

economisch belang, kunnen de met-economische belangen een belangrijke rol spelen." 329  Hij 

verwijst voor deze stelling naar Corsica Ferries France,33‘) waar het Hof besliste dat activiteiten 

omwille van veiligheid een universele dienst kunnen zijn die een concurrentiebelemmering 

kunnen rechtvaardigen. 

In feite is het aan de Lid-Staten om de inhoud van hun diensten van algemeen economisch 

belang te definieren. Zij beschikken daartoe over een aanzienlijke beoordelingsvrijheid, om- 

325  Vgl. Laken-Verslag, p. 3, punt 2. 
326  VAN DE GRONDEN (2001A), p. 34-35, onder venvijzing naar ROSS (2000), p. 22 e.v. 
327  Vgl. VAN DE GRoNDEN (2001A), p. 34, onder verwijzing naar AKYOREK-KiEVITS (1998), p. 

38-39. 
328  Laken-Verslag, p. 3, punt 3. 
329  VAN DE GRON DEN (2001A), p. 34. 
33" HvJEG 18 juni 1998, zaak C-266/96 (Corsica Ferries .France), fur. 1998,1-3949. 



88 	 Hoofdstuk 3 

dat het Hof slechts tussenbeide komt om eventueel misbruik te bestraffen, wanneer de Lid-

Staten de belangen van de Gemeenschap schaden. Artikel 86 lid 2 EG strekt er immers toe, 

het belang van de Lid-Staten om gebruilc te maken van bepaalde ondememingen als instru-

ment van econonaisch, fiscaal of sociaal beleid, te verzoenen met het belang van de Gemeen-

schap bij de naleving van de mededingingsregels en bij het behoud van de eenheid van de 

gemeenschappelijke markt. 331  Aldus heeft het Hof onder de werlcingssfeer van artikel 86 lid 2 

EG gebracht: 332  

- 	televisiemaatschappijen, die een taak van openbaar belang venafflen; 333  

- 	luchtvaartmaatschappijen die verplicht zijn onrendabele lijnen te bedienen; 334 

- 	een ondememing die met de elektriciteitsvoorziening is be1ast; 335  

- 	een fonds dat belast is met het beheer van een aanvullende pensioenregeling die een 

essentiele sociale functie vervult in het pensioenstelsel van een staat; 338  

- 	het aan de gebruikers ter beschilcking stellen van een openbaar telefoonnet; 137  

- 	de postbezorging op het nationaal grondgebied; 338  

- 	het beheer van bepaalde afvalstoffen ter oplossing van een mi1ieuprobleem; 338  

- een met het oog op de handhaving van de openbare veiligheid verzekerde universele 

dienst inzake het vast- en ontmeren van schepen. 34° 

Daarentegen heeft het Hof geweigerd bepaalde havenwerkzaamheden zonder specifieke 

aard,341  en sommige van de universele dienst van de postbezorging te scheiden diensten 342  

aan te merken als dienst van algemeen economisch belang. 

Ook de begrippcn universele en openbare dienstverplichtine zijn erkend in de jurispruden- 

tie van het Hof (Corbeae44  en Almelo‘ 45), en ontwilckeld in de comrnunautaire wetgeving be- 

331  HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 (Frankrijk / Commune), Jur. 1991,1-1223, to. 12; HvJEG 
23 oktober 1997, zaak C-157/94 (Comm:rale / Nederland), fur. 1997, 1-5699, r.o. 39; HvJEG 21 
september 1999, zaak C-67/96 (Albany), Jur. 1999, 1-5751, r.o. 103. 

332 Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 ( Irouters), 10 juli 2001, punt 163. 
331 HvJEG 30 april 1974, zaak 155/73 (Saab:), Jur. 1974, 409, r.o. 13-15. 
314  HvJEG 11 april 1989, zaak 66/86 (Ahmed Saeed Flusreisen), Jur. 1989, 803, r.o. 55. 

3"  HvJEG 27 maart 1994, zaak C -393/92 (Gemeente Almelo e.a. / Enerxiebedriff lisselm9), Jur. 1994, I- 
1477, r.o. 48; HvJEG 23 oktober 1997, zaak C-157/94 (Commissie I Nederland), fur. 1997, 1-5699, 

r.o. 41. 
336  1-1vJEG 21 september 1999, zaak C-67/96 (Alban)), Jur. 1999, 1-5751, r.o. 105. 
337  HvJEG 13 december 1991, zaak 18/88 (KI' / GB -INNO -BA1), Jur. 1991,1-5941. 
3" HvJEG 19 mei 1993, zaak C-320/91 (Corbeau), Jur. 1993,1-2533, r.o. 15. 
339  HvJEG 23 mei 2000, zaak C-209/98 (Entreprenalforrninsens AtfaldflAli .ljosektion (17F.,1D) Koben-

banns Kommune), fur 2000, 1 - 3743 ('Sydbavnens Sten 6' Gnu'), r.o. 75. 
340  HvJEG 18 juni 1998, zaak C-266/96 (Corsica Ferries France), Jur. 1998,1-3949, r.o. 45 en 60. 
341  HvJEG 10 december 1991, zaak C-179/90 (Mari conventional/ Porto di Genova), fur 1991, 5889, 

r.o. 27; HvJ EG 17 juli 1997, zaak C-242/95 (GT-Link), fur. 1997,1-4449, r.o. 52-53. 
942 HvJEG 19 mei 1993, zaak C-320/91 (Corbeau), Jur. 1993, 1-2533, r.o. 19. 
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treffende die diensten waarvoor een gemeenschappelijk regelgevingskader is ingesteld om 

een interne Europese markt te -verwezen1ijken. 346 

Noodzakelijkheidstoets: verhindering uitoefening bijzondere taak 

De uitzondering van art. 86 lid 2 EG geldt alleen wanneer de toepassing van de Verdrags-

regels de vervulling van de bijzondere taak zou verhinderen. Het `algemeen economisch 

evenwicht' mag niet worden aangetast; 347  de taak van algemeen economisch belang moet niet 

kunnen worden uitgevoerd zonder de bijzondere / exclusieve rechten; 348  de taak van alge-

meen economisch belang moet kunnen worden uitgevoerd onder `economisch aanvaardbare 

omstandigheden': 349  Deze test is met zo streng dat wordt vereist dat de financiele levensvat-

baarheid van de onderneming in kwestie wordt bedreigd indien er geen exclusief / bijzonder 

recht zou zijn toegekend. 350  Zodoende heeft het Hof zijn eisen betreffende de vierde voor-

waarde van art. 86 lid 2 EG aanmerkelijk versoepeld. Aanvankelijk verlangde het immers het 

bewijs dat de toepassing van de mededingingsregels onverenigbaar was met de uitoefening van 

de bijzondere taak van de onderneming. 351  

Het Corbeau-arrest markeerde de introductie van een noodzake1ijkbeids -test.352  Deze werd beves- 

tigd in Almelo / sselmij, 353  dezelfde redenering van de Corbeau-test (` cherty picking'; 'cream skim- 

343  Men kan een definitie van `universele' en `openbare dienstverplichting' vinden in de mededeling 
van de Commissie, Diensten van algemeen belang in Europa', PB C17/04 (19/01/2001), punt 
14, laatste zin. 

344  HvJEG 19 mei 1993, zaak C-320/91 (Corbeau), Jur. 1993, 1-2533. 
345  HvJEG 27 maart 1994, zaak C-393/92 (Gemeente Almelo e.a. / Eneqiebednjf Ijsselmil), Jur. 1994, I-

1477. 
346  Mededeling van de Commissie, Diensten van algemeen belang in Europa', PB C17/04 

(19/01/2001), noot 4. 
347  HvJEG 19 mei 1993, zaak C-320/91 (Corbeau), Jur. 1993, 1-2533, r.o. 19. 
348  HvJEG 23 oktober 1997, zaak C-157/94 (Commirsie / Nederland), fur. 1997, 1-5699, r.o. 52. 
349  HvJEG 19 mei 1993, zaak C-320/91 (Corbeau), fur. 1993, 1-2533, r.o. 14-16, HvJEG 21 

september 1999, gev. zaken C-115-117/97 (Brenyens), Jur. 1999, 1-6025, r.o. 107. 
351/  HvJEG 23 oktober 1997, zaak C-157/94 (Commissie / Nederland), fur. 1997, 1-5699, r.o. 53; 

HvJEG 23 oktober 1997, zaak C-159/94 (Commissie I Frankrijk), Jur. 1997, 1-5815, r.o 59 en 95; 
HvJEG 23 oktober 1997, zaak C-160/94 (Commirsie / Spanje), fur. 1997, 1-5851; HvJEG 12 
september 2000, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), Jur. 2000, 1-6541, r.o. 107. 

351  Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (Wouters), 10 juli 2001, noot 169 bij punt 164, onder ver-
wijzing naar HvJEG 30 april 1974, zaak 155/73 (Sacchz), Jur. 1974, 409, r.o. 15; HvJEG 3 okto-
ber 1985, zaak 311/84 (Telemarketing (CBEAI) / CLT & IPB), Jur. 1985, 3261, r.o. 17; HvJEG 23 
april 1991, zaak C-41/90 (HOfner & Elser / 1t'1acy-019n), Jur. 1991 1-1979, r.o. 24, en HvJEG 18 ju-
ni 1991, zaak C-260/89 (ER7) , J ur. 1991, 1-2925, r.o. 33. 

352  HvJEG 19 mei 1993, zaak C-320/91 (Corbeau), fur. 1993, 1-2533, r.o. 14-19. Volgens BLUM 
(2000) wordt deze wijze van redeneren ondersteund door HvJEG 23 oktober 1997, zaak C-
159/94 (Commissie I .Frankrijk), Jur. 1997, 1-5815, r.o. 48-49. De redenering van de Corbeau-test 
(' cherry picking'; 'cream skimming') werd ook in Albany op een vergelijkbare wijze toegepast op cgoe-
de' en `slechte' risico's, zie HvJEG 21 september 1999, zaak C-67/96 (Alban)), Jur. 1999, 1-5751, 
r.o. 107-112. 
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mint) is in Albauy op een vergelijkbare wijze toegepast op `goede' en `slechte' risico's. 334 

BLUM (2000) noemt echter ook gevallen waar deze noodzakelilltheidtoetsing niet is toegepast. 

Volgens HANCHER (1994) plaatst het Corbeau-arrest een verplichting op de Lid-Staten om 

wettelijke monopolies regelmatig te herovenvegen, met name in het licht van veranderende 

marktomstandigheden. 333  Het lijkt daarom wenselijk om nationale wetten en regelingen die 

monopolies creeren te koppelen aan een verplichte periodieke evaluatie op conformiteit met 

de marktomstandigheden en de stand van de Europese jurisprudentie en beschikkingen-

praktijk. Dit stemt tevens overeen met de artikelen 8 en 12 van het wetsvoorstel Markt en 

Overheid. 336  

Het arrest Commune / Nederland ('Elektriciteie) vormt volgens BLUM (2000) een uitbreiding 

van de mogelijkheid tot rechtvaardiging van een staatsmonopolie onder de noodzakelijk-

heids-toets van Corbeau: een staatsmonopolie is immers niet alleen gerechtvaardigd indien dat 

nodig is voor de economische levensvatbaarheid van het staatsmonopolie, maar tevens in-

then dat nodig is om aan bepaalde verplichtingen it voldoen, zoals levering tegen de laagst 

mogelijke prllzen. 137  

Evenrechgheidstoets 

Er is niet altijd sprake van de toepassing van een volledige subsidiariteits- ofwel evenredig-

heidstoetsing, in die zin dat de ondememing en/of Lid-Staat in kwestie Met hoeft aan te 

tonen dat er geen minder mededingingsbeperkende altematieven voorhanden zijn om het 

algemeen economisch belang in lovestie te venvezenlijken. Bij de evenredigheidstoetsing 

wordt door het Hof wel nagegaan, of de bijzondere taak van de ondememing niet kan wor-

den vervuld door middel van maatregelen die de mededinging minder beperken. 338  Met ande-

re woorden, er client te worden gekozen voor de oplossing die, rekening houdend met de op 

de ondemerning rustende verplichtingen en beperkingen, het minst schadelijk is voor de 

mededinging. 359  

353  HvJEG 27 maart 1994, zaak C - 393/92 (Gemeente Almelo e.a. I Energiebednjf Ifiselmfr), Jur 1994,!-
1477. 

354  HvJEG 21 september 1999, zaak C-67/96 (Alban)), Jur. 1999,1-5751. 
355  HAN° int (1994), P.  116; vgl. EDWARD & HOSKINS (1995), p. 168. 
356  Kamerstukken 11 2001-2002, 28050, nr. 2 (Regels omtrent marktactiviteiten van overheidsorgani-

saties die van overheidswege over een bijzondere positie beschikken (Wet markt en overheid)), 
13 oktober 2001. 

359  HvJEG 23 oktober 1997, zaak C-157/94 (Commune / Nederland), fur. 1997, 1-5699 cElektrici-
teal r.o. 47; BLUM (2000), p. 70. 

358  Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (Won/en), 10 juli 2001, punt 165, onder venvijzing naar 
HvJEG 23 mei 2000, zaak C -209/98 (Entreprenoloreningens Ajjalds/Millosektion (1-T4D) / 
Kobenbanns Kommune), Jur. 2000, 1 - 3743 ('S4hr:wens Sten & Gnu'), r.o. 80. 

359  Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (routers), 10 juli 2001, punt 165 (interne venvijzing wegge-
laten). 
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Echter, het feit dat in een andere Lid-Staat verschillende bepalingen gelden betekent niet dat 

bepalingen onevenredig — en derhalve onverenigbaar met het gemeenschapsrecht — zijn. 360 

De enkele omstandigheid dat de ene Lid-Staat voor een ander stelsel heeft gekozen dan de 

andere kan namelijk met van invloed zijn op de beoordeling van de noodzaak en evenredig-

heid van op een bepaald terrein getroffen regelingen. 361  

Beinvloeding van de ontwikkeling van her handelsverkeer 

Volgens A-G Leger "[...] heeft het Hof zich nog Met uitgesproken over de inhoud en de 

draagwijdte van deze voorwaarde." (zie Intracommunautair effect', p. 66 e.v., zie m.n. noot 

203 en begeleidende tekst). In de beschilddng ijsselcentrale stelt de Commissie dat een in- en 

uitvoerbelemmering het handelsverkeer beinvloedt in een mate die strijdig is met het belang 

van de Gemeenschap. 362  De Commissie wees op het feit dat de duur daarvan 25 jaar bedroeg 

en er een Gemeenschappelijk streven naar een interne markt voor energie bestond. 363 

Fiscale monopolies 

Onder art. 86 lid 2 EG vallen ook fiscale monopolies. Deze hebben volgens AKYOREK-

KiEvas (1993), p. 295, twee elementen: 

1. een exclusief recht op productie; en 

2. het doe de schatkist te vullen. 

Deze fiscale monopolies vallen eveneens onder art. 86 lid 2 EG, indien aan de overige voor-

waarden is voldaan. 

Test: is de uitzondering van art. 86 lid 2 EG van toepassing ? 

NB: volledigheidshalve zijn hieronder alle 6 stappen opgenomen, de eerste stap zal echter 

Met te hoeven worden uitgevoerd indien deze test pas plaatsvindt nadat prima facie de toepas-

selijkheid van het mededingingsrecht is getoetst. 

30) 

361 

362 

363 

HvJEG 10 mei 1995, zaak 384/93 (Alpine Investments), Jur. 1995, 1-1141, r.o. 51; HvJEG 12 de-
cember 1996, zaak C-3/95 (Reisebiiro Brvede), fur. 1996, 1-6511, r.o. 42; HvJEG 1 februari 2001, 
zaak C-108/96 (Mac Quen e.a.), Jur. 1-837, r.o. 33; HvJEG 19 februari 2002, zaak C-309/99 (1Vou-
ters), Jur. 2002, 0000 (n.n.g.), r.o. 108. 
HvJEG 21 oktober 1999, zaak C-67/98 (Questore di Verona I Diego Zenatti), fur. 1999, 7289, r.o. 
34; HvJEG 19 februari 2002, zaak C-309/99 (Wouters), Jur. 2002, 0000 (n.n.g.), r.o. 109. 
Beschikking 91/50/EEG van 16 januari 1991 inzake een procedure op grond van artikel 85 van 
het EEG-Verdrag (IV/32.732 — Ipselcentrale (IJC) e.a.), PB L 028/32 (02/02/1991), vgl. SLOT 
(1992,) p. 1456. 
Vgl. AKYORF.K-KiiNiTs (1993), p. 301. 
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I. Is er .prake van een `ondetweming' (zie Tersoneel tozpassingsgebied van het mededingingsrechl, p. 

• 40 e. v., zie m. n. Tersonek test; p. 53) ? 

NEE: de uitzondering van art. 86 lid 2 EG is met van toepassing; 

JA: ga verder met de volgende vraag; 

2. (A) Word: die onderneming krachtens een 

overbeidsbestuit betas: met een bepaakte tack 

(NB: mime intetpretatie)? 

JA: ga verder met de volgende 

vraag (3A); 

NEE: de uitzondering van art. 86 

lid 2 EG is niet van toepassing; 

3. (A) Diem' deze tack ter venzezentuking van 

een talgemeen economisch be/ang'? 

JA: ga verder met de volgende 

vraag (4); 

NEE: de uitzondering van art. 86 

(B) Heeft die onderneming kracbtens een 

overheidsbesluit een exclusief recbt op een 

beptudde productie? 

JA: ga verder met de volgende 

vraag (3b); 

NEE: de uitzondering van art. 86 

lid 2 EG is niet van toepassing; 

(B) Is bet doe daarvan de schatkist te viii-

ten? 

JA: ga verder met de volgende 

vraag (4); 

NEE: de uitzondering van art. 86 

lid 2 EG is niet van toepassing; ga 	lid 2 EG is niet van toepassing; 

verder met de volgende vraag (2B); 

4. Is de uitsluiting van de toepasselijkbeid van bet communautaire mededingingsrecbt noodzakelek ter 

venvezentilking van bet beoogde doe!? 

NEE: de uitzondering van art. 86 lid 2 EG is Met van toepassing; 

JA: ga vetder met de volgende vraag; 

5. Is di: doe/ oak te ventezentuken op een ;pike  die de mededinging minder &perk% (marginate / 

btperkte subsidianteitstoets)? 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 

JA: de uitzondering van art. 86 lid 2 EG is niet van toepassing; 

6. Is em (desondanks)strndigheid met de venvezenlijking van de belangen van de Gemeenschap? 

NEE: de uitzondering van art. 86 lid 2 EG is van toepassing. 

JA: de uitzondering van art. 86 lid 2 EG is niet van toepassing. 
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Het lijkt bovendien zinvol om periodiek te evalueren of er aan verschillende aspecten van 

deze test is vo1daan, 364 of er (nog) sprake is van een `economische activiteit' kan immers af-

hangen van technologische, economische en maatschappelijke 365  veranderingen. Dit is hier-

boven reeds genoemd m.b.t. de noodzakelijkheidstoets. 366 

Uitzonderingsmogebyk.heden in de Mu ,-  

De Mededingingswet biedt met art. 86 lid 2 EG vergelijkbare uitzonderingsmogelijkheden 

op de toepassing van het mededingingsrecht. Artikel 11 Mw vormt de uitzonderingsmoge-

lijkheid voor art. 6 Mw (overeenkomsten e.d.): "Voor overeenkomsten, besluiten en gedra-

gingen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, waarbij ten tninste een onderneming of onder-

nemersvereniging betrokken is die bij wettelijk voorschrift of door een bestuursorgaan is 

belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang, geldt artikel 6, eerste 

lid, voor zover de toepassing van dat artikel de vervulling van de aan die onderneming of 

ondernemersvereniging toevertrouwde bijzondere taak met verhindert." 

Art. 25 Mw vormt de vrijwel gelijk geformuleerde uitzonderingsmogelijkheid voor art. 24 

Mw (misbruik machtspositie). In tegenstelling tot art. 11 Mw vereist art. 25 Mw een verkla-

ring die slechts op aanvraag te verlenen is door de d-g NMa. 367  Onduidelijk is echter vat de 

juridische status daarvan is, de vraag is met name of een dergelijke verklaring declaratoire 

(d.w.z. een vaststelling dat de situatie altijd al in orde is geweest) danwel transitieve (d.w.z. 

dat de situatie ook gedekt is voor de toekomst) werking heeft. 

Art. 41 lid 3 Mw vormt in het kader van de concentratiecontrole een uitzonderingsmogelijk-

heid voor concentraties waarbij ten minste een onderneming belast met diensten van alge-

meen economisch belang betrokken is. Deze uitzondering kent geen pendant in het Euro-

pese mededingingsrecht. 

364  Zie ook het Laken-Verslag, p. 4, punt 5, dat verwijst naar de goedkeuring door de Europese 
Raad in Nice van een verklaring van de Raad Interne Markt, waarin zij opriep tot "[...] een peri-
odieke evaluatie van de wijze waarop [diensten van algemeen econornisch belang] hun taken 
vervullen, met name op het gebied van kwaliteit van dienstyerlening, toegankelijkheid, veiligheid 
en billijke en transparante prijzen." Zie ook p. 5, punt 8 van het Laken-Verslag over de vraag of 
steunmaatregelen (nog) nodig zijn. 

365  Laken-Verslag, p. 12, punt 30. 
366  Zie noot 355 en begeleidende tekst, sc■ra. 
367  Deze afwijking van de structuur van de Europese pendant van dit artikel (art. 86 lid 2 EG) is een 

gevolg van het amendement-Koning, Kamerstukken 11 1996-1997, 24707, nr. 23; zie ook nr. 22 
(toelichting) en nr. 35 (brief van de Minister van econotnische Zaken aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 11 maart 1997). Tot op heden lijkt Gasunie echter de enige 
onderneming te zijn die een dergelijk aanvraag heeft gedaan. 
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3.4.2 De `nieuwe norm': de `nuttig effect'-doctrine 

Wat in de literatuur we! de `nieuwe norm' of 'eft utile-doctrine wordt genoemd maakt deel 

uit van een ontwikkeling die wad ingezet rond de tweede helft van de tachtiger jaren van de 

vorige eeuw, toen in verhouding tot het tijdperk daarvoor verschillende onderwerpen stren-

ger dan voorheen werden aangepakt, zoals staatssteun, overheidsbedrijven en onder-

nemingen met exclusieve (monopolie-)rechten en/of bijzondere rechten, openbare aan-

bestedingen, en geprivilegieerde sectoren. Er is met name een sterke parallel tussen de ont-

wikkeling van de rechtspraak op het gebied van art. 86 lid 1 EG en de indirecte toepassing 

van de artikelen 81 en 82 EG via de loyaliteitsclausule in art. 10, par. 2 EG (ofwel het begin-

se van Gemeenschapstrouw), gelezen in samenhang met een van de doelstellingen van het 

EG-Verchag, nl. die van art. 3 lid 1 sub g) EG in het bijzonder. 

De zgn. effet u/i/e-doctrine houdt kort samengevat in dat de lid-Staten van de Europese Unie 

(EU) gebonden zijn Ran de loyaliteitsclausule ex art. 10, par. 2 EG, en dat zij zich derhalve 

dienen te onthouden van alle maatregelen die de venvezenlijIdng van de doelstellingen van 

het Verdrag in gevaar kunnen brengen. De instating van "een regime waardoor wordt ver-

zekerd dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt vervalst" worth als doelstel-

ling genoemd in art. 3 lid 1 sub g) EG, en nader uitgewerkt in de artikelen 81-89 EG. Indien 

de effectieve werking (het `nuttig effect') hiervan wordt gefrustreerd door het optreden van 

de overheid kan dit onder omstandigheden in strijd zijn met het EG-Verdrag. 

Deze `nieuwe norm'- 68 slaat op de uitzondering die het Hof maakt op de regel dat de artike-

len 81 en 82 EG alleen gelden voor ondememingen. Het `nuttig effect' van de regels die van 

toepassing zijn op ondernemingen slaat niet dus op overheidshandelen als zodanis, het slaat 

op de invloed daarvan op de re/titles tussen onderneminsen. In de woorden van DAUBER (1999): 

"[...] het komt aan op het nuttig effect van art. 1811 EG, niet op het nuttig effect van artikel 

[3 lid 1 sub g)] EG."369  

BROUWER (2000) scluijft over de reikwijdte van de ceffet uti/e'-doctrine in de context van art. 

81 EG: "In de praktijk is deze toepassing echter van beperkt belang omdat de toepassings-

sfeer van de mededingingsregels nooit is opgerekt tot een toepassing van de EG-mededin-

gingsregels op overheidsinterventie, los van een inbreuk van particulieren op de EG-mede-

dingingsregels." 370  Het Hof is echter klaarblijkelijk wel bereid om deze doctrine in de context 

368  Deze term wordt bijvoorbeeld gehanteerd door MoittiThNiANS (1995), p. 327, 335; VAN DE 

GRONDEN (2001A), p. 33, 35. 

169  DRIJI3N2 (1999), p. 92. 
31"  1380Lnviut (2000), p. 241; vgl. BAcoN (1997), p. 283. 
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van art. 82 EG toe te passen los van enig misbruikelijk gedrag door de onderneming(en) in 

kwestie. 37 1 

Indien de Commissie van mening is dat er sprake is van een schending van de `nieuwe norm' 

kan zij op grond van art. 226 EG een inbreukprocedure instellen tegen de desbetreffende 

Lid-Staat. 372  

3.4.3 Indirecte toepassing van de artikelen 81 en 82 EG 

Met `indirecte' toepassing van de artikelen 81 en 82 EG wordt hier bedoeld dat zij worden 

toegepast in samenhang met ofwel art. 86 lid 1 EG, ofwel art. 10, par. 2 en art. 3 lid 1 sub g) 

EG. 

Art. 86 lid I EG, de `nuttig effect'-doctrine en artikel 81 EG 

De eerste zaak waar het Hof de `effet uti/e'-doctrine noemt is INNO / ATAB.3 73 Deze uit-

spraak leek verstrekkende gevolgen te hebben. In de rechtspraak die daarop volgde bleek het 

Hof echter minder bereid overheidshandelen te veroordelen onder deze doctrine dan men 

uit de overwegingen in het is INNO / ATAB-arrest zou kunnen afleiden. 374  Weer later leek 

het Hof wederom meer gewillig om overheidshandelen onder deze doctrine te veroor-

de1en.375  

In de zaak BNIC / Aubert verklaarde het Hof: "Een Lid-Staat handelt in strijd met de ver-

plichtingen die op hem rusten krachtens [art. 10 EG], gelezen in samenhang met de artikelen 

[3, lid 1 sub g, en 81 EG], wanneer hij de gevolgen van met [art. 81 EG] strijdige overeen-

komsten versterkt door deze bij ministerieel besluit algemeen verbindend te verklaren voor 

371  BACON (1997), p. 283. 
372  Zie HvJEG 18 juni 1998, zaak C-35/96 (Commissie 1 Italie), fur. 1998, 1-3851 (tariefafspraken 

Italiaanse douane-expediteurs: opleggen, versterken, delegeren). Dit was de eerste maal dat het 
Hof in een inbreukprocedure ex artikel 226 EG (ex artikel 169 EG-Verdrag) verklaart dat een 
Lid-Staat artikel 10 j° 81 EG heeft geschonden; vgl. DRUBER (1999), p. 92. In deze zaak had de 
Cornmissie tevens een procedure tegen de onderneming in kwestie aangespannen. 

"3  HvJEG 16 november 1977, zaak 13/77 (INNO / ATAB), Jur. 1977, 2115. 
374  CHUNG (1995), p. 88, noemt als voorbeeld van deze 'retreat' door het Hof de volgende zaken: 

HvJEG 18 oktober 1979, zaak 5/79 (Buys), Jur. 1979, 3203, HvJEG 5 april 1984, gev. zaken 177- 
178/82 (Van de Haar & Kaveka de Meern), Jur. 1984, 1797, HvJEG 10 januari 1985, zaak 229/83 
(Leclerc I Au hle ver1), fur. 1985, 1, HvJEG 29 januari 1985, zaak 231/83 (Cu/let I Lecler0, fur. 
1985, 305. 

375  a IUNG (1995), p. 88, noemt als voorbeeld van deze gedeeltelijke `revthat door het Hof de vol-
gende zaken: HvJEG 29 januari 1985, zaak 231/83 (('u/let / Leclen), Jur. 1985, 305, r.o. 15 en 18- 
20; HvJEG 30 januari 1985, zaak 123/83 (BNIC / Clair), Jur. 1985, 391; HvJEG 1 oktober 1987, 
zaak 311/85 (Vereniging Illaamse Reishureaus), Jur 1987, 3801; HvJEG 3 december 1987, zaak 
136/86 (BN/C / Auhert), fur. 1987, 4789. 
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alle economische subjecten in de betrokken sector."• 76 De toepassing van dit beginsel is ech-

ter niet beperkt tot deze `klassieke' situatie, waarbij een mededingingsbeperkende regeling 

van een ondernemingsvereniging van toepassing verklaart voor de gehele sector. 377  

Sinds het Van Eyke-arrest, waarin het Hof een samenvatting 178  gaf van zijn eerdere recht-

spraak, worth een standaardformulier gehanteerd, die als volgt luidt: "[...] de [artikelen 81 en 

82 EG] [hebben] op zich slechts betrekking f.  .j op het gedrag van ondemetningen en niet 

op wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen van de Lid-Staten. Volgens vaste recht-

spraak van het Hof volgt evenwel uit de samenhang van de [artikelen 81 en 82 EG] met [at-

tikel 10 EG], dat de Lid-Staten geen maatregelen, zelfs niet van wettelijke of bestuursrechte-

lijke aard, mogen nemen of handhaven die het nuttig effect van de op de ondememingen 

toepasselijke mededingingsregels ongedaan kunnen maken. Volgens die zelfde rechtspraak is 

dat bij voorbeeld het geval, wanneer een Lid-Staat het tot stand komen van met [artikel 81 

EG] strijdige afspraken oplegt of begunstigt dan wel de werking ervan versterkt of aan haar 

eigen regeling het overheidskarakter ontneemt door de verantwoordelijkheid voor het ne-

men van besluiten tot interventie op economisch gebied aan particuliere ondernemingen 

over te dragen." 379  

Op grond van de Van Eyeke-formule kan het handelen van de overheid dat verboden is op 

grond van de gp  utile-doctrine in de context van art. 81 EG onden-erdeeld worden in twee 

`takken' of luiken': 

1. Het 1 0  `luik': de lid-Staten handelen onrechtmatig, indien: 

a) verboden mededingingsbeperkingen worden opgelegti, het moet hierbij gaan om het 

opleggen van (de totstandkorning van) een mededingingsregeling tussen ondernemingen; 

b) de totstandkomirtg van verboden mededingingsbeperkingen worth gestimuleerd (' be-

gunstigd); het moet ook hierbij gaan om het begunstigen van (de totstandkoming van) 

een mededingingsregeling tussen ondernemingen; 

c) de gevolgen van verboden mededingingsbeperkingen worden venterkt, het moet hierbij 

gaan om het versterken van de werking / gevolgen van een bestaande mededingings-

regeling tussen ondernemingen door elementen van een tussen ondernemingen in dezelfde 

branche tot stand gekomen mededingingsregeling geheel of gedeeltelijk over it nemen; 

2. Het 20  cluik': de Lid-Staten handelen onrechtmatig, indien het overheidskarakter aan 

mededingingsbeperkende regelingen wordt ontnomen, bijvoorbeeld door delegatie van 

publieke beslissingsbevoegdheden aan particuliere belanghebbenden; de ontneming van 

"6  HvJEG 3 december 1987, zaak 136/86 (BNIC / AuberI), Jur. 1987, 4789, r.o. 22-25. 
J ( )).1 ET (1989), p. 187. 
Ook we' 'restatement' genoemd, vgl. GYSIU.EN (1989), p. 36. 

"9  HvJEG 21 september 1988, zaak C-267/86 (Van E,yrke / Aspa), Jur. 1988, 4769, r.o. 16. 
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het overheidskarakter van een mededingingsregeling door de verantwoordelijkheid voor 

interventie (het nemen van besluiten) op- econornisch gebied aan particuliere marktdeel-

nemers over te dragen (ook wel aangeduid met delegatie van bevoegdheid) zonder de 

mogelijkheid te behouden deze besluiten te coverrulen'. 

Hierbij zijn een aantal aandachtspunten van belang: 

- m.b.t. categoric 1.a: indien ondernemingen worden gedwongen om een mededingings-

beperkende overeenkomst e.d. te sluiten, kan aan deze ondernemingen zelf geen venvijt 

worden gemaakt (zie Paragraaf `Gedragingen die door de overheid zijn voorgeschreven' 

(p. 61 e.v.), i.h.b. voetnoten 184-196 en begeleidende tekst). Hoewel de stelling dat een 

Lid-Staat in strijd handelt met art. 10 j° art. 3, lid 1 sub g, en art. 81 EG lijkt te im-

pliceren dat er sprake moet zijn van gedragingen door ondernemingen die in strijd zijn 

met art. 81 EG,380 zou dat in de gevallen van categoric 1.a tot het gevolg leiden dat deze 

per definitie Met in strijd kunnen komen met de `nieuwe norm'. Deze implicatie moet 

o.i. derhalve worden verworpen voor wat categoric 1.a betreft. 

- 	m.b.t. categoric 1.a en 1.b: indien een overhearegeling zelf bepaald gedrag voorschrijft, 

kan daarmee een mededingingsregeling tussen onderneminsen worden opgelegd noch be-

gunstigd.38 1 

- 	m.b.t. categoric 1.a en 1.b: het is soms erg lastig voor de mededingingsautoriteiten en/of 

klagende partijen om te bewijzen dat de overheid ondernemingen dwingt om mededin-

gingsbeperkende overeenkomsten e.d. te sluiten. In de SS/-casus 382  bijvoorbeeld hadden 

de ministeries van Financien en Economische Zaken de tabaksindustrie gedreigd de toe-

passelijke accijns te verhogen als de industxie niet zelf een prijsverhoging (van 25 cent 

per pakje sigaretten) zou doorvoeren, waarvan een deel de groot- en detailhandel ten 

goede moest komen. Toen de Commissie dit als zijnde een prijskartel aanvocht ont-

kenden deze ministeries dat zij deze kartelvorming hadden gestimuleerd. 383  Indien dit 

soort dwang uit wetgeving voortvloeit, is het echter veel gemakkelijker dat aan te tonen. 

- m.b.t. categoric 1.c: indien er geen mededingingsregeling tussen onderneminsen bestond 

voordat er een (inhoudelijk (gedeeltelijk) identieke) overheithregeling is getroffen, kan er 

per definitie geen sprake zijn van versterking van de werking daarvan. 3m 

38') Vgl. DRIJBER (1999), p. 91. 
381  HvJEG 17 november 1993, zaak C-2/91 (Meng), Jur., 1993, 1-5751, r.o. 15; HvJEG 17 november 

1993, zaak C-245/91 (Ohra), Jur. 1993,1-5851, r.o. 11. 
382  HvJEG 10 december 1985, gev. zaken 240-242, 261, 262, 268 & 269/82 (Stichtins 

Sisarettenindustrie e.a.), Jur. 1985, 3831, zie r.o. 38 -40. 
383  Gesprek met prof. mr . Floris O.W. Vogelaar, 23 oktober 2001. 
3'u HvJEG 17 november 1993, zaak C-2/91 Wens), Jur., 1993, 1-5751, r.o. 17-19; HvJEG 17 no-

vember 1993, zaak C-245/91 (0 bra), fur. 1993, 1-5851, r.o. 12. 
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- 	m.b.t. categoric 2: indien een overbeicimegeling zelf bcpaald gedrag voorschrijft, worth 

daarrnee de verantwoordelijkheid voor het nemen van besluiten tot interventie op eco-

nomisch gebied niet aan particuliere marktdeelnemers overgedragen. 385  

- 	m.b.t. categoric 2: indien de overheid de mogelijkheid behoudt om besluiten van parti- 

culiere marktdeelnemers te 'avant/en', is er geen sprake van (fatale) overdracht van vet-

antwoordelijkheid, en derhalve ook niet van ontneming van het overheidskarakter van 

een mededingingsregeling. 386 

- 	m.b.t. categoric 2: Volgens sommigen is ook effectief toezicht vereist, de loutere mogellik- 

heid beleid te `overrulen' volstaat in deze opvatting niet. 

Het if 'bilk' is een letterlijke weergave van een passage uit Aljes, 382  het 2"luik' is in het Van 

Eycke-arrest voor het eerst genoemd. 388  Volgens GYSELEN (1993) zijn er drie zaken - INNO 

/ ATAB, 389  Van de Haat70  en Leclerc I Au bll vert 391  - die van v66r Van Eycke dateren, waar 

het Hof weigerde om de artikelen 3 sub g), 10, 2' alinea, en 81 EG toe te passen op regel-

geving die no waarschijnlijk onder het 2'luik' zou vallen. 392  GYSELEN (1989) meent dat: 

"The second branch of the Van Eycke 'restatement' must be understood as an unequivocal 

endorsement of the Leclerc m  and Cu/let judgements."395  

De categorieen 1.a. en 1.b. betreffen 'upstream' bemoeienis van de overheid, in tegenstelling 

tot 1.c., dat 'downstream' overheidsbemoeienis betreft. 396  De situatie van 1.a. en 1.b. betreft bij-

voorbeeld een convenant waarbij aan ondememingen in een bepaalde branche de ver-

plichting worth opgelegd om daar uitvoering aan te geven door middel van het vaststellen 

van prijzen; de situatie van 1.c betreft m.n. belobbyde wetgeving die (elementen van) een 

eerder kartel homologeert. 392  Het Hof behandelt in (oudere) zaken als Ayes, INNO / ATAB, 

"5  HvJEG 17 november 1993, zaak C-2/91 (Met, fur., 1993, 1-5751, r.o. 20; HvJEG 17 november 
1993, zaak C-245/91 (Obra), fur 1993, 1-5851, r.o. 13. 

3M  HvJEG 17 november 1993, zaak C-185/91 (Rein), Jur. 1993,1-5801: r.o. 22-23. 
HvJEG 30 april 1986, gev. zaken 209-213/84 (Mitartere public I AO), fur. 1986, 1425, r.o. 72; 
vgl. GYSELEN (1989), p. 36, noot 8. 

188  HoFFNIAN (1990), p. 12; BROUWER (2000), p. 240. 
"9  1-IvJEG 16 november 1977, zaak 13/77 (.11\11\10 / ../1TAB), Jur. 1977, 2115. 

HvJEG 5 april 1984, gev. zaken 177-178/82 (Van de Haar & Kaveka de Meern), Jur. 1984, 1797. 
3" 14vJEG 10 januan 1985, zaak 229/83 (Leclerc/Au bre vert), Jur. 1985,1. 
392  GYSELEN (1993), p. CC64, punt XIV. 
"3  HvJEG 10 januari 1985, zaak 229/83 (Leclerc I Au bli ven), Jur. 1985, 1. 
3" HvJEG 29 januari 1985, zaak 231/83 (Cu/let / Leclerc), fur. 1985, 305. 
395  GYSELEN (1989), p. 38; zie ook p. 44: -What may have been a faint message in Leclerc and Cu/let 

received unequivocal endorsement in the Van Eycke judgement." 
396 GYSELEN (1989), p. 36. 
392  Gesprek met prof. me. Floris O.W. Vogelaar, 23 oktober 2001. Volgens BACoN (1997), p. 283, 

suggereerde het Hof in Leclerc / Au ble pert dat bet gnuttig effect' ook kan worden bedreigd indien 
private actoren door wetgeving verantwoordelijk worden gemaakt voor het vastleggen van ver-
koopprijzen. 
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en BNIC / Aubert echter niet het verzoek van de overheid aan ondernemingen om hun ge-

drag t.a.v. prijzen of kwantiteiten onderling. af  te stemmen; 398  in de woorden van JoLIET 

(1989) "[...] a request that would in fact appear to be contrary to the obligation not to de-

tract from the effectiveness of Article [81]." 3" 

In de drie op dezelfde dag gewezen arresten Meng, Obra en Re 00  heeft het Hof deze `effet 

uti/e'-jurisprudentie heroverwogen en aangevuld met enige beperkende nuanceringen, waar-

door het toepassingsgebied van deze `effet uti/e'-doctrine op het gebied van art. 81 EG duide-

lijker dan voorheen is afgebakend.401  Het Hof heeft de `nuttig effect'-doctrine in de arresten 

Meng en Ohra ingeperkt door een verband te eisen tussen overheidshandelen en mededin-

gingsbeperkend ondernemingsgedrag; indien elk verband ontbreekt kan er geen sprake zijn 

van schending van art. 10(2) EG door de overheid. In de zaak Meng verldaarde het Hof dat 

een op een bepaalde branche toepasselijke regeling slechts kan worden geacht de werking van 

een bestaande mededingingsregeling te versterken, indien zij de elementen van een tussen onder-

nemingen in deelfde branche tot stand gekomen mededingingsregeling geheel of gedeeltelilk overneemt.40 2  In-

dien er geen bestaande mededingingsregelingen zijn, kan er dus geen versterking van de wer-

king (van elementen) daarvan plaatsvinden. Deze formulering impliceert tevens — indien 

men a contralio redeneert, waarbij men uiteraard de nodige voorzichtigheid moet betrachten — 

dat het wel toegestaan zou zijn om de werking van (elementen van) mededingingsregelingen 

die in een bepaalde branche bestaan door een wettelijke regeling uit te breiden naar een an-

dere branche. De redenering is dan dat de ondernemingen in die andere branche niets te ver-

wijten valt — hoewel de mededinging tussen hen wordt beperkt — omdat dit als overheids-

handelen moet worden gezien. 

Er is dus geen strijd met de artikelen 3, sub g), 10(2) en 81 EG onder de categorieen 1.a en 

1.b van het 1"luik' "indien elk verband met gedragingen van ondernemingen als bedoeld in 

398 

399 

400 

401 

402 

Zie HvJEG 30 aprli 1986, gev. zaken 209-213/84 (Ministere Public I A.yes), fur. 1986, 1425, r.o. 
70; vgl..101,11.71' (1989), p. 183, en GYSELEN (1989), p. 37, noot 11, over HvJEG 16 november 
1977, zaak 13/77 (INNO / ATAB), Jur. 1977, 2115, r.o. 34, en HvJEG 3 december 1987, zaak 
136/86 (BNIC I Aubert), fur. 1987, 4789, r.o. 17, 19-20 en 23. 
jougi.  (1989), p. 183. 
HvJEG 17 november 1993, zaak C-2/91 (Meng), Jur., 1993, 1-5751; HvJEG 17 november 1993, 
zaak C-185/91 (Reiff), fur. 1993, 1-5801; HvJEG 17 november 1993, zaak C-245/91 (Ohra), fur. 
1993, 1-5851. Het Hof nam in deze procedure de zeer ongebruikelijke stap om de mondelinge 
behandeling van de zaak te heropenen na de Lid-Staten en de Commissie wegens het grote be-
lang van de rechtsvragen te hebben uitgenodigd om opmerkingen te maken. 
BRouWER (2000), p. 241. 
HvJEG 17 november 1993, zaak C-2/91 (Meng), Jur., 1993, 1-5751, r.o. 19 (cursivering toege-
voegd). 
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art. 81 lid 1 EG ontbreekt".4" 1  Overheidshandelen dat mededingingsbeperkende regelingen 

tussen ondernemingen overbodig maakt valt et dus niet (langer) onder.41" 

CHUNG (1995) meent dat "[. . .] these cases evidence fossilisation of Van Bycke into a legal 

formalism."-05  In de literatuur is wel meet kritiek uitgeoefend op deze stand van zaken. Vgl. 

JOLIET (1989): "In light of the case law, it is not the effects of a particular measure on com-

petition that are decisive in themselves. Clearly, from a substantive point of view, it is diffi-

cult to perceive a difference between a situation in which national legislation incorporates an 

agreement, as in VVR, and a situation in which legislation of the same kind is directly adop-

ted by the public authorities, whether under pressure from the representatives of a given 

sector or otheiwise."4 06  Zie ook GYSELEN (1989): "[.. .] public authorities are allowed to as-

sume the responsibility for fixing a parameter of competition such as price, no matter how 

much competition is restricted. Conversely, they are precluded from delegating that respon-

sibility to the undertakings, no matter how little competition they restrict."40 7  

Wat betreft categorie 1.c ('versterken werking') is onder meer inbreuk aangenomen door het 

Hof in de zaken Ayes, VVR en B/V/C / Aubert.-08  GYSELEN (1993), p. CC58, punt IV. 

GYSELEN (1993) schrijft: "One will observe that the Court uses the term 'reinforce' in a ra-

ther loose manner in Oyes and VVR]. In Ayes the agreement is indeed incapable of produ-

cing any effect whatsoever without approval and in VVR further implementation of the 

agreement is made redundant by the government." 40  Vgl. BACON (1997): "[...I the case law 

of the Court shows that the 'link' to the pre-existing cartel may be extremely tenuous. It is 

apparently sufficient that there existed a cartel at some stage in the past, in the sector gover-

ned by the state regulation, even where it is no longer operative: Vlaamse Reisbureaus. Thus 

the existence of a link between the state measure and a cartel is both an unnecessary an in- 

403 

404 

405 

406 

407 

4011 

4119 

HvJEG 17 november 1993, zaak C-2/91 (Meng), fur., 1993, 1-5751, r.o. 22 (cursivering toege-
voegd). Vgl. GYSELEN (1993), p. CC87, punt LVI; BACON (1997), p. 284. 
Vgl. DRIJBER (1999), p. 92. 
CHUNG (1995), p. 89; hij venvijst in noot 25 tevens naar HvJEG 28 februari 1991, zaak C-
332/89 (Marchandise), Jur 1991,1-1027, r.o. 22-23. 
JOLIET (1989), p. 188. 
GYSELEN (1989), p. 55; vgl. CI JUNG (1995), p. 90, noot 38 en begeleidende tekst: "Ironically, 
this case law could give absolute exemption to the national regulation which absolutely abolishes 
any room for voluntary behaviour and competition on the part of undertakings, and no exemp-
tion to the not so bad state regulation which leaves some scope for competition." 
HvJEG 30 april 1986, gev. zaken 209-213/84 Olinirtere Public / Aijes), fur. 1986, 1425; HvJEG 1 
oktober 1987, zaak 311/85 (Vermisins1/7aamse Reisbwrams), Jur. 1987, 3801; HvJEG 3 december 
1987, zaak 136/86 (BN/C / Aubert), Jur. 1987, 4789. 
GYSI ThEN (1993), p. CC58, noot 6. 
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sufficient explanation off the application of Article [81] to measures falling within this 

branch of the Van Eyke -test."'" 

Volgens JOLIET (1989) valt de casus van VVR eigenlijk met onder categoric 1.c, omdat de 

wettelijke regeling een afspraak irnmers overbodig maakt.41 1  Hij meent dat "Nile judgement 

in VVR must be interpreted as disapproving of any regulation that incorporates the terms 

of an agreement and thereby renders it superfluous." 412  

Volgens GYSELEN (1989) is het gehele 	overbodig en zelfs verwarrend, omdat de 

voorrang van het EG-recht413 er toe leidt dat bij een direct conflict met nationale wetgeving 

deze laatste met geldt. 414  Hij verwijst hiervoor met name naar het arrest Walt Wi1helm.4 15  Het 

is volgens hem niet nodig om voor de categorieen 1.a en 1.b te verwijzen naar een verband 

tussen een verboden mededingingsbeperkende overeenkomst e.d. en een overheidsmaat-

regel, en dus het concept `effit utile' . 

Ook de criteria voor de beoordeling van het 2"luik' zijn erg formalistisch, vgl. JOLIET 

(1989): "[...] the effect on competition is not the criterion adopted by the Court, nor, more-

over, is that the criterion advocated by the Commission." 416  Zij leiden tot (ongerecht-

vaardigde) verschillen tussen de behandeling van homogene resp. heterogene goederen, om-

dat het bij de laatste categoric moeilijker is voor de overheid om zelf prijzen e.d. vast te stel-

len.4" Zij leiden er ook toe dat dezelfde mededingingsbeperking in de ene Lid-Staat ver-

boden en in de andere Lid-Staat toegestaan is, louter omdat de overheid de verantwoorde-

lijkheid op zich neemt. 

CHUNG (1995) schrijft: "The Court in these cases since Van Eyke has shown great defer-

ence to anti-competitive national regulations, departing from the spirit of INNO. The effet 

utile part of INNO, prohibiting anti-competitive state regulation irrespective of whether any 

act of undertaking is involved or not, has conceded to the regulatory power of a Member 

State whenever the will of a Member State to exert its authority can be identified, 

41 " BACON (1997), p. 284 (interne voetnoot weggelaten). 
411 JOLIET (1989), p.186. 
412 JOLIET (1989), p. 187. 
413  Zie noot 38 en begeleidende tekst, supra. 
414  GYSELEN (1989), p. 36, noot 9, en p. 38, noot 14; GYSIMEN (1993); CHUNG (1995); BACON 

(1997), p. 283. 
415  HvJEG 13 februari 1969, zaak 14/68 (Walt Wilhelm),Jur. 1969, 1, r.o. 5, 6 en 9. 
416 JoLIET (1989), p. 174; vgl. CHUNG (1995), p. 88-89. 
4 " GYSI TEN (1989), p. 44, 54-55; JOH! n• (1989), p.174 (onder verwijzing naar Marenco, 'Le Traite 

CEE Interdit-il aux Etats Membres de Restraindre la Concurrence?', ('ahiers de Droll Europeen 
1986, P.  285, op p. 296-297); GYSHEN (1993), p. CC65, punt XVI. 
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without considering effects on competition. Member States could easily circumvent this bar-

rier by avoiding the same formalities of private agreements and by assuming the responsibil-

ity of restriction of competition. Nevertheless, it has now become a firm position of the 

Court, confirmed most recently in Delta."418  CHUNG (1995) ziet in deze formele benadering 

een misplaatste bezorgdheid van het Hof over rechtszekerheid: "It seems unlikely that this 

confused picture is what the Court intended. The Court must have been concerned about 

the threat to the constitutional balance in the Community and the threat to the state author-

ity which a general application of the Articles [30)(g) and 10(2)] following the eget utile line 

of INNO to state regulation may cause. It must have tried to provide legal certainty by rely-

ing on legal form rather than invoking economic analysis with which it feels uneasy. How-

ever, although it is submitted that legal certainty is a valuable norm to be ensured, that does 

not justify the type of legal formalism developed by the recent case law that is far removed 

from the legal rights protected, in this case economic development through integration and 

competition, and is susceptible to state manipulation. Legal certainty could be better served 

by an objective criterion composed of economic effects, which would lead to a reasonable 

decision. It should also be noted that the constitutional balance changes, reflecting the eco-

nomic and political developments in the Community. The formalistic legalism of the Court 

fails to reflect the nature of economic regulation which should change its ways and means as 

the dynamic economy requires?" 

Volgens JOLIET (1989) was de wetgeving in alle zaken waar het Hof (tot dan toe) is gevraagd 

om die te beoordelen op basis van de artikelen 3, sub g), 10(2) en 81 EG, bedoeld om bepaal-

de handelaren te beschermen tegen concurrentie door andere handelaren, daarbij telkens de 

belangen van consumenten op korte termijn schadend. 42(' Vgl. GYSELEN (1989): "In fact, 

from a substantive view, all regulations at stake in these cases had, at least in part, corporatist 

features in that they aimed at protecting one category of competitors against another: small 

competitors against large ondes (GB-INNO and Van de Haar insofar as the fixed price in 

those cases was a minimum price, Van Tiggele, Leclerc, Cullet, Vlaanise Reisbureaus), large or 

established competitors against small competitors or newcomers (Van Eycke,Asjes) or a ma-

jority against a minority (BNIC I Aubert). "421 

419  CHUNG (1995), p. 89-90. 
419  a IUNG (1995), p. 90. 
4211  Joidicr (1989), p. 165-166. 
421  GYSI:ill.N (1989), p. 56 (cursivering in originele tekst, interne voetnoot weggelaten). 
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Test: Indirecte werking artikel 81 EG 

103 

1. Wordt- een mededinsingsbeperkende reseliq tussen ondernemingen opselec_gd? 

JA: dit is in strijd met (het 1"luile van) de `nuttig effect'-doctrine; 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 

2. Wordt de totstandkoming van een mededingingsbeperkende mgeling tussen ondernemingen begun-

stigd? 

JA: dit is in strijd met (het 1' 'link' van) de `nuttig effect'-doctrine; 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 

3. Worden de sevolgen van een bestaande mededingingsbeperkende reseling tussen ondernemingen 

versterkt door elementen daarvan gebeel of gedeeltelijk over te nemen in een wetteluke veolichting 

die geldt voor dezelfde brancbe? 

JA: dit is in strijd met (het 1"luik' van) de `nuttig effect'-doctrine; 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 

4. Worden publieke beslissingsbevoesdheden sedelegeerd aan particuliere belangbebbenden (wordt de 

verantwoordelijkbeid voor bet nemen van bes/uiten op economiscb gebied aan particuliere markt-

deelnemers over gedragen zonder de moselijkbeid te bebouden deze besluiten te `overrulen? 

JA: dit is in strijd met (het 2"luile van) de `nuttig effect'-doctrine; 

NEE: dit is met in strijd met de `nuttig effect'-doctrine; 

Art. 86 lid 1 EG, de 'num% effece-doctrine en artikel 82 EG 

Artikel 86 lid 1 EG wordt met name gebruikt om in samenhang met art. 82 EG staatsmono-

polies te bestrijden.4 22  

Een onderneming die een wettelijk monopolie (in de zin van art. 86 lid 1 EG) bezit kan ge-

acht worden een machtspositie in de zin van art. 82 EG in te nemen. 423  Indien dit monopolie 

zich uitstrekt over het grondgebied van een Lid-Staat kan dit een wezenlijk deel van de 

422 Vgl. BACON (1997), p. 284. 
423  HvJEG 3 oktober 1985, zaak 311/84 (Telemarketing (CBEM) / CLT IPB), Jur. 1985, 3261, r.o. 

16 (geciteerd in HvJEG 18 juni 1991, zaak C-260/89 (ER7), fur. 1991, 1-2925, r.o. 31, en 
HvJEG 23 april 1991, zaak C-41/90 (HOlner & Elser / Marrotron), fur. 1991 1-1979, r.o. 28; welke 
op hun beurt worden geciteerd in HvJEG 13 december 1991, zaak 18/88 (RTT / GB-INNO-
BM), fur. 1991, 1-5941, r.o. 17); HvJEG 17 mei 1994, zaak C-18/93 (Corsica Ferries Italia), fur. 
1994, 1-1783, r.o. 43 (en aldaar geciteerde rechtspraak); HvJEG 10 december 1991, zaak C-
179/90 (Merti convenzionali Porto di Genova), Jur. 1991, 5889, r.o. 14. 
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gemeenschappelijke markt vormen424  (zie ook "Wezenlijk deef van de Gemeenschappelijke 

markt', p. 135 c.v.). Het creeren of uitbreiden van wettelijk monopolies is echter als zodanig 

niet onverenigbaar met art. 82 EG: 425  "[...] [Net touter creeren van een machtspositie door 

het verlenen van uitsluitende rechten in de zin van [art. 86 lid 1 EG], [is] als zodanig niet on-

verenigbaar [ ..1 met [art. 82 EG]." "Een Lid-Staat overtreedt evenwel de in deze twee bepa-

lingen vervatte verboden, wanneer hij de door de betrokken onderneming vastgestelde tarie-

ven goedkeurt, en haat aldus in staat stelt misbruik te maken van haat machtspositie, onder 

meer door haar handelspartners bij gelijkwaardige ptestaties ongelijke voorwaarden op te 

leggen in de zin van [art. 82, tweede alinea, sub c) EG] 1'426  Er is .dus geen bewijs van daad-

werkeluk misbruik vereist om een `indirecte' inbreuk op art. 82 EG aan te nemen, de enkele 

mogelijIcheid ("in staat") daartoe volstaat. 

Een maatregel van een Lid-Staat, waarbij een wettelijke bepaling wordt gehandhaafd die een 

situatie in het leven roept waarin het voot een openbare ondememing onontkoombaar is in 

strijd met art. 82 EG te handelen, is onverenigbaar met het Verdrag. 427  Een Lid-Staat handelt 

echter slechts in strijd met de in art. 86 lid 1 j° 82 EG vervatte verboden, wanneer de betrok-

ken ondememing door de enkele uitoefening van de haar toegekende uitsluitende rechten 

misbruik van haat machtspositie maakt,4 28  of indien deze rechten een situatie kunnen creeren 

waarin die ondememing tot een dergelijk misbruik wordt gebracht.4 29  Er zijn bij de huidige 

stand van de jurisprudentie 2 invalshoeken voor sttijdigheid met art. 86 lid 1 j° 82 EG: 4 30 

424 HvJEG 9 november 1983, zaak 322/81 (Michelin), fur. 1983, 3461, r.o. 28 (geciteerd in HvJEG 
18 juni 1991, zaalc C-260/89 (EWE), fur. 1991, 1-2925, to. 31, en HvJEG 23 april 1991, zaak C-
41/90 (140er & Elser I Mairotron), Jar. 1991 1-1979, r.o. 28; welke op bun beurt worden geci-
teerd in HvJEG 13 december 1991, zaalc 18/88 (RTT / GB-INNO-BM), fur. 1991, 1-5941, to. 
17). 

425  HvJEG 30 april 1974, zaak 155/73 (Sacchz), Jur., 1974, 409, r.o. 14: "Overwegende dat artikel 90, 
lid 1 [thans art. 86 lid 1 EG], onder andere toelaat dat de lid-Staten aan ondememingen bijzon-
dere of uitsluitende rechten verlenen; [...] Dat de gecombineerde uitlegging van de artikelen 86 
en 90 [thans 82 en 86 EG] tot de conclusie leidt, dat het bestaan van een monopolie voor een 
ondememing waaraan een lid-staat uitsluitende rechten verleent, niet als zodanig onverenigbaar 
is met artikel 86 [thans art. 82 EG]; Dat dit derhalve evenzo het geval is bij een uitbreiding van 
de uitsluitende rechten als gevolg van een nieuwe handeling van deze staat." 

426 HvJEG 17 mei 1994, zaak C-18/93 (Corsica Fetries Italia), Jur. 1994,1-1783, r.o. 42 -43. 

427  HvJEG 23 april 1991, zaak C-41/90 (Hiifner Elver / Mairotmn), Jur. 1991 1-1979, r.o. 27. 
428  HvJEG 23 april 1991, zaak C-41/90 (Hofner Eicer / Macnnfron), Jur. 1991 1-1979, r.o. 29. 

1-1vJEG 23 april 1991, zaak C-41/90 (Hiyner & Firer I Macrotron), fur. 1991 1-1979, r.o. 29; 
HvJEG 18 juni 1991, zaak C-260/89 (EWE), fur. 1991, 1-2925, to. 37; HvJEG 10 december 
1991, zaak C-179/90 (Meni convenzionali Porto di Genova), fur. 1991, 5889, to. 16-17; HvJEG 5 ok-
tober 1994, zaak C-323/93 (La CreJpelk), fur. 1994, 1-5077, r.o. 18; HvJEG 12 februari 1998, 
zaak C-163/96 (Raso), Jur. 1998, 1-0533, r.o. 27. 
HvJEG 12 september 2000, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), fur. 2000, 1-6541, r.o. 127; 
Conclusie A-G Jacobs, zaak C-218/00 ((isal di Battu:ego Venan.zio & C Sas), 13 september 2001, 
punt 88; Conclusie A-G Leger, zaak C-209/98 (Sydhavnenf Sun & Gnu), 21 oktober 1999, punt 
89. 
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1. Een situatie waarin de onderneming kennelijk / k1aarblijkelijk431 met in staat is aan op de 

markt bestaande vraag naar een bepaald soort activiteiten te voldoen ("manifestly not in a 

position to satiffi the demand prevailing on the market for activities of that kind"); 432  . 

Hierbij is van belang:4 33  

- of het daadwerkelijke / potentiele misbruik veroorzaakt is door het wettelijk kader; 

- of het systeem in kwestie duidelijk ("manifestly") ongeschikt is; dit zal met name het 

geval zijn indien er structureel met aan de vraag kan worden voldaan; dit is vaak duide-

lijk wanneer er verschillende categorieen consumenten zijn, zoals voor `gewone' post 

resp. pakketten (Corbeau) of gewoon resp. hoger personeel (Heifnet), waarvan slechts een 

deel wordt bediend en een ander deel met. Het enkele bestaan van een wachtlijst lijkt 
met zonder meet het bewijs te vormen dat misbruik onvermijdelijk is. 

- of de nationale wetgever zijn discretionaire bevoegdheid ("margin of appreciation") 

heeft overschreden. 
2. Een situatie waarin misbruik onvermijdelijk is, bijvoorbeeld doordat de onderneming in 

een belangenconflict geplaatst wordt, waardoor misbruik onvermijdelijk 1S,434 ook we! 'twee 

petten-leer' genoemd.4 35  

Deze situatie doet zich met name voor bij de cumulatie van monopolies436 of bij een (te) 
grote reikwijdte daarvan.437 Uit de rechtspraak van het Hof kan het beginsel -worden afgeleid 

431  Het Hof hanteert de term "klaarblijkelijk" in HvJEG 11 december 1997, zaak C-55/96 (job Cen-
tn), Jur. 1997, 1-7119, r.o. 35. 

432  HvJEG 23 april 1991, zaak C-41/90 (Hefner ey. Elser / Macrotron), fur. 1991 1-1979, r.o. 31, zie 
ook r.o. 24 en 34; HvJEG 11 december 1997, zaak C-55/96 (Job Centre), Jur. 1997, 1-7119, r.o. 27 
(zie ook de verwijzing naar art. 82 sub b) EG in r.o. 32-35). 

433  Vgl. Conclusie A-G Jacobs, zaak C-67/96 (Albany), gev. zaken C-115-117/97 (Thrniyens) en zaak 
C-219/97 (Drzfvende Bokken), 28 januari 1999, punten 412-414; Conclusie A-G Jacobs, zaak C-
218/00 (awl di Battistello Venanzio & C. Sas), 13 september 2001, punt 93. 

434  HvJEG 18 juni 1991, zaak C-260/89 (ERT), fur. 1991, 1-2925, r.o. 37; HvJEG 12 februari 1998, 
zaak C-163/96 (Raso), fur. 1998, 1-0533, r.o. 28-31; HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 
(Frankrijk I Commissie), fur. 1991, 1-1223 ('telecom-eindapparatuurp, r.o. 51; HvJEG 10 
december 1991, zaak C-179/90 (Merti convenzionali Porto di Genova), fur. 1991, 5889, r.o. 17; 
HvJEG 13 december 1991, zaak 18/88 (RTT / GB-INNO-BM), fur. 1991, 1-5941, r.o. 25-26; 
HvJEG 9 november 1995, zaak C-91/94 (Tranchant), fur. 1995, 1-3911, r.o. 25; vgl. Conclusie 
A-G Jacobs, zaak C-475/99 (AmbulanzGlockner / Landbris SildwesWalz), 17 mei 2001, punt 155. 

435  Vgl. LO0ZEN (1999), p. 283. 
436  Zie bijvoorbeeld HvJEG 13 december 1991, zaak 18/88 (RTT / GB-INNO-BM), fur. 1991, I-

5941; HvJEG 18 juni 1991, zaak C-260/89 (ER7), Jur. 1991, 1-2925. 
437  HvJEG 19 mei 1993, zaak C-320/91 (Corbeau), Jur. 1993, 1-2533; vgl. BACON (1997), p. 285-287. 
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dat een overheidslichaam met regulatoire bevoegdheden op een bepaalde markt onafhanke-

lijk dient te zijn van iedere ondememing in die markt. 438  

In het Raso-arrest,• 9  dat ondernemingen met een concessie voor de exploitatie van een ha-

venterminal betreft, geeft het Hof volgens MAHLER (1998) "[...] duidelijk aan dat wettelijke 

regelingen geen concurrentievoordeel mogen bieden aan ondernemingen met een monopo-

liepositie op grond van een exclusief recht, indien zij tegelijkertijd in concurrentie treden met 

private ondememingen. Een dergelijke situatie komt ook in Nederland nogal eens voor." 44()  

Test: Indirecte werlcing artikel 82 EG 

1. Scbept wetgevingeen situatie waarin ten ondernemingeen machtspositie belt? 

NEE: art. 82 EG is niet 'indirect' toepasselijk; 

JA: ga verder met de volgende vraag; 

2. Is deze onderneming kennelek I  klaarblijkelijk (structureel) niet in staat am It voldoen aan op de 

mark: bestaande vraagnaar ten bepaald wort activiteiten? 

JA: dit is 'indirect' in strijd met art. 82 EG; 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 

3. Word: deze ondernemingin een belangenconflict geplaatst? 

JA: dit is 'indirect' in strijd met art. 82 EG; 

NEE: dit is niet 'indirect' in strijd met art. 82 EG; 

3.5 Beknopte behandeling algemeen mededingings-
recht voor ondernemingen 

In de volgende paragrafen zal een beknopte behandeling van het algemene Europese mede-

dingingsrecht worden gegeven, zoals dat voor `ondememingen' van toepassing is. Dit impli-

ceert derhalve niet noodzakelijkerwijze dat wetgeving door de nationale overheid daar een 

directe rol in speelt (aan dergelijke situaties zal, waar relevant, wel bijzondere aandacht wor-

den geschonken). Voor het onderzoek als geheel is dit desalniettemin relevant, omdat de 

handelingsruimte voor wetgeving door de nationale overheid hier ook op indirecte wijze 

door kan worden beperkt. Het zou bijvoorbeeld ondoenlijk zijn om te bepalen of de over- 

438  Vgl. Conclusie A-G Jacobs, zaak C-475/99 (Ambulant Glockner I Landkreis Siidwesclalz), 17 mei 
2001, punt 88, onder verwijzing naar HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 (Frankrijk / Com-
missie), fur. 1991, 1-1223 ('telecom-eindapparatuul, HvJEG 13 december 1991, zaak 18/88 
(R7T / GB -INNO - BM), fur. 1991, 1-5941; 

439  HvJEG 12 februari 1998, zaak C-163/96 (Raso), Jur. 1998,1-0533. 
44 ' )  MAI II ER (1998), p. 108. 
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heid een kartelafspraak al dan met mag opleggen, begunstigen of de werking daarvan ver-

sterken, indien Met enigszins duidelijk is vat. een kartelafspraak is. In het deel `Overheid en 

Europees mededingingsrecht' (p. 71 e.v.), waar kwesties worden behandeld die met name de 

voor de overheid, en meer in het bijzonder voor wetgeving, van belang zijn, is deze indirecte 

relatie behandeld (zie 'De `nieuwe norm': de `nuttig effect'-doctrine', p. 94 e.v.), evenals de 

wijze waarop deze mededingingsregels direct op de overheid en `openbare ondernemingen' 

gericht zijn ('Artikel 86 EG', p. 72 e.v.). 

In deze Paragraaf wordt eerst het algemene aspect `Afbakening van de relevante markt' (p. 

108 e.v.) behandeld, gevolgd door een beknopte behandeling van de drie verschillende in-

valshoeken van het Europese mededingingsrecht voor ondernemingen, te weten `Artikel 81 

EG: mededingingsbeperkende collusie' (p. 113 e.v.), `Artikel 82 EG: verbod van misbruik 

van een economische machtspositie' (p. 132 e.v.), en (summier) `Concentratie-controle' (p. 

144 e.v.). Voor de goede orde wijzen wij er echter op dat het mededingingsrecht een com-

plex en dynamisch rechtsgebied is, dat onrnogelijk uitputtend kan worden behandeld binnen 

het kader van dit onderzoek. Om een volledig beeld te krijgen van dit rechtsgebied is het 

derhalve raadzaam om een of meer van de vele meer uitgebreide handboeken over het me-

dedingingsrecht te raadplegen. 

De artikelen 81 en 82 EG zijn complementair, in zoverre beide dezelfde algemene doelstel-

ling hebben, die is omschreven in artikel 3 sub g) EG, bepalende dat de activiteit van de Ge-

meenschap onder meer omvat "de invoering van een regime waardoor wordt gewaarborgd 

dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt niet wordt vervalst." Niettemin 

vormen zij in de systematiek van het Verdrag twee onderscheiden rechtsregels, die voor ver-

schillende situaties zijn bedoeld. Hierop heeft het Hof in het arrest Continental Can de nadruk 

gelegd, waar het verklaarde dat "de artikelen [81 en 82 EG] op verschillend niveau hetzelfde 

beogen, namelijk de instandhouding van een daadwerkelijke mededinging binnen de ge-

meenschappelijke markt." Daarv6Or had het Hof in dat arrest eraan herinnerd, dat "[art. 81 

EG] betrekking heeft op overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van onder-

nemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, terwijl [art. 82 EG] be-

trekking heeft op het eenzijdig optreden van een of meet ondernemingen."44i 

441  GEA EG 10 juli 1990, zaak T-51/89 (Tetra Pak I), fur. 1990, 11-0309, r.o. 22, onder verwijzing 
naar HvJEG 21 februari 1973, zaak 6/72 (Continental Can), Jur. 1973, 215, r.o. 25. 
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3.5.1 Afbakening van de relevante markt 

Omdat marktafbakening bij alle invalshoeken van het mededinginsrecht voor onder-

nemingen (collusieverbod, machtsmisbruili, 2  concentratiecontrole) een rol speelt worth 

deze kwestie in algemene zin behandeld. Deze kwestie wordt tevens in algemene zin be-

handeld in de `bekendmaking inzake marktbepaling' van de Commissie.44 3  Ook de vorige 

(vierde) 'de minimis-bekendmaking' behandelt dit punt summier. 144  Tevens komt deze kwestie 

vrij uitvoerig aan de orde in de (ontwerprichtsnoeren voor de marktanalyse en de berekening 

van Aanzienlijke Marktmache,44 5  welke — ondanks het feit dat deze zijn toegesneden op de 

sectorale regulering van elektronische communicatienetwerken en -diensten — een zeer goed 

inzicht bieden in de huidige gedachtegang van de Commissie omdat nauwe aansluiting wordt 

gezocht bij het begrip cmachtspositie' uit het algemene mededingingsrecht, dat derhalve in al-

gemene zin wordt beschreven. 

De marktafbakening is met name van belang om vast te stellen of er sprake is van een eco-

nomische machtspositie (zie `Machtspositie% p. 132 e.v.). Bij het onderzoek of een onder-

neming eventueel een machtspositie op een bepaalde markt bezit, moeten immers volgens 

vaste rechtspraak de concurrentiemogelijkheden worden beoordeeld binnen het kader van 

de markt van alle producten die door hun eigenschappen bijzonder geschikt zijn om in een 

constante behoefte it voorzien, en die slechts in geringe mate door andere producten kun-

nen worden vervangen. 446  

442  Vgl. 14vJEG 21 februari 1973, zaak 6/72 (Continental Can), Jur. 1973, 215, r.o. 32. 
443  Bekendrnaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeen-

schappelijke mededingingsrecht, PB 1997, C372/5 (09/12/1997), hiema `bekendmaking inzake 
marktbepaling'. Volgens VoGILLAAR (2001), p. 132, zou de 1994-bekendinalcing achteraf als 
voorbode hiervan kunnen worden geduid. 

444  Bekendmaking inzake overeenkomsten van geringe betekenis die niet onder artikel 85, lid 1, van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vallen, PB 1997, C372/13 
(09/12/1997), punten 13-17. 

445 Werkdocument van de diensten van de Commissie betreffende het voorstel voor een nieuw 
regelgevingskader inzake elektronische communicatienetwerken en -diensten — De richtsnoeren 
voor de marktanalyse en de berekening van aanzienlijke marktmacht op grond van artikel 14 van 
het voorstel voor een richtlijn inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektroni-
sche communicatienetwerken en -diensten, COM(2001)175 (28/03/2001), hiema 'ontwerp-
richtsnoeren voor de rnarktanalyse en de berekening van Aanzienlijke Marktmache; zie m.n. 
punten 24-53 en 62-88. Zie ook voorstel van de Cornmissie voor een richtlijn inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten, 
COM(2000)393, PB C 365/198 (19/12/2000) (hierna contwerp ONP-kader-richtlijn'), artikelen 
13 en 14. 

446  GEA EG 30 maart 2000, zaak T-65/96 (Kish Glass er Co. Commissie (Floatglassp) 	r.o. 
62; onder verwijzing naar HvJEG 11 december 1980, zaak 31/80 (L'Oreal I De Nieuwe AMCK), 
Jut. 1980, 3775, to. 25; HvJEG 9 november 1983, zaak 322/81 Michelin, Jur. 1983, 3461, r.o. 
37. 
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In de context van concentratiecontrole vinden enorm veel afbakeningen van relevante mark-

ten plaats in een grote verscheidenheid aan sectoren, zodat de betreffende beschikkingen-

praktijk van de Commissie in deze kwestie een rijke bron van inforrnatie vormt over ge-

schikte methoden voor de marktafbakening in verschillende concrete economische sectoren. 

Het begrip relevante markt impliceert de beschrijving van de producten of diensten die deze 

markt omvat, en de beoordeling van de geografische omvang van die markt.44 7  Hieronder 

worden deze twee dimensies van marktafbakening behandeld, daarna volgt een beschrijving 

van het fenomeen `substitutieketens', dat bij beide dimensies een rol kan spelen. 

Afbakening van de productmarkt 

De relevante markt voor een product of dienst omvat alle producten of diensten die daar-

mee substitueerbaar of voldoende uitwisselbaar zijn,44 8  niet alleen op grond van hun ob-

jectieve kenmerken, waardoor ze bijzonder geschikt zijn om in een constante behoefte van 

de consumenten te voorzien, maar ook op grond van de mededingingsvoorwaarden en/of 

de structuur van vraag en aanbod op de betrokken markt. 449  

Producten of diensten die alleen in een beperkte of relatief beperkte mate onderling verwis-

selbaar (substitueerbaar) zijn, behoren niet tot dezelfde markt.4 50  Bij het afbakenen van de 

relevante product- of dienstenmarkt moet dus worden begonnen door producten of dien-

sten die door de consumenten voor dezelfde doeleinden worden gebruikt (eindgebruik) sa-

men te brengen.4 51  Bepalend is, of de bijzondere kenmerken van een product ten opzichte 

447  Werkdocument van de diensten van de Commissie betreffende het voorstel voor een nieuw 
regelgevingskader inzake elektronische communicatienetwerken en -diensten — De richtsnoeren 
voor de marktanalyse en de berekening van aanzienlijke marktrnacht op grond van artikel 14 van 
het voorstel voor een richtlijn inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektroni-
sche communicatienetwerken en -diensten, COM(2001)175 (28/03/2001), punt 25; vsZ bifroorbeeld 
HvJEG 14 febniari 1978, zaak 27/76 (United Brands), Jur. 1978, 207, r.o. 10. 

448  De praktische toets die hiervoor wordt gehanteerd is de SSNIP-test (small but significant, non-
transitory increase in price). Zie BAARSMA & THEEUWES (2001) voor een uitgebreide toelich-
ting. 

449  HvJEG 11 december 1980, zaak 31/80 (L'Oreal I De Nieuwe AMCK), fur. 1980, 3775, r.o. 25; 
HvJEG 9 november 1983, zaak 322/81 (Michelin), fur. 1983, 3461, r.o. 37; HvJEG 3 juli 1991, 
zaak 62/86 (AKZO), fur. 1991, 1-3359, r.o. 51; GEA EG 12 juni 1997, zaak T-504/93 (Tierce' 
Ladbn9ke / Commissie), fur. 1997, 11-0923, r.o. 81; GEA EG 30 maart 2000, zaak T-65/96 (Kish 
Glass & Co. 1 Commissie (`Floatslass')) (n.n.g.), r.o. 62. 

45" HvJEG 11 april 1989, zaak 66/86 (Ahmed Saeed Flusreisen), fur. 1989, 803, r.o. 39-40; HvJEG 14 
februari 1978, zaak 27/76 (United Brands, fur. 1978, 207, r.o. 12, 22 en 29; GEA EG 21 oktober 
1997, zaak T-229/94 (Deutsche Bahn / Commissie), Jur. 1997, 11-1689, r.o. 54. 

451 Werkdocument van de diensten van de Commissie betreffende het voorstel voor een nieuw 
regelgevingskader inzake elektronische communicatienetwerken en -diensten — De richtsnoeren 
voor de marktanalyse en de berekening van aanzienlijke marktmacht op grond van artikel 14 van 
het voorstel voor een richtlijn inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektroni-
sche communicatienetwerken en -diensten, COM(2001)175 (28/03/2001), punt 35. 
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van de alternatieve mogelijkheden zo typisch zlin, dat vervanging door die altematieve 

mogellilcheden slechts in beperkte mate mogelijk en de concurrentie ervan nauwelijks 

merkbaar iS.457  

Substitutie aan de vraa,çj/de (d.w.z. dat kopers overstappen op andere producten) lijkt in de 

rechtspraak van het Hof het belangrijkst, 453  "[.. .1 aangezien de concurrentiemogelijicheden 

slechts kunnen worden beoordeeld aan de hand van die kenmerken van de onderhavige 

producten, waardoor die producten bijzonder geschikt zijn om in een onelastische behoefte 

te voorzien en slechts in genn' ge mate door andere producten kunnen worden ven-angen."4 54 

Volgens United Brands is hierbij van belang of er sprake is van een beperkte substitueerbaar-

heid als gevolg van bijzondere eigenschappen van een product en van alle factoren die de 

keuze van de consument beinvloeden, en of dat product kan voorzien in de constante be-

hoeften van een grote groep consumenten.4 55  

De andere belangrijke factor is substitutie aan de aanbokjde, d.w.z. dat producenten van 

andere producten overstappen op productie van het bewuste product. 456  Wat betreft substi-

tutie aan de aanbodzijde is het Continental Can-arrest richtinggevend.4 57  

Bij producten die deel uitmaken van een groter systeem (ofivel producten die elementen van 

netwerken vormen, hierbij spelen complementariteit en compatibiliteit een grote rol) moet 

men opletten met de productmarktafbakening. In dat geval is er namelijk (althans in bepaal-

de omstandigheden) eerder sprake van een machtspositie dan in andere markten.I 58 Een 

voorbeeld daarvan vormen zgn. `lock-in'-situaties. In de Hugin-zaak bestond zo geen (hori-

zontale) machtspositie op de primaire productmarkt (kassa's) (ter indicatie: Hugin bezat 

452  HvJEG 11 apri1 1989, zaak 66/86 (Ahmed Saeed Flusreisen),Jur 1989, 803, 40. 
453  Vgl. ook `bekendmaking inzake marktbepaling' (zie voetnoot 443, supra), punt 13, waarin de 

Commissie stelt: "Vanuit economisch standpunt is — voor de bepaling van de relevante markt — 

substitutie aan de vraagzijde de belangrijkste onmiddelijke en daadwerkelijke disciplinerende fac-
tor voor de aanbieders van een bepaald product, inzonderheid met betrekking tot hun prijsbe-
leid." 

454  1-1vJEG 21 februari 1973, zaak 6/72 (Continental Can), Jur. 1973, 215, ro.32; GEA EG 12 de-
cember 1991, zaak T-30/89 (Hi/ti / Commirsie), Jur. 1991,11-1439, r.o. 64; zie ook to. 75: het en-
kele left dat een bepaald aantal ondervraagden als doorslaggevende factor primair de prijs 
noemt, zonder zich nader uit te spreken over de betekenis van eventuele prijswijzigingen voor 
de keuze van het te gebruiken svsteem, is geen bewijs voor een grote kruislingse prijselasticiteit. 
Dit werd bevestigd door HvJEG 2 maart 1994, zaak C-53/92 P (Hilt/ / Commissie), Jut. 1994, I-
0667, r.o. 44-47. 

453  HvJEG 14 februari 1978, zaak 27/76 (United Brandi), Jur. 1978, 207, r.o. 30-31. 
456 Vgl. ook 'bekendmaking inzake marktbepaling' (zie voetnoot 443, supra), punt 13. 
457  HvJEG 21 februari 1973, zaak 6/72 (Continental Can), Jur. 1973, 215, r.o. 33-36. 
458 Zie `bekendmalcing inzake marktbepaling' (zie voetnoot 443, supra), punt 56; vgl. ook het XXV ,  

Verslas over bet Mededinsinssbekid (1995), 1996, p. 45; GEA EG 12 december 1991, zaak T-30/89 
(Hi/ti / Commisne), fur 1991, 11-1439, bevestigd door HvJEG 2 maart 1994, zaak C-53/92 P 
(Hilti / Commune), Jur. 1994, 1- 0667. 
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slechts een marktaandeel van ongeveer 12% in de gehele EG), maar er was wel sprake van 

`verticale' dominantie op de (verticaal verwante) secundaire productmarkt voor reserve-

onderdelen voor dat product. 459  De vaststelling van een machtspositie op dit type product-

markt (ook wel aftermarkef genoemd) in deze casus is vergelijkbaar met de (beter ge-

motiveerde) latere Eastman Kodak-zaak in de VS.40  Ondernemingen in deze situatie willen de 

rechter vaak doen geloven dat zij geen machtspositie innemen, omdat zij zichzelf zien als een 

van de vele concurrenten op de markt voor totale systemen met een bepaalde functie. Deze 

`systeemproduct-argumentatie' is echter o.m. afgewezen in de Hi/ti-zaak betreffende (o.m.) 

koppelverkoop van nagels en patroonstrips .461 In de recente (Amerikaanse) US v. Microsoft-

zaak speelde dit soort aspecten ook een grote rol bij de marktbepaling en de vaststelling van 

marktmacht.462  

Het feit dat verschillende typen en afmetingen van een product vanuit het oogpunt van de 

specifieke behoeften van de gebruiker met onderling vervangbaar zijn, betekent echter met 

zonder meer dat voor elk van die types en afmetingen een afzonderlijke markt bestaat voor 

de beoordeling van het bestaan van een machtspositie. 463  

Geografische marktafbakening 

De relevante geografische markt omvat het gebied waarbinnen de betrokken ondernemingen 

een rol spelen in de vraag naar en het aanbod van de betrokken goederen of diensten, waar-

binnen de concurrentievoorwaarden gelijkend of voldoende homogeen zijn en dat van aan-

grenzende gebieden kan worden onderscheiden doordat daar duidelijk afwijkende concur- 

459  HvJEG 31 mei 1979, zaak 22/78, .Husin Kassaregister AB 1 Commissie, fur. 1979, 1869, r.o. 7-10; 
beschikking 78/68/EEG van de Commissie van 8 december 1976 (IV-29.132 - Hugin / Liptons), 
PB L 22/23 (27 januari 1978). 

46°  U.S. Supreme Court 8 juni 1992, Eastman Kodak Co. / Image Tech. Services, 504 U.S. 451, 112 S.Ct. 
2072 (1992). 

461  HvJEG 2 maart 1994, zaak C-53/92 P (Hi/ti / Commirsie), fur. 1994, 1-0667; r.o. 5-16 GEA EG 
12 december 1991, zaak T-30/89 (Hi/ti / Commithe), Jur. 1991, 11-1439, r.o. 48-78; beschikking 
88/138/EEC van de Cornrnissie van 22 december 1987 inzake een procedure op grond van ar-
tikel 85 van het EEG-Verdrag (1V/30.787 en 31.488 - Eurofix-.Bauco 1 Hi/ti), PB L 65/19 
(11/03/1988), punt 57. 

462  D.C. Columbia, Civil Actions No. 98-1232 / 1233 (Thomas Penfield Jackson, J.), United States of 
America v. Microsoft Corporation (C.A. 98-1232) & State of New York, ex rel. Eliot Spiker, et al, v. Mi-
crosoft Corporation (C.A. 98-1233), .Findings of Fact (5 november 1999), 84 F.Supp. 2d 9; Conclusions 
of Law & Order (3 april 2000,) 87 F.Supp. 2d 30; vgl. VAN GEFFEN (2001), zie m.n. p. 33 en 40. 
De wijze van marktbepaling en de vaststelling van marktmacht zijn grotendeels bevestigd, maar 
ook deels venvorpen en terugvenvezen in hoger beroep, zie United States v. Microsoft Corp., 253 
F.3d 34 (D.C. Cir. 2001). 

463 HvJEG 9 november 1983, zaak 322/81 Michelin, fur. 1983, 3461, r.o. 44; GEA EG 30 maart 
2000, zaak T-65/96 (Kish Glass & Co. / ('ommzirsie ('.Floatglass')) (n.n.g.), r.o. 62. 
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rentievoonvaarden heersen.464 Voor de afbakening van de geografische markt wordt niet vet-

eist dat de mededingingsvoonvaarden tussen de handelaars of dienstenaanbieders volstrekt 

homogeen zijn. Het volstaat dat ze gelijk of voldoende homogeen zijn, zodat alleen de zones 

waarin de objectieve concurrentievoorwaarden `heterogeen' zijn, niet als een unifomie markt 

kunnen worden beschouwd.46 5  

Ook substitutie aan de aanbokide kan een ml spelen bij geografische marktafbakening. Als 

kan worden aangetoond dat ondememingen, die momenteel niet op de relevante markt aan-

wezig zijn of daarbij betrokken zijn, toch zullen besluiten op korte termijn tot die markt toe 

te treden in het geval van een relatieve prijsverhoging, dan moet de marktomschrijving wor-

den verruirnd om er die `buitenstaanders' in op it nemen.'“ 

Subsdtudeketens 

Soms moeten ook producten of geografische gebieden in de relevante markt worden opge-

nomen, hoewel die niet direct substitueerbaar zijn. Dit komt door indirecte substitueerbaarheid 

in zgn. `subsdtutieketens'. De `Bekendmaking inzake marktbepaling' noemt als voorbeeld 

hiervan "[...] de geografische markt van een product waarvan de vervoerskosten aanzienlijk 

zijn. In dergelijke gevallen zijn leveringen van een bepaalde fabriek wegens de vervoers-

kosten beperkt tot een bepaald gebied rond de fabriek. In beginsel kan een dergelijk gebied 

de relevante geografische markt zijn. Indien de distributie van fabrieken zodanig is, dat er 

aanzienlijke overlappingen zijn tussen de gebieden rond de verschillende fabrieken, is het 

echter mogelijk dat de prlisstelling van die producten is beperkt door een substitutieketen- 

441  HvJEG 14 februari 1978, zaak 27/76 (United Brands), Jur. 1978, 207, to. 44; 14vJEG 9 november 
1983, zaak 322/81 (Michelin), Jur. 1983, 3461, to. 26; HvJEG 5 oktober 1988, zaak 247/86 (Alsa-
lel / Novasam), fur. 1988, 5987, r.o. 15; GEA EG 12 juni 1997, zaak T-504/93 (Tierce Ladbroke / 
Commissie), Jur. 1997, 11-0923, to. 102; zie ook Werkdocument van de diensten van de Commis-
sic betreffende het voorstel voor een nieuw regelgevingskader inzake elektronische communica-
tienetwerken en -diensten — De richtsnoeren voor de marktanalyse en de berekening van aan-
zienlijke marktmacht op grond van artikel 14 van het voorstel voor een richtlijn inzake een ge-
meenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten, 
COM(2001)175 (28/03/2001), punt 47. 

465  HvJEG 14 februari 1978, zaak 27/76 (United Branch), fur. 1978, 207, rm. 11 en 53, GEA 6 okto-
ber 1994, zaak T-83/91 (Tetra Pak 11), fur. 1994, 11-755, r.o. 91 en 92; GEA EG 21 oktober 
1997, zaak T-229/94 (Deutsche Bahn I . Commirsze), Jur. 1997, 11-1689, r.o. 92; zie ook 
Werkdocument van de cliensten van de Commissie betreffende het voorstel voor een nieuw re-
gelgevingskader inzake elektronische communicatieneuverken en -cliensten — De richtsnoeren 
voor de marktanalvse en de berekening van aanzienlijke marktmacht op grond van artikel 14 van 
het voorstel voor een richtlijn inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektroni-
sche communicatienetwerken en -diensten, COM(2001)175 (28/03/2001), punt 47. 

4" Werkdocument van de diensten van de Commissie betreffende het voorstel voor een nieuw 
regelgevingskader inzake elektronische communicatienenverken en -diensten — De richtsnoeren 
voor de marktanalyse en de berekening van aanzienlijke marktmacht op grond van artikel 14 van 
het voorstel voor een richtlijn inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektroni-
sche communicanenetwerken en -diensten, COM(2001)175 (28/03/2001), punt 49. 
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effect en leidt tot de afbakening van een ruimere geografische markt. Dezelfde redenering 

geldt wanneer product B aan de vraagzijde een substituut is voor producten A en C. Zelfs 

indien de producten A en C geen directe substituten aan de vraagzijde zijn, kunnen zij in de-

zelfde relevante productmarkt vallen, aangezien hun respectievelijke prijsstelling beperkt kan 

zijn wegens het risico dat hun afnemers op product B overschakelen." 467  De Commissie eist 

voor een dergelijke uitbreiding van de relevante marktdefinitie wel dat de prijsniveaus aan de 

uiterste punten van de keten van dezelfde orde van grootte zijn, en dat ondersteunend be-

wijsmateriaal beschikbaar is, bijvoorbeeld inzake een onderlinge afhankelijkheid op prijs-

gebied aan de uiterste punten van de substitutieketens. 468 De NMa volgt dezelfde 10.469  

3.5.2 Artikel 81 EG: mededingingsbeperkende collusie 

Collusie tussen ondernemingen wordt bestreken door artikel 81 EG, dat is als volgt is opge-

bouwd: lid 1 formuleert het verbod, en geeft een niet-uitputtende opsomming van voor-

beelden (zie `Artikel 81 lid 1 EG: collusieverbod', p. 115 e.v.); lid 2 geeft vervolgens de sanc-

tie bij overtreding, namelijk nietigheid ('Artikel 81 lid 2 EG: sanctie: nietigheid', p. 129 e.v.); 

en lid 3 biedt ten slotte de mogelijkheid tot ontheffmg van het verbod volgens een 4-stap-

pen-toets4 7(ICArtikel 81 lid 3 EG: mogelijkheid ontheffing', p. 129 e.v.). 

467 Zie `bekendmaking inzake marktbepaling' (zie voetnoot 443, supra), punt 57; vgl. Werkdocument 
van de diensten van de Commissie betreffende het voorstel voor een nieuw regelgevingskader 
inzake elektronische communicatienetwerken en -diensten — De richtsnoeren voor de marktana-
lyse en de berekening van aanzienlijke marktmacht op grond van artikel 14 van het voorstel voor 
een richtlijn inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatie-
netwerken en -diensten, COM(2001)175 (28/03/2001), punt 53. 

468 Zie `bekendmaking inzake marktbepaling' (zie voetnoot 443, supra), punt 58. Vgl. ook 
Werkdocument van de diensten van de Commissie betreffende het voorstel voor een nieuw re-
gelgevingskader inzake elektronische communicatienetwerken en -diensten — De richtsnoeren 
voor de marktanalyse en de berekening van aanzienlijke marktmacht op grond van artikel 14 van 
het voorstel voor een richtlijn inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektroni-
sche communicatienetwerken en -diensten, COM(2001)175 (28/03/2001), punt 53: "In wezen is 
er sprake van substitueerbaarheid in substitutieketens wanneer kan worden aangetoond dat, 
hoewel de producten A en C geen clirecte substituten zijn, product B toch een substituut is voor 
zowel product A als product C, en dat product A en C dus binnen dezelfde productmarkt kun-
nen vallen aangezien hun respectievelijke prijsstelling in toom kan worden gehouden door de 
substitueerbaarheid met product B. Dezelfde redenering geldt ook voor de omschrijving van de 
geografische markt. Gezien het inherente risico dat de omvang van de relevante markt al te ruim 
wordt genomen, moeten bevindingen inzake het bestaan van substitueerbaarheid in substitutie-
ketens grondig worden onderbouwd. Pit het bewijsmateriaal moet duidelijk blijken dat er inza-
ke prijzen een onderlinge athankelijkheid is aan de uiterste punten van de substitutieketens, en 
ook moet de mate van substitueerbaarheid tussen de relevante producten of geografische gebie-
den voldoende groot zijn." 

469  Besluit d-g NMa in zaaknr. 1628, Launis — Groenwoudt, 14 februari 2000, punten 44-47; Besluit 
d-g NMa in zaaknr. 1628, Laurus — Groenwoudt, 3 juli 2000, punten 5, 59-75, 102. 

47" HvJEG 10 juli 1980, zaak 99/79 (Lancome / Eto.1), Jur. 1980, 2511, r.o. 15. 
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Artikel 81 EG (ex artikel 85 EG-Verdrag) 

1. Onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden zijn alle overeen-

komsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle 

onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen lidstaten ongun-

stig kunnen beinvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededin-

ging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst en 

met name die welke bestaan in: 

a) het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen of van an-

dere contractuele voorwanden, 

b) het beperken of controleren van de productie, de afzet, de technische 

ontwikkeling of de investeringen, 

c) het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen, 

d) het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke voorwaarden bij 

gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging, 

e) het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van de aanvaarding 

door de handelspartners van bijkomende prestaties welke naar bun and of volgens 

het handelsgebruik geen verband houden met het ondenverp van deze overeen-

komsten. 

2. De krachtens dit artikel verboden overeenkomsten of besluiten zijn van rechtswege 

nietig. 

3. De bepalingen van lid 1 van dit artikel kunnen echter buiten toepassing worden 

verldaard: 

- voor elke overeenkomst of groep van overeenkomsten tussen ondememingen, 

- voor elk besluit of groep van besluiten van ondernemersverenigingen, en 

- voor elke onderling afgestemde feitelijke gedraging of groep van gedragingen 

die bijdragen tot verbetering van de productie of van de verdeling der producten of 

tot verbetering van de technische of economische vooruitgang, mits een billijk aan-

deel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt, en zon-

der nochtans aan de betroldcen ondernemingen 

a) beperkingen op te leggen welke voor het bereiken van deze doelstellingen niet 

ontnisbaar zijn, 

b) de mogeliptheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken producten 

de mededinging uit te schakelen. 
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Dit leidt tot het volgende schema: in art. 81 lid 1 vindt de identificatie plaats van (mogeliike) 

mededingingsbeperkingen, en vormt dus de afbakening van de materiele werkingssfeer van dit 

deel van het mededingingsrecht. Overeenkomsten e.d. die een mededingingsbeperking in-

houden moeten worden aangemeld bij de Commissie ('notificatie-systeem'), tenzij ze onder 

een vrijstelling vallen. Indien er geen sprake is van een (mogelijke) mededingingsbeperkingen 

volgt een beslissing met een van de volgende modaliteiten: (1) een (formele) negatieve ver-

klaring of (2) (informele) 'comfort letter' ('gedoogbrier), waarin wordt aangegeven dat art. 81 

lid 1 EG niet van toepassing is op de betreffende overeenkomst e.d. Anders kan een eventu-

ele rechtvaardiging van mededingingsbeperkingen leiden tot een uitzondering van het verbod 

van art. 81 lid 1 op grond van de test in art. 81 lid 3 EG, zodat (3) een (inforrnele) 'comfort 

letter' of (4) een (formele) ontheffing (al dan Met onder voorwaarden en/of verplichtingen) 

kan volgen. Buiten dit artikel kan dat ook nog door art. 86 lid 2 EG (zie `Artikel 86 lid 2 

EG', p. 82 e.v.). Indien Met aan de vier voonvaarden van de test van art. 81 lid 3 EG is vol-

aan, geldt het verbod van art. 81 lid 1 EG, en volgt de sanctie van art. 81 lid 2 EG: de over-

eenkomst e.d. is nietig. 

Artikel 811id 1 EG: collusieverbod 

Art. 81 EG is van toepassing op: 

- overeenkomsten tussen ondernemingen; 

- besluiten van ondernemersverenigingen; 

- onderling afgestemde feitelijke gedraging 

Deze drie categorieen worden in dit onderzoek gezamenlijk aangeduid met `overeenkomsten 

e.d.' of `collusie'. 

Er wordt — hoewel het EG-Verdrag daar niets over zegt — vaak een onderscheid gemaakt 

tussen zgn. `horizonta1e' 471  en zgn. `verticale' 472  overeenkomsten e.d.4 73  Het begrip ziet niet 

enkel op overeenkomsten tussen ondernemingen die op hetzelfde niveau of dezelfde niveaus 

van de markt werkzaam zijn (zgn. `horizontale' overeenkomsten) — hetgeen in de meeste 

gevallen overeenkomsten tussen concurrenten zijn (ook wel lartels' genoemd) maar is 

471  Zie voor wat onder `horizontale overeenkomsten' moet worden verstaan de `richtsnoeren hori-
zontale O&O overeenkomsten' (zie supra noot 82), punt I. 

472 Zie voor wat onder `verticale overeenkomsten' moet worden verstaan artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 2790/1999 van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de toe-
passing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen (PB L 336/21 (29/12/1999). Zie ook bekendmaking van de 
Commissie, aichtsnoeren inzake verticale beperkingen', PB C 291/01 (13/10/2000) (hierna: 
`richtsnoeren verticale beperkingen'). 

473  HvJEG 30 juni 1966, zaak 56/65 (Societe Technique Miniere / Maschinenhau lin), fur. (Nederlandse 
uitgave) 1966, 392: "Dat in het Verdrag in het geheel niet wordt onderscheiden naar gelang par-
tijen in hetzelfde stadium dan wel in verschillende stadia van het proces van voortbrenging en 
verdeling werkzaam zijn (horizontale onderscheidenlijk verticale overeenkomsten." 
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ook van toepassing op zgn. `verticale' (en mengvormen ofwel `diagonaleD overeenkomsten 

(e.d.). 474  In dit opzicht is de term `kartelreche dus enigszins misleidend. 

Overeenkomsten hoeven niet juridisch bindend te zijn om onder art. 81 lid 1 EG te vallen, 

hetgeen ook mocilijk denkbaar is gezien de mogelijke nietigheid daarvan ingevolge art. 81 lid 

2 EG. E,en gemeenschappelijke intentie van partijen (bijvoorbeeld een zgn. 'gentlemen's 

agreement ofwel therenaklcoordp vo1staat. 475  ArtikeI 81 EG is ook van toepassing op overeen-

komsten die niet meet van kracht zijn, maar ook na hun formele beeindiging nog steeds ef-

fect blijven sorteren. 476  

Volgens de rechtspraak van het Hof is art. 81 EG niet van toepassing op overeenkomsten 

russen ondernemingen die tot hetzelfde concern behoren, zoals overeenkomsten betreffende 

de interne taakverdeling tussen moedermaatschappij en dochterondememing, waarbij deze 

laatste haat optreden niet werkelijk zelfstandig kan bepa1en. 477  Art. 81 lid 1 EG richt zich 

it-carnets op 1...] economische eenheden die bestaan in een unitaire organisatie van perso-

nele, materiele en imrnateriele elementen, welke op duurzame basis een bepaald economisch 

doe nastreeft en kin bijdragen tot het begaan van een in die bepaling bedoelde inbreuk"4 78  

Het betreft slechts "[...] de relaties tussen twee of meet economische eenheden die met el-

kaar in concurrentie kunnen treden." 479  Wanneer de betrokken ondernemingen deel uit-

maken van dezelfde econonaische eenheid, moet hun gedrag aan artikel 82 EG worden ge-

toetst.480 Als ondernemingen die tot hetzelfde concern behoren hun marktgedrag wel zelf-

standig kunnen bepalen, kin art. 81 EG dus wel van toepassing zijn op overeenkomsten e.d. 

tussen zulke ondememingen. 

474  HvJEG 13 juli 1966, gev. zaken 56 & 58/64 (Consten & Grandig), fur. (Nederlandse uitgave) 
1966, 450. 

475  HvJEG 15 Mil 1970, zaak 41/69 (ACE Chemiefarma / Comm:rate), fur. 1970, 661, r.o. 112; 14vJEG 
29 oktober 1980, gev. zaken 209-215 & 218/78 (Van Landenyck e.a.I Commissie (7±DETAB)), 
fur. 1980, 3125, r.o. 86; GEA HG 17 december 1991, zaak T-7/89 (Hercules Chemicals), fur. 1991, 
11-1711, r.o. 256. 

476  HvJEG 3 juli 1985, zaak 243/83 (Binon), Jur 1985, 2015, to. 17; GEA HG 17 december 1991, 
zaak T-7/89 (Hercules Chemicals), fur. 1991,11-1711, r.o. 257. 

4" 14vJEG 25 november 1971, zaak 22/71 (B(guelin), Jar. 1971, 949, r.o. 9; HvJEG 14 juli 1972, 
zaak 48/69 (Imperial Chemical Industries), fur. 1972, 619, r.o. 134; HvJEG 31 oktober 1974, gev. 
zaken 15/74 (Centrafarm / Sterling Drug), Jur. 1974, 1147, r.o. 41; HvJEG 31 oktober 1974, zaak 
16-74 (Centrafarm / Winthrop), Jur. 1974, 1183, to. 32; HvJEG 12 juli 1984, zaak 170/83 (Hydm-
therm), Jur. 1984, 2999, to. 11; HvJEG 4 mei 1988, zaak 30/87 (Bodson), Jur. 1988, 2479, r.o. 19- 
20; HvJEG 11 april 1989, zaak 66/86 (Ahmed Saeed Flugreisen), fur 1989, 803, r.o. 35; GEA HG 
12 januari 1995, zaak T-102/92 (Vibo), fur. 1995, 11-17, to. 47-55. 

478  GEA HG 10 maart 1992, zaak T-11/89 (Shelt),Jur. 1992,11-0757, r.o. 311. 
479  GEA HG 10 maart 1992, gev. zaken T-68 & 77-78/89 (5111, Jur. 1992, 11-1403 (Plat Glass'), to. 

357. 
48" HvJEG 4 mei 1988, zaak 30/87 (Bodron), Jur. 1988, 2479, to. 21. Deze opvatting wordt beves- 

tigd door HvJEG 11 april 1989, zaak 66/86 (Ahmed Saeed1 -7lugreiren),Jur. 1989, 803, to. 35. 
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Bij de toetsing van een concreet geval aan artikel 81 lid 1 EG moeten de criteria van deze 

bepaling volgens vaste rechtspraak worden gedefmieerd met inachtneming van de economi-

sche context waarin de ondernemingen opereren, de producten of diensten waarop de be-

slissingen van de betrokken ondernemingen betrekking hebben, de structuur van de betrok-

ken markt en de werkelijke omstandigheden waaronder deze functioneert. 481  

Om te kunnen beoordelen of een overeenkomst als verboden moet worden beschouwd we-

gens de vervalsing van de mededinging die er het gevolg van is, moet de mededinging wor-

den bezien binnen het feitelijke kader waarin zij zich zonder de litigieuze overeenkomst zou 

afspelen. 482  Een dergelijke beoordeling is niet enkel beperkt tot de werkelijke gevolgen, doch 

zij moet eveneens rekening houden met de potentiele gevolgen van de overeenkomst voor 

de mededinging op de gemeenschappelijke markt. Een overeenkomst ontkomt evenwel aan 

het verbod van artikel 81 lid 1 EG, wanneer zij de markt slechts in zeer geringe mate bein-

vloedt.483  

De criteria voor wat een `onderling afgestemde feitelijk gedraging' ('o.a.f.g.') is vindt men in 

het arrest Imperial Chemical Industrie.r de bedoeling van het onderscheid in artikel 81 lid 1 EG 

tussen het enerzijds het begrip `onderling afgestemde feitelijke gedraging' en anderzijds 

`overeenkomsten tussen ondernemingen' en `besluiten van ondernemersverenigingen' is om 

een vorm van coordinatie tussen ondernemingen onder het verbod van dit artikel te laten 

vallen die "[...] zonder dat het tot een eigenlijke overeenkomst komt, de risico's der onder-

linge concurrentie welbewust vervangt door een feitelijke samenwerking." 484  Een onderling 

afgestemde feitelijke gedraging omvat derhalve naar haar aard niet alle bestanddelen van een 

overeenkomst, maar kan onder anderen het resultaat zijn van coordinatie die in het gedrag 

van de deelnemers tot uitdrukking komt.4 85  Hoewel parallel gedrag op zichzelf Met met een 

onderling afgestemde feitelijke gedraging mag worden gelijkgesteld, kan dat wel een ernstige 

aanwijzing voor zodanig gedrag opleveren wanneer dat leidt tot mededingingsvoonvaarden 

die Met met de normaal te achten marktvoorwaarden overeenkomen, gelet op de aard van de 

481  HvJEG 12 september 2000, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), fur. 2000, 1-6541, r.o. 91, onder 
verwijzing naar HvJEG 12 december 1995, zaak C-399/93 (Oude Luttikhuis), fur. 1995, 1-4514, 
r.o. 10. 

482  HvJEG 30 juni 1966, zaak 56/65 (Societe Technique Miniere / Maschinenbau U Im), fur. (Nederlandse 
uitg-ave) 1966, 392; HvJEG 28 mei 1998, zaak C-7/95P John Deere I Commissie), Jur. 1998, I-
3111, r.o. 76; HvJEG 28 mei 1998, zaak C-8/95P (New Holland Ford / Comminie), fur. 1998, I-
3175, r.o. 90; HvJEG 21 januari 1999, gev. zaken C-215 & 216/96 (Basnasco), Jur. 1999, 1-0135, 
r.o. 33. 

483  HvJEG 28 mei 1998, zaak C-7/95P (John Deem / Commirsie), Jur. 1998,1-3111, r.o. 77; HvJEG 28 
mei 1998, zaak C-8/95P (New Holland Ford / Commirsie), Jur. 1998, 1-3175, r.o. 91; HvJEG 21 ja-
nuari 1999, gev. zaken C-215 & 216/96 (Basnasco), Jur 1999, 1-0135, r.o. 34. 

484  HvJEG 14 juli 1972, zaak 48/69 (Imperial Chemical industries), fur. 1972, 619, r.o. 64. 
485  HvJEG 14 juli 1972, zaak 48/69 (Imperial Chemical Inclustrie3), Jur. 1972, 619, r.o. 65. 
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producten, op het aantal ondernemingen, hun grootte, en op de omvang van de markt: 016  

Dat is in het bijzonder het geval wanneer het parallel gedrag geeigend is belanghebbenden in 

staat te stellen om voor het prijsevenwicht naar een ander niveau te streven dan zou zijn ont-

staan bij mededinging, en om eenmaal ingenomen posities te bevriezen ten detrimente van 

een daadwerkelijk vrij verkeer der producten binnen de gemeenschappelijke markt en van de 

vrijheid der verbmikers in de keuze van bun leveranciers. 487  

Er is een onderscheid tussen het begrip `overeenkomsten' en het begrip `onderling afge-

stemde feitelijke gedragingen', maar in sornmige gevallen kan de heirrielijke verstandhouding 

aspecten van beide vormen van verboden samenwerlcing vertonen. 488  Het belang van het 

begrip conderling afgestemde feitelijke gedraging' ligt niet zozeer in het onderscheid tussen 

een dergelijke gedraging en een `overeenkomse, als wel in het verschil tussen een heimelijke 

verstandhouding die onder artikel 81 lid 1 EG valt en louter gelijklopend gedrag waarmee 

geen overleg gemoeid i s•489 

Mededingingsbeperkingen: doe (strekking) versus gevolg 

Hier worth min of meet de behandeling gevolgd van A-G Leger in zijn conclusie in de zaak 

I-rou1ers:49" In de regel beoordeelt het Hof de verenigbaarheid van een overeenkomst met att. 

81 lid 1 EG in twee stappen. 491  

1. Om te beginnen gaat het Hof na, of de overeenkomst tot doe/ heeft de mededinging te 

beperken. Daartoe onderzoekt het op objectieve wijze, welke doeleinden de overeen- 

484  HvJEG 14 juh 1972, zaak 48/69 (Imperial Chemical Industries), Jun 1972, 619, r.o. 66. 
487  HvJEG 14 juli 1972, zaak 48/69 (Impelled Chemical Industries), Jur. 1972, 619, r.o. 67. 

488  Beschikking 86/398/EEG van de Commissie van 23 april 1986 inzake een procedure op grond 
van artikel 85 van het EEG-Verdrag (1V/31.149 — Pobpropyleen), PB L 230/1 (18/08/1986), punt 
86. 

489  Beschikking 86/398/EEG van de Commissie van 23 april 1986 inzake een procedure op grond 
van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/31.149 — Poopropyken), PB L 230/1 (18/08/1986), punt 
87. Zie ook GEA EG 17 december 1991, zaak T-7/89 (Hercules ('hem/ca/a), fur. 1991, 11-1711 
(beroep tegen beschikking verworpen). 

49"  Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (Wouters), 10 juli 2001, punten 89-93. 
491  HvJEG 30 juni 1966, zaak 56/65 (Satire; Technique Miniere / Alaschinenbem Ulm), fur. (Nederlandse 

uitgave) 1966, 392: "Dat [de] voorwaarde [in art. 81 lid 1 EG dat 'de mededinging binnen de 
gemeenschappelijke math wordt verhinderd, beperkt of vervalse] blijkens her gebruik van her 
voegwoord 'of' niet een cumulatief, doch een alternatief karakter draagt, zodat men in de eerste 
plaats de strekking der overeenkomst in verband met de economische omstandigheden, waar-
binnen zij moet worden toegepast, heeft na re gaan; Dat de in [art. 81 lid 1 EG1 bedoelde versto-
ringen van de mededinging moeten voortvloeien uit alle of sommige van de clausules der over-
eenkomst zelve; Dat wanneer een onderzoek van bedoelde clausules echter flier aan her licht 
mocht brengen, dat in voldoende mate van benadeling der concurrentie sprake is, ware na te 
gaan tot welke gevolgen de overeenkomst leidt, waarbij her voor de toepasselijkheid van her 
verbod noodzakehjk is, dat nit de gezamenlijke bestanddelen der overeenkornst 'alt af re leiden, 
dat de rnededinging in feite in merkbare mate is verhinderd dan we' beperkt of ven-alst." 
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komst nastreeft in het licht van de economische context waarbinnen zij moet worden 

toegepast.4 92  Indien de overeenkomst ee,n concurrentiebeperkende doelstelling heeft, 

valt zij onder het verbod van art. 81 lid 1 EG zonder dat de concrete gevolgen ervan in 

aanmerking hoeven te worden genomen. 493  Dit geldt ook ten aanzien van besluiten van 

een ondernemersvereniging.4 94 

Zo acht het Hof strijdig met art. 81 lid 1 EG overeenkomsten of besluiten van een on-

dernemersvereniging die er uitsluitend toe strekken, de concurrentie tussen de betrok-

ken partijen of tussen partijen en derden te beperken of te vervalsen. Aldus bijvoorbeeld 

horizontale overeenkomsten strekkende tot vaststelling van de verkoopprijs van pro-

ducten495  of diensten,496 horizontale overeenkomsten ter verdeling van nationale mark-

ten,497  verticale overeenkomsten met een exportverbod, 498  en meer in het algemeen alle 

ondernemersafspraken die een kunstmatige opsplitsing van de gemeenschappelijke 

markt ten doe hebben.49 9  

Ook volgens de NIvIa is geen (marginale) economische analyse vereist wanneer een 

overeenkomst een mededingingsbeperkende strekkins (doe!) heeft, in dat geval hoeft 

geen acht meer te worden geslagen op de gevolgen van die overeenkomst. 5(x) 

2. Indien de overeenkomst met specifiek tot doel heeft de mededinging te beperken, on-

derzoekt het Hof, of de overeenkomst tot &Pols heeft, dat de mededinging wordt ver-

hinderd, beperkt of verva1st. 501 Art. 81 lid 1 EG verbiedt in dit verband met alleen daad- 

492 HvJEG 28 maart 1984, gev. zaken 29 & 30/83 (CRAM & Rheinzink / Commissie), fur. 1984, 
1679, r.o. 26: "[...] Wie wenst vast te stellen of een overeenkomst tot beperking van de mede-
dinging strekt, behoeft niet te weten vie van beide contractanten het initiatief tot opneming van 
deze of gene clausule kan hebben genomen, noch ook na te gaan of er op het tijdstip waarop de 
overeenkomst werd aangegaan van een gemeenschappelijke intentie der partijen kon worden ge-
sproken. Daarentegen moet worden onderzocht welke doeleinden men met de overeenkomst als 
zodanig, bezien in verband met de economische context waarin zij toepassing moet vinden, 
heeft willen verwezenlijken." 

493  HvJEG 13 juli 1966, gev. zaken 56 & 58/64 (Consten & Grundig), fur. (Nederlandse uitgave) 
1966, 450. 

494 HvJEG 27 januari 1987, zaak 45/85 (Verband der Sathversithere7), Jur. 1987, 405, r.o. 39. 
495  HvJEG 26 november 1975, zaak 73/74 (Papiers Peints), Jur. 1975, 1491, r.o. 10; HvJEG 30 janua-

ri 1985, zaak 123/83 (BN/C / 	Jur. 1985, 391, r.o. 22. 
496 HvJEG 27 januari 1987, zaak 45/85 (Verband der Sachversicheret), fur. 1987, 405, r.o. 39-43. 
497  HvJEG 15 juli 1970, zaak 41/69 (ACF ('hemiefarma I Commirsie), Jur. 1970, 661, r.o. 128. 
498  HvJEG 1 februari 1978, zaak 19/77 (Millet-International Schallplatten), Jur. 1978, 131, r.o. 7. 
499  HvJEG 13 juli 1966, gev. zaken 56 & 58/64 (Consten & Grundig), fur. (Nederlandse uitgave) 

1966, 450. 
5t/t)  Besluit van de d-g NMa in zaaknr. 209/15, StichtinsUitgever# en Boekhandel Pegasus, 16 december 

1998, r.o. 24. 
5" I  HvJEG 30 juni 1966, zaak 56/65 (Sociite Technique Miniere / Maschinenbau U 1m), fur. (Nederlandse 

uitgave) 1966, 392; HvJEG 28 febniari 1991, zaak C-234/89 (Delimitis), Jur. 1991, 1-935, r.o. 13 
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Slechts indien overeenkomsten een rnededingingsbeperkend gevolg hebben, is this een eco-

nomische analyse vereist. Deze valt uiteen in een kwalilatieve toetsing (analyse van de invloed 

op de marktwerking), en een kwantitatieve toetsing (meting van marktaandelen). Het arrest 

van het Gerecht European Night Services geeft aan in welke gevallen kwalitatieve toetsing on-

der 81 lid 1 EG dient plaats te vinden: niel wanneer er sprake is van duidelilke (` hardcore') me-

dedingingsbeperkingen (prijsafspraken, marktverdeling of quota). 5"3  

Het criterium am uit te maken of een ondernemersafspraak de mcdedinging beperkt, bestaat 

er in beide gevallen in, dat de mededinging wordt bezien binnen het feitelijke kader waarin 

zij zich zou hebben afgespeeld indien ergeen ondernemersafspraak was geweest. 5" In de zaak 

Societe Technique Aliniere overwoog het Hof "plat met name in twijfel kan worden getrokken 

of van verstoring van mededinging sprake is wanneer de overeenkomst juist noodzakelijk 

blijkt te zijn om een onderneming in staat te stellen zich een pints te veroveren op een voor 

haar nieuwe markt." 

Verder moet de verenigbaarheid van een gedraging met art. 81 lid 1 EG worden beoordeeld 

met inachtneming van de juridische en economische context van de zaak, 50 5  de aard van het 

product 5"6  of de dienst, 502  en de structuur van de betrokken markt en de werkelijke om-

standigheden waaronder deze functioneert. 508  

502 

503 

504 

506 

597 

508 

werkelijke, maar ook 'qeinet: potentige mededingingsverstorende gevolgen, mits deze vol-

doende merkbaar zijn.5"2 

HvJEG 28 mei 1998, zaak C-7/95P (John Deere / Commissie), Jur. 1998,1-3111, r.o. 61. 
GvEA EG 15 september 1998, gev. zaken T-374, 375, 384 & 388/94 (European Night Senice.0, 
fur. 1998, 11-3141; vgl. HvJEG 28 februari 1991, zaak C-234/89 (Delimita), fur. 1991, 1-935; 
HvJEG 12 december 1995, zaak C-399/93 (Oxide Lutlikhuis), Jur. 1995,1-4514; GEA EG 14 mei 
1997, zaak T-77/94 (1/GB), fur. 1997, 11-759; vgl. VAN GINNEKEN (1999). Zie voor een op-
somming van 'hard-core' mededingingsbeperkingen de 'de minimis-bekendmaking', punt 12. 
1-1vJEG 30 juni 1966, zaak 56/65 (Societe Technique Miniime / Macchinenbau Ulm), fur. (Nederlandse 
uitgave) 1966, 392; 14vJEG 25 november 1971, zaak 22/71 (Beguelin), Jur. 1971, 949, r.o. 17; 
HvJEG 11 december 1980, zaak 31/80 (L'Oreal I De Nieuwe AMCK), fur. 1980, 3775, r.o. 19; 
HvJEG 11 juli 1985, zaak 42/84 (Remia), Jim 1985, 2545, r.o. 18; HvJEG 10 december 1985, 
zaak 31/85 (ETA / DK Investment), Jur. 1985, 3933, r.o. 11. 
FlvJEG 30 juni 1966, zaak 56/65 (Societe Technique Miniere / Maschinenhau Ulm), Jur (Nederlandse 
uitgave) 1966, 392; GEA EG 22 oktober 1997, gev. zaken T-213/95 & T-18/96 (SCK & Fmc 
Commissie), Jur. 1997, 11-1739, r.o. 134. 
HvJEG 30 juni 1966, zaak 56/65 (Societe Technique Miniere / Maschinenbau Ulm), fur (Nederlandse 
uitgave) 1966, 392. 
HvJEG 12 september 2000, gev. zaken C-180-184/98 (Patio* Jur 2000,1-6541, r.o. 91. 
HvJEG 12 september 2000, gev. zaken C-180-184/98 (Panlot), Jur. 2000, 1-6541, r.o. 91; HvJEG 
12 december 1995, zaak C-399/93 (Oxide Luni k,hun), Jur 1995,1-4514, to. 10. 
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Merkbaarheid 

Het is sinds het Vak / Venvecke-arrest vaste.rechtspraak dat artikel 81 lid 1 EG overeen-

komsten met medeclingingsbeperkende gevolgen slechts verbiedt voorzover zij merkbaar 

zijn. 509  De beoordeling van de situatie dient immers in de context van de overeenkomst 

plaats te vinden, en bij zeer kleine marktaandelen is het gevolg van een mededinings-

beperking op de markt venvaarloosbaar. Dit valt daarom niet onder art. 81 lid 1 EG. Dit be-

rust op het beginsel de minimis non curat praetor, ofwel kortweg 'de minimis Een overeenkomst 

ontkomt derhalve aan het verbod van artikel 81 lid 1 EG, wanneer zij de markt slechts in 

zeer geringe mate beinvloedt. 510  

Uit het Pavlov-arrest blijkt dat voor de beoordeling van de merkbaarheid ook van belang is of 

een mededingingsbeperking invloed heeft op een factor die "slechts van marginale en indi-

recte invloed op de totale kosten van de [...] aangeboden diensten" is, 511  i.t.t. "een essentiele 

factor van de mededinging". 512  Deze zaak betrof de gezamenlijke oprichting door een bran-

che-vereniging van vrije beroepsbeoefenaren (medische specialisten) van een orgaan dat de 

aanvullende ziektenkostenverzekering voor hen uniform regelde, hetgeen door het Hof werd 

aangemerkt als een niet-merkbare beperking van de mededinging. De conclusie van A-G 

Jacobs in de zaak Pavlov, die door het Hof op dit punt instemmend werd aangehaald, 5 1 3  

noemt 4 punten die hierbij een rol spelen: 51 4 

1. Indien uitsluitend een kostenfactor en geen prijsfactor wordt geharmoniseerd (de mede-

dinging wordt uiteraard minder belemmerd, wanneer alle beroepsbeoefenaren bijvoor-

beeld dezelfde telefoontarieven moeten betalen dan wanneer zij gelijke tarieven in reke-

ning brengen); 

2. Indien de kosten in vergelijking tot andere kostenfactoren heel gering zijn; 

3. Indien de betrokken kostenfactor ver van de dienstenmarkt af staat. 515  De uiteindelijke 

beloning voor diensten van medisch specialisten zal worden beinvloed door nog tal van 

andere directe en belangrijke kostenfactoren. Zo zou de mededinging meer worden be-

lemmerd, wanneer alle artsen van een bepaald specialisme dezelfde dure apparatuur 

zouden aanschaffen; 

" HvJEG 9 juli 1969, zaak 5/69 (VOA / Vervaecke), Jur. 1969, 295, r.o. 7; HvJEG 12 september 
2000, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), Jur. 2000, 1-6541, r.o. 94-97. 

51°  HvJEG 28 mei 1998, zaak C-7/95P John Deere / Commissie), fur. 1998, 1-3111, r.o. 77; HvJEG 28 
mei 1998, zaak C-8/95P (Nov Holland Ford! Comm' ssie), Jur. 1998, 1-3175, r.o. 91; HvJEG 21 ja-
nuari.1999, gev. zaken C-215 & 216/96 (Basnasco), Jur. 1999, 1-135, r.o. 34. 

511  HvJEG 12 september 2000, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), fur. 2000, 1-6541, r.o. 95. 
512  Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (Woofers), 10 juli 2001, punt 126. 
513  HvJEG 12 september 2000, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), Jur. 2000, 1-6541, r.o. 94. 
514  Conclusie A-G Jacobs, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), 23 maart 2000, punten 138-143. 
515  A-G Jacobs verwijst ter illustratie van het belang van dit argument naar Notice concerning the 

assessment of cooperative joint ventures pursuant to Article 85 of the EEC Treaty, PB 1993, C 
43/2, punt 111.2, d. 
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4. Indien persoonlijke diensten van allerlei aard worden verricht; hetgeen betekent dat de 

cliensten van elke dienswerlener verschillende Invaliteiten en eigenschappen hebben. 

Bovendien kunnen dienswerleners de kwaliteit van bun diensten verregaand bein-

vloeden, bijvoorbeeld door meet tijd in een bepaald geval te steken (dus zelfs als de kos-

ten van hun diensten vastlagen, zou de mededinging op basis van de kwaliteit toch niet 

gering zijn). 
• 

Hiervan is dus samenvattend sprake indien de beperking een kostenfactor i.t.t. een prijs-

factor bench, die bovendien relatief onbelangrijk is, en ver venvijderd van de dienstenmarkt, 

die zelf heterogeen is. 5 16 

Wanneer men a con/ratio aan de conclusie van A-G Leger in de zaak Voider: redeneert, die 

stelt dat de mededingingsbeperking in de PavInv-zaak een cniet-essentiele factor' betrof, is een 

mededingingsbeperking die betrekking heeft op de diensten die ondememers op de markt 

mogen aanbieden we! een 'essentiele factor' van mededinging, en dus is een beperking daar-

van `merkbaar'. 5 1 2  Volgens het Hof is de mededingMg die ondernemers elkaar op het gebicd 

van diensten (die zij zelf aanbieden) kunncn aandoen immers een belangrijk element in het 

kader van artikel 81 lid 1 EG. 518  

In de 'de minimis-bekendmaking' 5 1" (ook wel `bagatellen-bekendmaking' genoemd), die is op-

gesteld nay. de jurisprudentie van het Hof, 52" heeft de Conamissie marktaandeel-drempels 

vastgesteld die als indicatie voor de toepassing van het merkbaarheidscriterium dienen. In-

then een overeenkomst onder de drernpels valt, hoeft zij niet te worden aangemeld bij de 

316  Conclusie A-G Jacobs, gev. zaken C-180-184/98 (Putdop), 23 maart 2000, punten 139-142. 
517  Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (Wouter,O, 10 juli 2001, punt 126, onder verwijzing naar 

HvJEG 12 september 2000, gev. zaken C-180-184/98 (Pavlov), Jur. 2000, 1-6541, no. 94-97. 
518  HvJEG 25 oktober 1977, zaak 26/76 (Metro SB-Groimarkte I Commirsie), Jur. 1977, 1875, to. 20- 

22; Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (IVouters), 10 juli 2001, punt 126. 
319  Bekendmaking van de Commissie inzake overeenkomsten van geringe betekenis the de mede-

dinging niet merkbaar beperken in de zin van artikel 81, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap (de minima's), PB C 368/13 (22/12/2001) (hiema 'de minima-
bekendmakina Deze bekendmaking werd voorgegaan door resp. bekendmaking van 27 mei 
1970 inzake overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ge-
ringe betekenis die niet onder artikel 85, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap vallen, PB 1970, C 64/1 (02/06/1970); bekendmaking van 19 de-
cember 1977 inzake overeenkomsten van geringe betekenis die niet onder artikel 85, lid 1, van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vallen, PB 1977, C 
313/3; bekendmaking van 3 september 1986 inzake overeenkomsten van geringe betekenis die 
niet ander artikel 85, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Ge-
meenschap vallen, PB 1986, C 231/2; en bekendrnaking inzake overeenkomsten van geringe be-
tekenis die niet onder artikel 85, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap vallen, PB 1997, C372/13 (09/12/1997). 

52" Bekendmaking inzake overeenkomsten van geringe betekenis die Met onder artikel 85, lid 1, van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vallen, PB 1997, C372/13 
(09/12/1997), punt 2. 
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Commissie, maar is alleen een beoordeling naar nationale maatstaven nodig. Voor 'horizon-

tale' overeenkomsten geldt een drempel van, 10°/0 marktaandeel; voor `verticale' overeen-

komsten is de drempel 15% marktaandee1. 521  Bij `twijfelgevallen' geldt een drempel van 10%. 

Zgn. `hardcore'-kartels zijn uitgesloten van de werkingssfeer. 522  

Deze drempels vormen een soort `safe harbour', waar het risico op boetes zeer gering is. Zij 

hebben echter geen absoluut karakter. 523  Afwijking is zowel naar boven als naar beneden 

mogelijk, dat wil zeggen dat het naar gelang de omstandigheden van het geval enerzijds mo-

gelijk kan zijn om vast te stellen dat een overeenkomst een medeclingingsbeperkende wer-

king heeft ondanks het feit dat de marktaandelen onder de genoemde drempels liggen, en 

anderzijds om vast te stellen dat een overeenkomst geen mededingingsbeperkende werking 

heeft hoewel de marktaandelen boven de genoemde drempels liggen. 524  

Op nationaal niveau kunnen twee soorten `merkbaarheidstoets' worden onderscheiden, 

enerzijds de analoge toepassing van de `Europese' merkbaarheidstoets van de 'de minimis-

bekendmaking', en anderzijds de toets van art. 7 lid 1 Mw. 

Op nationaal niveau mogen de nationale autoriteiten op grond van §5.1.3 van de MvT Mw 

formeel geen gebruik maken van de 'de minimis-bekendmaking', volgens de MvT Mw is ech-

ter de jurisprudentie van het Hof wel van belang voor de interpretatie van de Mw. De NMa 

en de civiele rechter nemen op grond hiervan aan dat er naast art. 7 Mw de mogelijkheid 

bestaat om art. 6 Mw niet van toepassing te verklaren indien een overeenkomst geen merk-

baar gevolg heeft. De (nieuwe) 'de minimis-bekendmaking' biedt de NMa en de civiele rechter 

meer handvatten orn de criteria uit 'de minimis-bekendmaking' te hanteren ondanks het `ver-

bod' in de MvT op toepassing daarvan, zij kunnen daarvoor immers de venvijzingen naar 

jurisprudentie die in de nieuwe 'de minimis-bekendmaking' zijn genoemd gebruiken. 525  

521 In de vorige 'de minitnis-bekendmaking' (bekendmaking inzake overeenkomsten van geringe be-
tekenis die niet onder artikel 85, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap vallen, PB 1997, C372/13 (09/12/1997)) stond het `foutje' dat bij overeenkomsten tussen 
niet-concurrenten de marktaandelen van alle partijen bij elkaar opgeteld moeten worden; dit is 
hersteld in de huidige 'de minimis-bekendrriaking' (zie voetnoten 529-532 en begeleidende tekst, 
infra), volgens welke de marktaandelen van alle partijen apart bekeken moeten worden bij over-
eenkomsten tussen niet-concurrenten; vgl. OOSTERHuls (2001), p. 191. 

522  Zie voor een opsomming van 'hard-core' mededingingsbeperkingen de 'de minimis-bekendmaking', 
punt 12. 

523  GvEA EG 15 september 1998, gev. zaken T-374, 375, 384 & 388/94 (European Night Services), 
fur. 1998, 11-3141, r.o. 102. 

524  Zie vat dit laatste geval betreft HvJEG 21 januari 1999, gev. zaken C-215 & 216/96 (Basnasco), 
Jur. 1999, 1-0135, r.o. 34-35. 

525  Vgl. Oos'HAMLIN (2001), p. 193. 
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Art. 7 lid 1 Mw geeft wet een finantlige drempel middels een omzettoets 528 en een beperking 

aan het aantal deelnemende ondernemingen tot 8;527  maar dit vereist Oen marktanalyse, en is 

dus geen 'echte' merkbaarheidstoets. Er kan imrners sprake zijn van ecn zeer hoge mate van 

merkbaarheid van mededingingsbeperkingen (en zeer hoge marktaandelen), die echtcr niet 

onder het verbod vallen wegens de (in financiele zin) bcperkte omvang van de totale markt. 

Met andere woorden: niet de mededingingsbeperking wordt te Hein geacht om daar aandacht aan 

te besteden, maar de markt worth te klein geacht om daar aandacht aan te besteden. Volgens 

de MyT Mw is er daarnaast wel plaats voor de toepassing van een merkbaarheidstoets. 528  

Daarbij wordt helaas in het midden gelaten hoe dat moet gebeuren. 

NB: De 'de minimic-bekendmaking' is zeer recent vervangen. 529  OOSTERHUIS (2001) somt de 

volgende voomame verschillen tussen de vorige bekendmaking en de nieuwe 'de minimir-

bekendmaking' op: (1) hogere percentages voor de marktaandeel-drempels: voor 'horizon-

tale' overeenkomsten minder dan 10% (i.p.v. 5%) se:zip-nen/11k marktaandeel van alle partijen; 

voor 'verticale' overeenkomsten een marktaandeel van clke partij op zich van minder dan 

15% 0.p.v. 10%); bij `twijfelgevallen' geldt een drempel van 10% marktaandeel; (2) de termi-

nologie 'horizontale' versus 'verticale' overeenkomsten is verlaten; (3) het 'cumulatief effect': 

was uitgesloten, in de nieuwe 'de minimis-bekendmaking' geldt daarvoor een 5% marktaan-

deeldrempel; (4) de `zwarte lijse voor 'horizontale' overeenkomsten is vervangen door die 

van de `groepsvrijstelling specialisatie-overeenkomsten'; 530 de matte lust' voor 'verticale' 

overeenkomsten is vervangen door die van de `groepsvrijstelling verticale overeen-

komsten';531 (5) de nieuwe 'de minimis-bekendmalcing' venvijst voor marktafbakening naar de 

'Bekendmaking inzake marktbepaling'. 5 32  

526  Zie art. 7 lid 1 sub 1° en 2° Mw: den rniljoen gulden, indien daarbij uitsluitend ondememingen 
zijn betrokken wier activiteiten zich in hoofdzaak richten op het leveren van goederen; twee 
miljoen gulden, in alle andere gevallen. 

527  Zie art. 7 lid 1 sub 1° Mw. 
528 Zie MvT Mw, p. 14. 
529  Zie noot 519, suinra; ontwerpbekendmaking van de Commissie betreffende de herziening van de 

bekendmaking van 1997 inzake overeenkomsten van geringe betekenis die niet onder artikel 81, 
lid 1, van het Verdrag vallen, PB 2001, C140/05 (hiema contwerp-de minimii-bekendmaking'). Zie 
hierover 008Thlillul8 (2001). Zie ook VAN DER HEN: (1999), p. 186-202, over de samenhang 
russen de bagatelbekendmaking en het nieuwe beleid inzake verticale beperkingen. 

53" Verordening (EG) nr. 2658/2000 van de Commissie van 29 november 2000 betreffende de 
toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen specialisatieovereenkomsten, PB L 
304/3 (05/12/2000). 

' 3 ' Verordening (EG) nr. 2790/1999 van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de toe-
passing van artikel 81, lid 3, van her Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen (PB L 336/21 (29/12/1999). 

532  Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeen-
schappelijke mededingingsrecht. PB 1997, C372/5 (09/12/1997). 
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Cumulatief effect 

Indien vele `onmerkbare' mededingingsbeperkingen gezamenlijk tot een groter — en dus wel 

merkbaar — (afschermings)effect leiden, spreekt men we! van `cumulatief effect'. 533  Dit vindt 

men bijvoorbeeld bij overeenkomsten m.b.t. de distributie van auto's, motorbrandstoffen en 

drank. De `richtsnoeren verticale beperkingen' 534  en het Hof houden wat betreft het moge-

lijke cumulatieve afschermingseffect zowel rekening met het totale marktaandeel als met het 

`gebonden' marktaandeel; de nieuwe 'de minimis-bekendmaking' houdt daarentegen alleen 

rekening met het totale marktaandee1. 535  

De beoordeling van het cumulatieve effect lijkt in het kader van dit onderzoek met name 

relevant in de context van art. 81 EG in samenhang met de '01 uti/e'-doctrine en/of art. 86 

lid 1 EG voor overheidshandelen dat cumulatief doonverkt op bijvoorbeeld regionaal ni-

veau. 

.Afweging onder art. 81 lid 1 EG 

In sommige gevallen worden de economische gevolgen van een bepaalde overeenkomst e.d. 

afgewogen binnen het kader van art. 81 EG. Hoewel dit in de literatuur we! 'rule of reason' ge-

noemd wordt,536  zullen wij het gebruik van deze term zoveel mogelijk vermijden wegens het 

daaraan verbonden gevaar voor verwarring. 537  Volgens het Gerecht hebben "[...] de rechter-

lijke instanties van de Gemeenschap het bestaan van een dergelijke regel als zodanig met [...] 

erkend. In verschillende arresten hebben het Hof en het Gerecht er integendeel op gewezen, 

533  Zie HvJEG 28 februari 1991, zaak C-234/89 (Delimitis), Jur. 1991, 1-935; GEA EG 8 juni 1995, 
zaak T-9/93 (Schaller Lebensmittel / Commissie), Jur. 1995, 11-1611; zie ook HvJEG 6 mei 1971, 
zaak 1-71 (Cadillon I Hass), Jur. 1971, 351; HvJEG 24 oktober 1995, zaak C-70/93 (BMW I 
ALD AutoleasingD), fur. 1995, 1-3439; HvJEG 28 april 1998, zaak C-306/96 (Javico / Yves Saint 
Laurent Paurns), fur. 1998, 1-1983; zie ook bekendmaking van de Commissie, aichtsnoeren in-
zake verticale beperkingen', PB C 291/01 (13/10/2000), punten 73, 142, en 189. 

534  Zie supra noot 472. 
535  Vgl. OOSTERHUIS (2001), p. 191, voetnoot 15. 
536  OTTOW & VERL0111-2:N VAN TI-11_,IMAAT (1998), p. 19. 
537  Ter voorkoming van misverstanden zij er — wellicht ten overvloede — op gewezen dat de bete-

kenis van de term `nile of reason' in het Europese mededingingsrecht substantieel verschilt van de 
betekenis daarvan in het AmerikaanSe antufidst-recht. Dit begrip lijkt trouwens in de Amerikaanse 
antitrust-praktijk inmniddels behoorlijk verwaterd te zijn, omdat 'rule of reason' in de praktijk vrij-
wel altijd neerkomt op 'per se legality', en A-eel 'per se rules' eigenlijk toch behoorlijk `nile of reaon'- 
achtig zijn omdat eisen worden gesteld als bezit van marktmacht en substantiele `foreclosure'- 
effecten, en mogelijkheden tot objectieve rechtvaardiging daarna nog steeds bestaan. De over-
eenkomst is voornamelijk gelegen in het aspect van afweging i.t.t. een 'hard 6—fast rule'. De term 
'rule of reason' komt overigens ook op andere plaatsen in het EG-recht voor, met een geheel eigen 
betekenis (als uitzondering op de verkeersvrijheden, waarbij slechts niet-economische ovenve-
gingen zo'n uitzondering kunnen rechtvaardigen), een associatie met de betekenis in de VS is 
dus zeker niet de enige of meest voor de hand liggende mogelijkheid. 
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dat het bestaan van een rule of reason in het communautaire mededingingsrecht twijfelachtig 
"5 38 

Er zijn verschillende uitspraken geweest waar het Hof eerst de verschillende mededingings-

aspecten van de gevolgen van cen bepaalde overeenkomst afweegt, en dan bij een positieve 

balans daan-an beslist dat de bedingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die over-

eenkomst buiten het verbod van art. 81 lid 1 EG vallen. 539  "Uit deze arresten blijkt", aldus 

A-G Leger, "dat de 'rule of reason' in het communautaire mededingingsrecht, los van alle ter-

minologische discussies, strikt beperkt is tot een balans van de gevolgen van de overeen-

komst zuiver remit mededinginssongpunt. Wanneer cen overeenkomst in haar geheel bezien van 

then aard is, dat zij de mededinging op de markt versterkt, kunnen de bedingen die onmis-

baar zijn voor de uitvoering ervan aan het verbod van art 81 lid 1 EG ontsnappen. Het eni-

ge legitieme doel dat volgens deze bepaling mag worden nagestreefd, is dus uitsluitend van 

concurrentiele aard." 540 Dit is bijvoorbeeld het geval bij: 

- 	 selectiene verkoopsystemem deze vormen een met art. 81 lid 1 EG verenigbare concurrentie- 

factor, mits bij de keuze van de wederverkopers objectieve criteria (t.a.v. de vakbe-

kwaamheid van de wederverkoper, zijn personeel en de inrichting van zijn onder-

neming) van kwalitatieve aard worden gehantcerd en deze voorwaarden uniform wor-

den vastgesteld voor alle potentiele wederverkopers en zonder discriminatie worden 

toegepast; 54 1  

- 	 (beperkte) teeritoriale marktverdelins m.b.A intellectuele ei cgendomsrechten: de verspreiding van een 

nieuw product bevordert de mededinging; de toekenning van een zgn. 'open' uit-

sluitende licentie (d.w.z. een licentie the de positie van derden, zoaLs nevenirnporteurs en 

licentiehouders voor andere gebieden, niet raakt, 54 2  omdat zij de licentieverlener uit-

sluitend verplicht geen andere licenties in hetzelfde geografische gebied te verlenen of 

daar zelf niet tot exploitatie over te gaan, zodat nevenimporteurs en licentiehouders uit 

53g  GEA EG 18 september 2001, zaak T - 112/99 (Metropole Tel/vision - M6 e.a. I Commicsie), fur. 2001, 
0000 (n.n.g.), r.o. 72, onder verwijzing naar HvJEG 8 juli 1999, zaak C-235/92 P (Montecutinz), 
Jur. 1999, 1-4539, r.o. 133 ("zo de 'rule of reason' al een plaats heeft in het kader van krt. 81 lid 
1 EG]."); GEA EG 10 maart 1992, zaak T-14/89 Wontedpe), fur. 1992, 11-1155, r.o. 265; en 
GEA EG 6 april 1995, zaak T-148/89 (Tretilunion), Jur. 1995, 11-1063, r.o. 109. 

512  Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (Wouten), 10 juli 2001, punt 103 e.v., over de beperkte 
toepassing van de 'rule of reason' door het Hof; GEA EG 18 september 2001, zaak T-112/99 (Ale-
fropole - M6 e.a. I Commitsie), Jur. 2001, 0000 (n.n.g.), r.o. 75. Vgl. MvT Mw, p. 13. 
Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (router* 10 juli 2001, punt 104, onder verwijzing naar 
HvJEG 25 oktober 1983, zaak 107/82 AEG 1 Commissie), fur. 1983, 3151, r.o. 33-36; vgl. 
SEvi.:Nsma & VEDDER (2000), p. 7. 
HvJEG 25 oktober 1977, zaak 26/76 (Metro SB -Grofirneirkie / Commissie), Jur. 1977, 1875, to. 20- 
22; HvJEG 11 december 1980, zaak 31/80 (LOtial / De Nieuwe AMCK), Jur. 1980, 3775, r.o. 15. 

542  HvJEG 8 juni 1982, zaak 258/78 (Nun gesser& Eisele / Commissie), Jur. 1982, 2015, r.o. 58. 
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andere geografische gebieden vrij blijven in dit gebied (althans `passier) te verkopen) 543  

betreffende een intellectueel eigendomsrecht voor de productie en verhandeling van dat 

nieuwe product op het grondgebied van een Lid-Staat kan noodzakelijk zijn ter ver-

wezenlijking van dit concurrentiebevorderende doe1. 544 Dit wordt daarom niet als mede-

dingingsbeperking gezien, zulks i.t.t. tot absolute gebiedsbescherming die bedoeld is om 

nevenimporten te controleren en te belemmeren en derhalve leidt tot kunstmatige 

handhaving van de afzonderlijke nationale markten, hetgeen volgens vaste rechtspraak 54 5  

strijdig is met het EG-Verdrag; 

non-concurrentie-bedingen: de mogelijkheid om ondernemingen te verkopen kan bijdragen 

tot versterking van de mededinging; een non-concurrentiebeding voor de verkoper ten 

opzichte van de koper van een onderneming valt daarom met onder het verbod van art. 

81 lid 1 EG, voorzover dat noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst tot over-

dracht van de onderneming, en de duur en werkingssfeer ervan strikt beperkt is tot het-

geen daarvoor vereist 1S;546  

franchising bedingen die onmisbaar zijn voor de uitvoering van een franchise-overeen-

komst vormen geen beperkingen van de mededinging in de zin van art. 81 lid 1 EG;547  

exclusiviteit bij inkoopcooperaties: een bepaling in de statuten van een inkoopcooperatie die 

haar leden verbiedt deel te nemen in andere vormen van georganiseerde samenwerking 

die haar rechtstreeks concurrentie aandoen, valt niet onder het verbod van art. 81 lid 1 

EG, voorzover zij beperkt is tot hetgeen noodzakelijk is om de goede werking van de 

cooperatie te verzekeren en haar contractuele onderhandelingspositie ten opzichte van 

de producenten te handhaven. 548 

gedragsregels: een nationale gedragsregeling die is vastgesteld door een beroepsorganisatie, 

maakt geen inbreuk op [art. 81 lid 1 EG], indien deze zich redelijkerwijs op het stand- 

punt mag stellen dat zo'n regeling, niettegenstaande daaruit voortvloeiende mededin- 

543  Europese Cornmissie, XIP Mededinsingsverslag (1982), punt 44, p. 50-51 
544  HvJEG 8 juni 1982, zaak 258/78 (Nun(gesser & Eisele / Commissie), Jur. 1982, 2015, r.o. 54-58. Het 

arrest betrof een landbouwproduct dat onder een kwekersrecht vie!. De interpretatie van dit ar-
rest wordt door de Commissie en in de literatuur echter uitgebreid naar andere intellectuele ei-
gendomsrech ten (auteursrecht, octrooirecht, modelrecht etc.), vgl. Europese Commis sie, XII,  
Mededinsingsverrlas (1982), punten 44-45, p. 51-52; SPOOR / VERKADE (1993), p. 380: "Algemeen 
wordt aangenomen, dat de leer van dit arrest ook toepasbaar is op licentiering en territoriaal ge-
splitse overdrachten van andere intellectuele eigendomsrechten (het arrest laat overigens wel 
enige vragen open)." Zie ook HvJEG 6 oktober 1982, zaak 262/81, (Coditel II), fur. 1982, 3381, 
r.o. 19-20 (auteursrecht op films). 

545  HvJEG 13 juli 1966, gev. zaken 56 & 58/64 (Consten & Grundig), fur. (Nederlandse uitgave) 
1966, 450. 

546 HvJEG 11 juli 1985, zaak 42/84 (Remia), Jur. 1985, 2545, r.o. 17-20. 
547  HvJEG 28 januari 1986, zaak 161/84 (Pronuptia), fur. 1986, 353, r.o. 14-27. 
548  HvJEG 15 december 1994, zaak C-250/92 (Gottrup -Klim), fur. 1994, 1-5641, r.o. 28-45. 
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gingsbeperkende gevolgen, noodzakelijk is voor de goede uitoefening van beroep, zoals 

dat in de betrokken lidstaat is georganiseerd."519 

Deze arresten kunnen evenwel niet aldus worden uitgelegd, dat zij het bestaan van een rule of 

reason in het communautaire mededingingsrecht bevestigen. Zij liggen veeleer in de lijn van 

een ruimere rechtspraak volgens welke niet geheel in abstract° en zonder onderscheid mag 

worden aangenomen, dat elke overeenkomst die de handelingsvrijheid van partijen of van 

een van hen beperkt, noodzakelijkenvijs onder het verbod van art. 81 lid 1 EG valt. Bij het 

onderzoek naar de toepasselijkheid van deze bepaling op de overeenkomst moet framers 

rekening worden gehouden met de concrete situatie waarin zij effect sorteert, in het bij-

zonder met de economische en juridische context waarin de betrokken ondernemingen ope-

reren, de aard van de producten en/of diensten waarop deze overeenkomst betreldcing heeft, 

en de structuur van de relevante markt en de werkelijke omstandigheden waaronder deze 

functioneert. 550  Door deze uidegging kan immers met inachtneming van de normatieve 

structuur van art. 81 EG, inzonderheid het nuttig effect van art. 81 lid 3 EG, worden ver-

meden, dat het in art. 81 lid I EG vervatte verbod geheel abstract en zonder onderscheid 

van toepassing is op alle overeenkomsten die de handelingsvrijheid van partijen of van een 

van hen beperken. Beklemtoond moet evenwel worden, dat the benadedng niet impliceert, 

dat voor de beoordeling van de toepasselijkheid van het verbod van art. 81 lid 1 EG de posi-

tieve en negatieve gevolgen van een overeenomst voor de mededinging tegen elkaar moeten 

worden afgewogen. 55 i 

In het recente Wowed-arrest stelde het Hof dit als volgt: "Opgemerkt zij [...] dat niet elke 

overeenkomst tussen ondernemingen of elk besluit van een ondememersvereniging die de 

handelingsvrijheid van de parthen of van een van hen beperkt, automatisch onder het ver-

bod van [art. 81 lid 1 EG] valt. Bij de toepassing van deze bepaling op een concreet geval 

moet namelijk in de eerste plaats rekening worden gehouden met de algehele context waar-

binnen het betrokken besluit van de ondememersvereniging is genomen of zijn werking ont-

plooit, en meet in het bijzonder met de doelstellingen daarvan [.. Ventlgens moet worden 

549  HvJEG 19 februari 2002, zaak C-309/99 @router* Jur. 2002, 0000 (ring.), r.o. 87-110. 
GEA EG 18 september 2001, zaak T - 112/99 (Metropole Television - M6 c.a. I Commissie), Jur. 2001, 
0000 (n.n.g.), r.o. 76, onder verwijzing naar (met name) GvEA EG 15 september 1998, gev. za-
ken T-374, 375, 384 & 388/94 (European Night Semicei), Jur. 1998, 11-3141, to. 136; HvJEG 12 
december 1995, zaak C-399/93 (aide Lutti kb*, fur. 1995, 1-4514, to. 10; GEA EG 14 mei 
1997, zaak T-77/94 (1/GB), fur. 1997, 11-759, to. 140; en 14vJEG 28 februari 1991, zaak C-
234/89 (Delimitis),Jur. 1991,1-935, no. 31. 
GEA EG 18 september 2001, zaak T - 112/99 (Metropae Television - 1W6 c.a. / Commusie), Jur. 2001, 
0000 (n.n.g.), to. 77. 
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onderzocht, of de daaruit voortvloeiende beperkende gevolgen voor de rnededinging inherent 7,ffn aan deze 

nagestreefde doeleinden."552  

Artikel 8. 1 lid 2 EG: sanctie: nietig.heid 

De sanctie die art. 81 lid 2 EG verbindt aan gedragingen in strijd met art. 81 lid 1 EG, waar-

voor geen individuele danwel groepsgewijze ontheffing is verleend op grond van art. 81 lid 3 

EG en/of secundaire regelgeving, is nietigheid. Deze nietigheid heeft een absoluut karak-

ter, 553  en heeft behalve werking voor de toekomst ook terugwerkende kracht. 554  Voor zover 

het `splitsbare' overeenkomsten betreft, hoeft met de gehele overeenkomst met nietigheid 

wordt getroffen, maar is deze beperkt tot de daarvan af te splitsen gedeelten die in strijd met 

art. 81 lid 1 EG zijn. 55 5 

Het toepassen van de nietigheid van rechtswege op een bepaalde overeenkomst of op be-

paalde bedingingen daarvan, veronderstelt dat deze overeenkomst onder het verbod van art. 

81 lid 1 EG valt, en dat ten behoeve daarvan geen beroep kan worden gedaan op de bepa-

lingen van art. 81 lid 3 EG.556  

Artikel 81 lid 3 EG: mogehjkheid ontheffing 

Lid 3 van artikel 81 EG vormt een uitzonderingsmogelijkheid op het verbod van art. 81 lid 1 

EG (NB: zie voor een andere mogelijke uitzondering ook art. 86 lid 2 EG). 557  Voor een ont-

heffing van het verbod geldt een 4-stappen-toets, met eerst twee `positieve' voorwaarden, en 

dan twee `negatieve voorwaarden. De vier voorwaarden zijn cumulatief van aard.5 58 

552  HvJEG 19 februari 2002, zaak C-309/99 (Wouters), fur. 2002, 0000 (n.n.g.), r.o. 97 (cursivering 
toegevoegd). 

553  HvJEG 25 november 1971, zaak 22/71 (Beguelin), fur. 1971, 949, r.o. 29. 
554  HvJEG 6 februari 1973, zaak 48/72 (Brasserie de Haecht / Wilkin -Janssen (`Haecht 11'), fur. 1973, 77, 
• 	r.o. 25-27. 
555  HvJEG 30 juni 1966, zaak 56/65 (Societe' Technique Miniere / Maschinenbau Ulm), fur. (Nederlandse 

uitgave) 1966, 392; HvJEG 14 december 1983, zaak 319/82 (Societe de Vente de Ciments et &tons de 
l'Est / Kerpen Ketpen), Jur. 1983, 4173, r.o. 11. 

556  HvJEG 9 juli 1969, zaak 10/69 (Portelange), fur. 1969, 309, r.o. 9-10; HvJEG 10 juli 1980, zaak 
99/79 (Lancome 1 Etos),Jur. 1980, 2511, r.o. 15. 

557  Vgl. Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (Wouters), 10 juli 2001, punt 114. 
558  HvJEG 13 juli 1966, gev. zaken 56 & 58/64 (Consten & Grundis), fur. (Nederlandse uitgave) 

1966, 450; HvJEG van 17 januari 1984, gev. zaken 43 & 63/82 (VBVB & 1/BBB), Jur. 1984, 19, 
r.o. 61; GEA EG 9 juli 1992, zaak T-66/89 (Publishers Association), fur. 1992, 11-1995, r.o. 69; 
GEA EG 15 juli 1994, zaak T-17/93 (Matra Hachette / Commissie), fur. 1994, 11-0595, r.o. 104; 
GEA EG 8 juni 1995, zaak T-9/93 (Scholler Leben.cmitte I / CommzIcsie), Jur. 1995, 11-1611, r.o. 139. 
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Voor een ontheffing client een overeenkomsten e.d. te zijn aangemeld bij de Commissie. De 

Comrnissie kan overeenkomsten c.d. individueel beoordelen o.g.v. Vo. 17/62,539 en zij kan 

groepsgewijs regels stellen o.g.v. Vo. 19/65. 369  

Diegenen tot vie negatieve verklaringen en ontheffingsbeschikkingen van de Commissie 50  

zijn gericht, krijgen daarmee het recht om (eventueel op de door de Commissie gestelde 

voorwaarden) de betreffende overeenkomst, mededingingsregeling of onderling afgestemde 

feitelijke gedraging in praktijk te brengen, en kunnen zich op dit recht beroepen tegenover 

iedere derde die voor de nationale rechter aanvoert dat art. 81 lid 3 EG daardoor is ge-

schonden (zgn. `horizontale' directe werking). 562 Dit geldt niet voor een afdoening met een 

administratieve brief waarbij men in kennis wordt gesteld van de opvatting van de Commis-

sie, dat er voor haar geen aanleiding bestaat om krachtens artikel 81 lid 1 EG tegen een over-

eenkomst e.d. op te treden (een zgn. 'comfort /et/e? of `gedoogbrief), die de nationale rechter-

lijke instanties niet bindt, maar slechts een feitelijk gegeven vormt waarmee zij rekening kun-

nen houden bij hun onderzoek naar de verenigbaarheid met art. 81 EG van de betreffende 

overeenkomst, mededingingsregeling of onderling afgestemde feitelijke gedragthg. 363  

Aanmelding is slechts mogelijk voor ondernemingen, Lid-Staten kunnen regelingen die mo-

gelijkenvijze het opleggen, begunstigen of versterken van de werking van verboden overeen-

komsten e.d. inhouden derhalve niet aanmelden. Aangezien aanmelding slechts mogelijk is 

voor ondememingen, en niet door de overheid, kan de uitzonderingsmogelijkheid (onder 

voonvaarden) van het collusieverbod (formed) ook niet worden ingeroepen door de over-

heid in de context van een inbreukprocedure o.g.v. de 'nuttig effect'-rechtspraak. Met name 

de mogelijkheid aan te tonen dat is voldaan aan het vereiste van proportionaliteit en aan de 

eis dat de mededinging niet totaal wordt uitgesloten worden node gemist. 561 Wel is het moge-

lijk om aan zulke regelingen een voorbehoud te verbinden dat de mededingingsautoriteiten 

daar geen bezwaar tegen hebben, hetgeen mogelijke problemen voorkomt. 565 Dit is in Neder-

land gebeurd door de minister van VROM in het kader van het Besluit verwijdering wit- en 

"9  Verordening or. 17/62/EEG van de Raad van 6 februari 1962, Eerste verordening over de 
toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag, PB 013/204 (21 februari 1962) 
(geconsolideerde versie), Inerna To. 17/62'. • 

569  Verordening or. 19/65/EEG van de Raad van 2 maart 1965 betreffende de toepassingen van 
artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen van overeenkomsten en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen (PB 036, 6 inaart 1965, p. 533) (geconsolideerde versie), hierna 
19/65'. 

591  Negatieve vedslaringen o.g.v. art. 2 van Vo. 17/62; ontheffingsbeschikkingen o.g.v. art. 81 lid 3 
j °  art. 6 ex. Va. 17/62. 

562 HvJEG 11 december 1980, zaak 31/80 (L'Oreal / De Nieuwe AMCK), Jar. 1980, 3775, to. 8 
5" HvJEG 10 juli 1980, zaak 99/79 (Lanai / Eto.1), Jur. 1980, 2511, r.o. 11; HvJEG 11 december 

1980, zaak 31/80 (L'Oreal/ De Nieuwe Alla.), Jur 1980, 3775, r.o. 10-12. 
594  Vgl. Gl*SE1.1'.N (1989), p. 59-60. 
595  Prof. nit Leigh Handler deck deze mening (gesprek d.d. 11 december 2001). 
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bruingoed 566 (goedkeuring van zgn. `collectieve mededeling'), 567  en in het kader van het Be-
sluit verwijdering batterijen 568  (collectief plan , voor de inzameling en verwijdering van ge-

bruikte batterijen, gefmancierd uit venvijderingsbijdragen). 569  

Artikel 81 lid 1 EG behelst geen 'per se'-verbod, er is immers geen soort inbreuk die met in 

beginsel voor een ontheffing in aanmerking komt. 570 In de praktijk zijn er echter categorieen 

mededingingsbeperkingen die vrijwel nooit een ontheffing krijgen. Er wordt daarom vaak 

een onderscheid gemaakt tussen enerzijds zgn. hardcore' ('harde kern') mededingings-

beperkingen (met name horizontale prijsafspraken en marktverdeling), die in beginsel als 'per 
se' overtrodingen van het mededingingsrecht worden gezien, en anderzijds overige mededin-

gingsregelingen, die op een meer afgewogen wijze worden getoetst. Onder hardcore' mede-

dingingsbeperkingen worden onder meer de volgende soorten mededingingsregelingen gere-

kend: 57 1 in het algemeen prijsafspraken en marktverdeling wat `horizontale' overeenkomsten 

e.d. betreft, 572 ook meet op horizontale situaties gerichte 573 beperkingen als productieregu-

lering en marktaandeelquota. In de meeste groepsvrijstellingen wordt een systematiek van 

`zwarte lijsten' gehanteerd, waar de `hardcore'-beperkingen staan verrneld. 

566  Koninklijk Besluit van 21 april 1998, houdende vaststelling van regels voor het na gebruik inne-
men en verwerken van wit- en bruingoed, Sth. 1998, 238. 

567  Brief minister van VROM van 24 december 1998 met kenmerk BAM/98123895; Besluit van de 
d-g NMa, zaaknr. 1153, StichtinsWit - en Bruinsoed, 18 april 2001, punt 83; VIMDER (2001), p. 254. 

568  Besluit verwijdering batterijen van 31 januari 1995, Stb. 1995, 45. 
569  Besluit van de d-g NMa in zaaknr. 51, Stichtins Stibat, 18 december 1998, punten 8, 9, en 22; 

Besluit op bezwaar van de d-g NMa in zaaknr. 51, StichtinsStihat, 31 mei 1999; VEDDER (2001), 
p. 256. Zie ook het protocol van het Ministerie van VROM (directeur-generaal Milieubeheer) en 
de Nederlandse mededingingsautoriteit (05-09-2000). 

57" GEA EG 15 juli 1994, zaak T-17/93 (Matra Hachette / Comm:me), fur. 1994, 11-0595, r.o. 85; 
Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (Wouten), 10 juli 2001, punt 113. 

571  Zie voor een opsomming van 'hard-core' mededingingsbeperkingen de 'de minimis-bekendmaking', 
punt 12. 

572  Vgl. `richtsnoeren horizontale O&O overeenkomsten', punt 18. 
373  VoGE]...\,\ it (2001), p. 138. 
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3.5.3 Artikel 82 EG: verbod van misbruik van een economische 
machtspositie 

Artikel 82 EG (ex artikel 86 EG-Verdrag) 

Onverenigbaat met de gemeenschappelijke markt en verboden, voorzover de handel 

tussen lidstaten daardoor ongunstig kan worden beinvloed, is het, dat een of meet on-

dernemingen misbruilt maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt 

of op een wezenlijk deel daarvan. 

Dit misbniik kan met name bestaan in: 

a) het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen. of van 

andere onbillijke contractuele voonvaarden, 

b) het beperken van de productie, de afzet of de technische ontwikkeling ten nadele 

van de verbruikers, 

c) het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voonvaarden bij ge- 

lijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging, 

d) het feit dat het sluiten van overeenkomsten afhankelijk worth gesteld van het aan-

vaardcn door de handelspartners van bijkomende prestaties, welke naar hun aard of 

volgens het handelsgebruilt geen verband houden met het ondenverp van deze 

overeenkomsten. 

Machtspositie 

Met een machtspositie in de zin van artikel 82 EG wordt gedoeld op een economische 

machtspositie van een [of meet] ondememing[en], die haar in staat stelt de instandhouding 

van een daadwerkelijke mededinging op de relevante markt te verhinderen en het haar 

mogelijk maakt zich, jegens haar concurrenten, haat afnemers en, uiteindelijk, de consu-

menten in belangrijke mate onafhankelijk te gedragen. 37 1 De termen `dominante positic (op 

de markt)' worden ook wel gebruikt als synoniem voor de het begrip `machtspositie'. 

Een machtsposite is nict verboden, slechts het misbruik daan-an. De vaststclling van het 

bestaan van ecn machtspositie houdt of zichzelf,geen nerunft jegens de betrokken onderneming 

574  livJEG 14 februari 1978, zaak 27/76 (United Brandi), Jur. 1978, 207, re. 65; HvJEG 13 februari 
1979, zaak 85/76 (Holtinann -La Roche), fur. 1979, 461, to. 38; HvJEG 9 november 1983, zaak 
322/81 (Michelin), Jur. 1983, 3461, to. 30. 
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in, doch betekent alleen dat, los van de oorzaken van die positie, op de onderneming een 

bkondere verantwoordelijkheid rust om niet door haar gedrag inbreuk te maken op een daad-

werkelijke en onvervalste mededinging op de gemeenschappelijke markt. 575  

Art. 82 EG is 66k toepasselijk wanneer de machtspositie niet te danken is aan de activiteit 

van de onderneming zelf, maar aan de omstandigheid dat wegens wettelijke of bestuurs-

rechtelijke bepalingen mededinging op die markt met of slechts in zeer beperkte mate moge-

lijk iS• 576  

Een wettelijk monopolie vormt per deftnitie een machtspositie in de zin van art. 82 EG.577  

Bij het onderzoek van de vraag of een onderneming een machtspositie inneemt, moet funda-

menteel belang worden toegekend aan de bepaling van de relevante markt (zie `Afbakening 

van de relevante markt', p. 108 e.v.), omdat daadwerkelijke mededinging enkel kan worden 

beoordeeld in verhouding tot de aldus omschreven markt. 578  

Het marktaandeel van de betrokken onderneming op de relevante markt is een van de be-

langtijkste factoren ter bepaling van het bestaan van een economische machtspositie. 579  Vol-

gens het Hof is "[e]en aanzienlijk marktaandeel [...], als bewijsmiddel voor een machts-

positie, geen onveranderlijk gegeven: er moet van markt tot markt, naar gelang van de 

marktstructuur, met name wat productie, aanbod en vraag betreft, een andere betekenis aan 

worden toegekend." 580 "[...] [H]et mag er voor worden gehouden dat zeer aanzienlijke 

marktaandelen, uitzonderingsomstandigheden daargelaten, op zichzelf reeds het bewijs van 

een machtspositie leveren." 5" In het AKZO-arrest werd door het Hof overwogen dat bij een 

575  HvJEG 9 november 1983, zaak 322/81 Michelin, Jur. 1983, 3461, r.o. 57 (cursivering toege-
voegd); GEA 1 april 1993, zaak T -65/89 (BPB Industries and British Gypsum 1 Commirsie), fur. 
1993, 11-389, r.o. 67. 

576  HvJEG 3 oktober 1985, zaak 311/84 (Telemarketing (CBEM) 1 CLT IPB), Jur. 1985, 3261, r.o. 
18. 

577  Zie noot 423, supra. 
578  HvJEG 17 juli 1997, zaak C-242/95 (GT-Link), Jur. 1997, 1-4449, r.o. 36; HvJEG 23 mei 2000, 

zaak C-209/98 (Entreprenooreninsens Affalds/ Miljosektion (F.F.AD) / Kohenhavns Kommune), Jur. 
2000, 1-3743, r.o. 57; Werkdocument van .de diensten van de Cornmissie betreffende het voor-
stel voor een nieuw regelgevingskader inzake elektronische cornmunicatienetwerken en 
-diensten — De richtsnoeren voor de marktanalvse en de berekening van aanzienlijke markt-
macht op grond van artikel 14 van het voorstel voor een richtlijn inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische corru -nunicatienetwerken en -diensten, COM(2001)175 
(28/03/2001), punt 25. 

579  HvJEG 14 februari 1978, zaak 27/76 (United .Brandi), fur. 1978, 207, r.o. 489-490; HvJEG 13 
februari 1979, zaak 85/76 (Hoffmann -La Roche), Jur. 1979, 461, r.o. 39. 

589  HvJEG 13 februari 1979, zaak 85/76 (Hoffmann -La Roche), fur. 1979, 461, r.o. 40. 
581 HvJEG 13 februari 1979, zaak 85/76 (Hoffmann -La Roche), Jur. 1979, 461, r.o. 41. 
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marktaandeel van 50% in beginsel wordt uitgegaan van het bestaan van een economische 

machtspositie. 382  De NMa volgt in deze dezelfde beleidslijn als het Hof. 38 3  

Bukomende fay/Glen, die m.n. van belang zijn bij marktaandelen die lager dan 50% liggen, zijn 

volgens VAN GERVEN ET AL. (1997) de mate van restconcurrentie (indien de overige markt-

deelnemers zeer kleine marktaandelen hebben is er eerder sprake van een machtspositie dan 

wanneer dit niet zo is), de technologische voorsprong, het bezit van intellectuele eigendoms-

rechten zoals octrooien, en de financiele s1agIcracht. 5" In de United Brands-zaak heeft het Hof 

bepaald dat er sprake was van een machtspositie bij een marktaandeel van 45% in combi-

natie met andere factoren. 585  De Commissie acht een machtspositie reeds mogelijk bij markt-

aandelen tussen 20% en 40%. 586 

Een vergelijkbare benadering van de bepaling van marktmacht kan men vinden in de 

`ontwerp-richtsnoeren voor de marktanalyse en de berekernn.  g van Aanzienlijke Markt-

macht', 387  die gericht zijn op een ex ante toepassing (ofwel vooraf), waarbij niet de beschik-

king over bewijs of gegevens over gedrag in het verleden nodig is — zoals mededingingsauto-

riteiten die wel moet hebben — en de marktanalyse vaak gebaseerd zal zijn op een uitsluitend 

toekomstige / vooruliziende beoordeling. 388 Deze aanpak leent zich daarom bijzonder goed 

voor het doel van dit onderzoek, de effecten van ontwerp-wetgeving kunnen immers ook 

slechts vooraf worden ingeschat. 

Factoren die volgens deze onmerp-richtsnoeren een rol kunnen spelen bij de bepaling van 

marktmacht Zlin: 589  

- totale omvang van de onderneming; 

- controle over infrastructuur die niet gemakkelijk te dupliceren (verdubbelen) 56° is; 

- technologische voordelen of superioriteit; 

582  HvJEG 3 juLi 1991, zaak 62/86 (4KZ0),Jur. 1991,1-3359, r.o. 60. 
583  Zie bijvoorbeeld besluit van de d-g NMa in zaaknr. 13, Diverse kaisers versus MT Post intake intro-

ductie verpedinspostbur,11 november 1998, punt 52; vgl. VAN MARISSING (2000), p. 63-64. 
584  VAN GERVEN K1' AL. (1997), p. 471 -474. 
585  flvJEG 14 februari 1978, zaak 27/76 (United Brand°, Jur. 1978, 207; 01 -103X'& ViAtLORIIN VAN 

TI il;AtAAT (1998), p. 53. 
586  Europese Commissie, Tiende IllededinginssversIag, p. 112, noot 4; 01 -10W & VER1,01tEN VAN 

T1iNi1/412 ■ At (1998), p. 53. 
589  Zie ook voetnoot 445, supra, en begeleidemle tekst. 
588  ai TOW & PROM PERS (2002), p. 11. 
589  Zie `ontwerp - richtsnoeren voor de marktanalyse en de berekening van Aanzienlijke Markt-

macht', punt 70. Zie ook voetnoot 445, supra, en begeleidende tekst. 
s'"' De nederlandse tekst gebruikt de term `ontdubbelen', die echter venvarrend veel lijkt op de term 

'ontbundelen', daarom wordt bier aangesloten bij de term 'duplicated uit de engelse tekst, en 
worth de term 'verclubbelen' gebruikt. 
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ontbreken van kopersmacht die een tegenwicht kan vormen; 

gemakkelijke of bevoorrechte toegang tot kapitaalmarkten / financiele middelen; 

product- / dienstendiversificatie (by. bundeling van producten of diensten); 

schaalvoordelen (' economies of scale'); 

'breedtevoordelen' of `spreidingsvoordelen' ofwel de breedte van het product-

assortiment ('economies of scope'); 

verticale integratie; 

een sterk ontwikkeld distributie- en verkoopnetwerk, en 

ontbreken van potentiele concurrentie. 

Wezenlijk deeP van de Gemeensc.happeNke markt 

De criteria voor wat een `wezenlijk deel' inhoudt kunnen worden gevonden in het Suiker 

Unie-arrest: "[...] voor de vaststelling dat een bepaald grondgebied van voldoende belang is 

om als een `wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt' in de zin van [art. 82 EG] te 

worden beschouwd, [client] met name [te worden gelet] op de structuur en de omvang van 

productie en consumptie van genoemd product, alsook op de gewoonten en de economi-

sche mogelijkheden van kopers en verkopers [...]". 59 1 

In de Michelin-zaak is Nederland aangemerkt als `wezenlijk deel van de gemeenschappelijke 

marke. 592  

Ook een gebied dat substantieel kleiner is dan een gehele Lid-Staat kan onder omstandig-

heden een `wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt' vormen, zelfs uit een enkele 

faciliteit, zoals bijvoorbeeld in de zaken Porto di Genova en Raso een enkele haven, mits er een 

belangrijke uitstraling naar de (intracommunautaire) omgeving daarvan is. De omstandig-

heden die in casu werden genoemd zijn een groot handelsvolume en een groot belang in rela-

tie tot de totale omvang van import en export van de betreffende Lid-Staat (de zgn. 'hub and 

Jpokes'- doc trin e) . 593  

591  HvJEG 16 december 1975, gev. zaken 40-48, 50, 54-56, 111, 113 & 114/73 (Suiker Unie e.a.), Jur. 
1975, 1663, r.o. 371; Conclusie A-G Jacobs, zaak C-475/99 cilmbulanzGlackner / Landkreis Siid-
wesWa4), 17 mei 2001, punt 126. 

592  HvJEG 9 november 1983, zaak 322/81 Michelin, Jur. 1983, 3461, r.o. 28; vgl. MORTELmANS 
(1995), P.  330. 

5" HvJEG 10 december 1991, zaak C-179/90 Werti convetqionali Porto di Genova), Jur. 1991, 5889, 
r.o. 15 (criteria); HvJEG 12 februari 1998, zaak C-163/96 (Raso), fur. 1998, 1-0533, r.o. 26; vgl. 
Conclusie A-G Jacobs, zaak C-475/99 (Amhulanz Glackner I Landkrair Siidivestpfalz), 17 mei 2001, 
punt 124 e.v. 
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Een serie territoriaal beperkte monopolies, die tezamen het gehele territorium van een Lid-

Staat bestrijken, vormt ook een `wczenlijk deel van de gemeenschappelijke markt: 04  

Collectieve machtspositie 

Uit de tekst van art. 82 EG ("een of meet ondernemingen") blijkt dat misbruik ook kan 

plaatsvinden door meerdere ondernemingen. Hieronder worth de behandeling gevolgd van 

de Conclusie van A-G Leger in de zaak Wouterr. 595  

"(147) Het begrip collectieve machtspositie kan worden omschreven als volgt: [ 59 6] 

Het heeft betrekking op dc situatie waarin tussen twee of meet ondernemingen zo-

danige banden of verbindende factoren bestaan, dat zij economisch gezien presteren als 

een collectieve eenheid die in staat is, zich in aanzienlijke mate onafhankelijk van de an-

dere concurrenten, de afnemers en de consumenten te gedragen. Overeenkomstig deze 

definitie is voor een collectieve machtspositie vereist, dat er voldoende nauwe banden 

tussen de ondernemingen bestaan om een uniforme gedragslijn op de markt te volgen. 
15971 

(148) De precieze betekenis van het begrip banden die de ondernemingen met elkaar 

verenigen, is onzeker. t599  Bij de huidige stand van de rechtspraak kan enian wordcn uit-

gegaan, dat deze banden van structurele aard 1599], juridische aard [ 01 of economische 

aard [60 1] kunnen zijn. Voorts doen sommige uitspraken [6921 vermoeden, dat het begrip 

594  HvJEG 5 oktober 1994, zaak C-323/93 (La GripeIle), Jur. 1994,1-5077, r.o. 17. 
595  Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (routers), 10 juli 2001, punten 147-149 (de originele ver-

wijzingen naar jurisprudentie en literatuur zijn in voetnoten tussen haken geplaatst). 
5" HvJEG 31 maart 1998, gev. zaken C-68/94 & C-30/95 (Fran krilk e.a. / Commirsie), fur. 1998, I-

1375, r.o. 221; HvJEG 16 maart 2000, gev. zaken C-395 & 396/96P (Compasnie Maritime Belge 
Transports e.a. I Committee), n.n.g., r.o. 36, 41 en 42. 

597  HvJEG 27 maart 1994, zaak C -393/92 (Gemeente Almelo e.a. / Eneqiebedriff IJ sselmu), Jur. 1994,1-
1477, r.o. 42; HvJEG 5 oktober 1995, zaak C-96/94 (Centro Servizi Spediporto), fur. 1995, p. 1- 
2883, r.o. 33; HvJEG 17 oktober 1995, gev. zaken C-140-142/94 (DIP e.a.),Jur. 1995, p. 1-3257, 
r.o. 26; HvJEG 17 juni 1997, zaak C-70/95 (Sodemare e.a. / Resione Lombardia), fur. 1997, 1-3395, 
r.o. 46. 

598  KORA] i (1999), p. 1110. 
51/2  GEA EG 7 oktober 1999, zaak 11228/97 (hub Sugar / Commirsie), fur. 1999, 11-2969, to. 50-52). 

Tegen dit arrest is inmiddels hogere voorziening ingesteld (C-497/99 P, Irish Sugar' Commis3ie). 
600  HvJEG 16 maart 2000, gev. zaken C-395 & 396/96P (Compasnie Maritime Beige Transports e.a. I 

Commtirsie), n.n.g., r.o. 43-48. 
601 HvJEG 16 maart 2000, gev. zaken C-395 & 396/96P (Compagnie Maritime Beige Transports e.a. 

Commissie), n.n.g., to. 42 en 45. 
602  FlvJEG 16 maatt 2000, gev. zaken C-395 & 396/96P (Compasnie Maritime Belse Transports e.a. / 

Commicsie), n.n.g., to. 45; GEA EG 25 maart 1999, zaak T-102/96 (Gemvr / Commissie), Jur. 
1999, 11-753, no. 273-276. 
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603 

604 

605 

606 

607 

608 

609 

610 

economische banden eenvoudigweg doelt op de onderlinge economische afhankelijk-

heid zoals die tussen de leden van een oligopolie. [ 61 

Wat betreft de banden van juridische aard heeft het Hof overwogen, dat een onder-

nemersafspraak in de zin van [artikel 81 lid 1 EG] kan leiden tot het ontstaan van een 

collectieve machtspositie. De enkele omstandigheid dat twee of meet ondernemingen 

met elkaar zijn verbonden door een overeenkomst, een besluit van een ondernemers-

vereniging of een onderling afgestemde feitelijke gedraging in de zin van [artikel 81 lid 1 

EG], biedt op zich onvoldoende grond voor een dergelijke vaststelling. [ 604] Niettemin 

heeft het Hof geoordeeld, dat de tenuitvoerlegging van een overeenkomst, een besluit 

of een onderling afgestemde feitelijke gedraging (...) onbetwistbaar tot gevolg [kan] 

hebben, dat de betrokken ondernemingen zich wat hun gedrag op een bepaalde markt 

betreft zodanig met elkaar hebben verbonden, dat zij op deze markt ten opzichte van 

hun concurrenten, hun handelspartners en de consumenten als een collectieve eenheid 

optreden. [665] 

(149) Tenslotte lijkt het Hof ettelijke malen [ 606] te hebben aangegeven, dat een van de 

kenmerken van een collectieve machtspositie bestaat in het ontbreken van onderlinge 

mededinging tussen de betrokken marktdeelnemers. [(41 " 

Door de ontwikkeling van het concept `collectieve dominantie' is het moeihjk geworden de 

grens te trekken tussen de toepassing van de artikelen 81 en 82 EG op gedrag van onder-

nemingen. Dit onderscheid is bijzonder lastig wanneer het wordt toegepast op overheids-

maatregelen die eenzelfde effect hebben als gedrag van ondernemingen.6" Volgens A-G 

Leger kan met worden uitgesloten dat het begrip `collectieve dominantie' ook van toepassing 

is op de vrije beroepen. 609  In de Wouters-zaak is dit echter in casts' afgewezen door het Hof.6") 

Zie, in die zin, P. Muiliz Fernandez, 'Increasing powers and increasing uncertainty: collective 
dominance and pricing abuses', EL Rev. 2000, p. 645 e.v. (blz. 648 en 649). 
HvJEG 16 maart 2000, gev. zaken C-395 & 396/96P (Compasnie Maritime Be/se Transports e.a. / 
Commirsie), n.n.g., r.o. 43. 
HvJEG 16 maart 2000, gev. zaken C-395 & 396/96P (Compasnie Maritime Bee Transports e.a. / 
Commissie), n.n.g., r.o. 44. 
HvJEG 5 oktober 1995, zaak C-96/94 (Centro Serviv.  Spediporto), fur. 1995, p. 1-2883, r.o. 34; 
HvJEG 17 oktober 1995, gev. zaken C-140-142/94 (DIP e.a.), Jur. 1995, p. 1-3257, r.o. 27. 
Zie, in die zin, de voetnoot onderaan p. 81 van de Conclusie van Advocaat-Generaal Fennelly in 
zaak C-70/95 (Sodemare e.a. / Resione Lombardia). 
Vgl. BACON (1997), p. 287: "Is a measure fixing prices, for example, equivalent to a cartel within 
the meaning of Article [81(1)], or an abuse in the sense of Article [82], or indeed both?" 
Conclusie A-G Leger, zaak C-35/99 (1Vouters), 10 juli 2001, punt 150: "Van oudsher heeft een 
collectieve machtspositie betrekking op de situatie waarin de marktdeelnemers een 
oligopolistische positie op de markt innemen. In het licht van de uit de rechtspraak 
voortvloeiende beginselen kan echter niet worden uitgesloten, dat dit begrip ook van toepassing 
is op de vrije beroepen." 
HvJEG 19 februari 2002, zaak C-309/99 (Wouten), Jur. 2002, 0000 (n.n.g.), r.o. 113-114. 
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Mededingingsbeperkingen: misbruik 

Volgens het Hof is `misbruik' [...] een objectief begrip waaronder gedragingen van een on-

derneming met een machtspositie vallen, wclke (A) invloed kunnen uitoefenen op de struc-

tuur van een math waar, juist door de aanwezigheid van bedoelde onderneming, de mede-

dinging reeds is verflauwd, en (B) die ertoe leiden dat de handhaving of ontwikkeling van de 

nog bestaande marktconcurrentie met andere middelen dan bij een op basis van onder-

nemersprestaties berustende nomiale mededinging — met goederen of diensten — in zwang 

zijn, worth tegengegaan.oti Daaruit volgt dat art. 82 EG een ondememing met cen machts-

positie verbiedt een concurrent uit te schakelen en dus haar positie te versterken met behulp 

van andere middelen dan die welke berusten op een mededinging op basis van kwaliteit. 612  

Praktijken die gericht zijn op versterking van een machtspositie door niet op prestaties be-

rustende mededinging zijn dus mededingingsvervalsend. 

Men kan niet simpelweg mededingingsbeperkingen die onder art. 81 lid 1 vallen `transpo-

neren' naar art. 82 EG en ze samen met de vaststelling van een groot marktaandeel als mis-

bruik aanmerken. 

Er wordt vaak een onderscheid gemaaktall tussen enerzijds het ('klassieke) misbruikelijk 

gedrag, ofwel het uitbuiten van de machtspositie (zoals bijvoorbeeld d.m.v. vaststelling van te 

hoge prijzen of het beperken van de kwantiteit), en anderzijds 'structured misbruik, d.w.z. 

handelen dat effect heeft op de positie van de onderneming met een machtspositie, dat mis-

bruik vorrnt omdat het de structuur van de markt aantast (zoals bijvoorbeeld d.m.v. leve-

ringsweigering van grondstoffen aan concurrerende producenten van dcrivaten), 614  vaststel-

ling van te lage prijzen ('predateny praline), of getrouwheidskortingcn, die alien (mede) het 

effect hebben dat daardoor concurrenten van de markt worden gedrukt, door de kosten van 

concurrenten te verhogen Cruising finale' cost?) en aldus toetreding tot de markt moeilijker te 

maken (fnretiosure'-effect), door de versterking van een bestaande machtspositie middels het 

opkopen van een concurrent615  (dit is de oorsprong van de concentratie-controle, zie ook 

`Concentratie-controle', infra, p. 144), of het opkopen van technologie die de potentic heeft 

om met eigen technologic te concurreren.6 1 6 

611  HvJEG 13 februari 1979, zaak 85/76 (Hoffmann -Li Roche), Jur. 1979, 461, r.o. 91 (zie ook to. 
90); HvJEG 3 juli 1991, zaak 62/86 (AKZ0),Jur. 1991,1-3359, r.o. 69. 

612  HvJEG 3 juli 1991, zaak 62/86 (21KZ0),Jur. 1991, 1-3359, r.o. 70. 
613  Zie bijvoorbeeld AlCURI 	IN ITS (1993), p. 313-315. 
614 HvJEG 6 maart 1974, gev. zaken 6 & 7/73 (Commercial Solvents), fur. 1974, 223; vgl. ook HvJEG 

14 februari 1978, zaak 27/76 (United Brand'), Jur. 1978, 207; HjEG 31 mei 1979, zaak 22/78, 
Hugin Kassaregister _4B Commissie, fur. 1979, 1869. 

615  HvJEG 21 fcbruari 1973, zaak 6/72 (Continental Can),Jur. 1973, 215. 
616 

 

GE A EG 10 juli 1990, zaak T-51/89 (Tetra Pak Jun 1990, 11-0309 (dat de overeenkomst on-
der een groepsvrijstelling (technologie-overdracht) vie!, doet daaraan Met at). 
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In artikel 82 EG wordt een niet-uitputtende opsomming gegeven van verschillende soorten 

misbruik, genoemd worden resp.: 

a) het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van an-

dere onbillijke contractuele voonvaarden, 

b) het beperken van de productie, de afzet of de technische ontwikkeling ten nadele van de 

verbruikers, 

c) het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij gelijk-

waardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging, 

d) het feit dat het sluiten van overeenkomsten afhankelijk wordt gesteld van het aanvaar-

den door de handelspartners van bijkomende prestaties, welke naar hun aard of volgens 

het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten. 

Toelichting a) 

- 	 (hose) prijzen: "[...] onder `onbillijke prijzen' in de zin van artikel 86, nveede 

alinea, sub a, van het Verdrag [thans artikel 82 tweede alinea sub a) EG] [moet] worden 

verstaan een te hoge prijs, die Met in een redelijke verhouding staat tot de economische 

waarde van de geleverde prestatie."6" Het is echter zeer lastig een bruikbare maatstaf ter 

bepaling van vat onredelijke prijzen zijn aan te wijzen. 

• 	Wat (onbillijk') lase prijzen, ofwel `afbraakprijzen' ('predatory pricing') betreft is het 

AKZO-arrest richtinggevend. Volgens het Hof kan niet elke prijsconcurrentie als recht-

matig worden beschouwd.61 8  "Prijzen die beneden de gemiddelde vanabele kosten (dat wil 

zeggen de kosten die varieren naar gelang van de geproduceerde hoeveelheden) liggen 

en waarmee een onderneming met een machtspositie een concurrent tracht uit te scha-

kelen, moeten worden geacht misbruik op te leveren. [...]"61 9; "Bovendien moeten prij-

zen die beneden de gemiddelde totale kosten — dat wil zeggen de vaste plus de variabele kos-

ten —, doch boven de gemiddelde variabele kosten liggen, als onrechtrnatig worden be-

schouwd, wanneer zij zijn vastgesteld in het kader van een plan dat ten doel heeft een 

concurrent uit te schakelen. Een onderneming met een machtspositie heeft er namelijk 

slechts belang bij dergelijke prijzen te hanteren, indien zij haar concurrenten wil uit-

schakelen om vervolgens haar prijzen te kunnen verhogen door te profiteren van haar 

monopolistische positie, omdat elke verkoop voor haar verlies oplevert, te weten haar 

totale vaste kosten (dat wil zeggen de kosten die constant blijven ongeacht de geprodu-

ceerde hoeveelheden) en ten minste een gedeelte van de variabele kosten van de gepro- 

617  HvJEG 17 juli 1997, zaak C-242/95 (CT-Link, fur. 1997, 1-4449, r.o. 39, onder verwijzing naar 
HvJEG 14 februari 1978, zaak 27/76 (United Brandy), Jur. 1978, 207, r.o. 250. 

618 HvJEG 3 juli 1991, zaak 62/86 (AKZO), Jur. 1991, 1-3359, r.o. 70. 
619  HvJEG 3 juli 1991, zaak 62/86 (AKZO), Jur. 1991, 1-3359, r.o. 71. 
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duceerde eenheid."6 2° In de Tetra Pak 1.1-zaak werd door het GEA EG ovenvogen dat 

het weliswaar aanvaardbaar kan zijn dat een onderneming met een machtspositie onder 

bepaalde omstandigheden met verlies verkoopt, doch dat dit kennelijk niet het geval kan 

zijn wanneer deze verkopen zijn gericht op uitschakeling, en dat dit laatste bij negatieve 

(semi)brulontatxe.c mag worden verondersteld.6 21  Door economen wordt wel beweerd dat 

dit een voorbeeld is van een gebrek aan aansluiting van het Europese mededingings-

recht met inzichten uit de economischc wetenschap, dit geldt met name voor het ont-

breken van de eis dat wordt aangetoond dat (Cr een realistische mogelijkheid bestaat dat) 

de verliezen die gepaard gaan met verkopen onder de kostprijs op een later moment 

kunnen worden gecompenseerd ('recoupnent) wanneer de concurrent(en) uit de markt 

zijn verdreven. 622  

- kruissubsidier. in de mededeling van de Comrnissie `Richtsnoeren voor de toepassing van 

de EG-mededingingsregels in de telecommunicatiesectof werd dit als volgt gedefini-

eerd: "Cross-subsidization means that an undertaking allocates all or part of the costs of 

its activity in one product or geographic market to its activity in another product or ge-

ographic market."6 23  

Toclichting b) 

- letteringsweisoiug. 

Toelichting c) 

• pijsdistrirninalie: onder discriminatoire prijzen vallen verschillende prijzen in gelijk-

soortige gevallen, gelijke prijzen in verschillende gevallen. Ook niet-lineaire (ofwel 'pro-

gressieve) en/of cumulatieve kortingstelsels zijn verboden, omdat ze de werking van 

getrouwheidskortingen (ofwel `rabatten% cluyall rebates', 'fidelity rebates') hebben, zie bij-

voorbeeld de qinskrb clause': "Als een onderneming op een markt een machtspositie in-

neemt, dan vormt een binding der kopers, in dier voege dat zij zich, zij het op eigen 

wens, verplichten — dan we! beloven — zich voor al bun behoeften dan wel voor een 

groot gedeelte van hun behoeften uitsluitend bij bedoelde onderneming te bevoorraden, 

misbruik van een machtspositie in de zin van [art. 82 EG), om het even of zulk een ver-

plichting zonder meet dan wel tegcn toekenning van een korting worth gestipuleerd." 624  

62"  HvJEG 3 juli 1991, zaak 62/86 (AKZO), Jur. 1991, 1-3359, r.o. 72. 
421  GEA EG 6 oktober 1994, zaak T-83/91 (Tetra Pak 11), Jur. 1994,11-755, r.o. 147-148. 
622 vo. VAN C1VSEN,1:, & VAN 1)1;.N BERGII (1999), p. 491 -492. 
623  Mededeling van de Comrnissie, `Richtsnoeren voor de toepassing van de EG-

mededingingsregels in de telecommunicatiesector', PB C233/02 (06/09/1991), punt 102; vgl. 
DA\ARD & 1-10SKiNS (1995), p. 179. 

624  HvJEG 13 februari 1979, zaak 85/76 (bluifmannia Roche), Jur. 1979, 461, to. 89; HvJEG 14 
februari 1978, zaak 27/76 (United Brandt), .1 Hr. 1978, 207. 
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Toelichting d) 

- koppelverkoop: Het Hof meent dat "[...] het feit dat een onderneming met een machts-

positie haar afnemers rechtstreeks of indirect een exclusieve afnameverplichting oplegt 

[misbruik oplevert], aangezien het de afnemer de keuze van zijn bevoorradingsbronnen 

ontneemt en de andere producenten de toegang tot de markt verspert." 626  Hieronder 

valt ook het toepassen van kunstmatige prijsverschillen waardoor afnemers in een on-

gunstige positie worden gebracht en de mededinging kan worden vervalst6 27  (dit kan ook 

samenvallen met art. 82 sub c). 

Overige typen / categorieen 

- vergeldingsgedrag; 

- 	frustreren van comptabiliteit ('technische tie-ins / tie-outs'); 628  

- 	'essential facilities'-doctrine: voor toegang tot essentiele faciliteiten wordt als voor- 

waarde geldt dat geen reed l of potentieel alternatief voorhanden mag zijn.6 29  In de litera- 

625 

626 

627 

628 

619 

"If a dominant firm obliges customers to purchase exclusively on a long-term basis 

from it, competition from actual and potential competitors is impeded. This commercial 

practice constitutes an abuse of a dominant position within the meaning of Art. 82 

ECT, if it ties a substantial proportion of demand, unless the dominant firm can objec-

tively justify such practice."6 25  

discriminatie 	leveling I toegang. 

GEA 1 april 1993, zaak T-65/89 (BPB Industries and British Gosum / Commissie), Jur. 1993, 11-389, 
r.o. 68; crichtsnoeren verticale beperkingen' (zie supra noot 472), punt 107. 
GEA 6 oktober 1994, zaak T-83/91 (Tetra Pak II), fur. 1994, 11-755, r.o. 137, onder venvijzing 
naar de arresten HvJEG 13 februari 1979, zaak 85/76 (Hoffinann -La Roche), fur. 1979, 461, r.o. 89 
en 90; HvJEG 3 juli 1991, zaak 62/86 (AKZO), Jur. 1991, 1-3359, r.o. 149; en GEA 1 april 1993, 
zaak T-65/89 (BPB Industries and British Gypsum / Commissie), fur. 1993, 11-389, r.o. 68; Zie ook 
HvJEG 6 maart 1974, gev. zaken 6 & 7/73 (Commercial Solvents), fur. 1974, 223; HvJEG 3 okto-
ber 1985, zaak 311/84 (Telemarketing (CBEA4) / (LT & IPB), Jur. 1985, 3261, r.o. 27. 
GEA 6 oktober 1994, zaak T-83/91 (Tetra Pak II), fur. 1994, 11-755, r.o. 160. Zie ook 
`richtsnoeren verticale beperkingen' (zie supra noot 472), punt 152. 
Beschikking van de Commissie van 15 december 1986 inzake een procedure op grond van arti-
kel 85 van het EEG-Verdrag (IV/31.458 - X I Open Group), PB L 35/36 (06/02/1987) (ver-
plichting tot publicatie inteaces o.g.v. het mededingingsrecht i.v.m. interoperabiliteit); 
Beschikking 89/113/EEG van de Commissie van 21 december 1988 inzake een procedure op 
grond van de artikelen 85 en 86 van het EEG-Verdrag (1V/30.979 en 31.394 - Deza Navigator 
System), PB L 043/27 (15/02/1989), punten 24-27, 52-55, 97-99, 108-110 en artikel 1 sub c) (ver-
anderingen in radiosignalen om compabiliteit van ontvangers van concurrenten te frustreren 
vormt misbruik van machtspositie). Vgl. ook de door de EC geaccepteerde 'undertaking' van IBM 
d.d. 1 augustus 1984, zie EC-Bulletin, 10-1984, §3.4.1, persbericht 1P/88/814 van de Commissie 
d.d. 15 december 1988, en het XXIV' Verslas van het mededingingsbeleid, §94-95. 
GvEA EG 15 september 1998, gev. zaken T-374, 375, 384 & 388/94 (European Night Services), 
fur. 1998, 11-3141, r.o. 209; HvJEG 26 november 1998, zaak C-7/97 (Bronner), fur. 1998, 1-7791, 
r.o. 41-46. 
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tuur wordt overigens wel betwist of toegangsweigering tot ecn essentiele faciliteit wel 

een afzonderlijk type machtsmisbruik vont:n.630 Zo wordt wel de stelling verdedigd dat 

de omstandigheden waaronder leveringsweigering in het algemeen onder art. 82 EG valt 

in de praktijk vrijwel overeenkomen met de voonvaarden voor leveringsweigering van 

een essentiele faciliteit, of dat leveringsweigeringom van een essentiele faciliteit analytisch 

gelijk staat aan koppelverkoop, omdat een faciliteit alleen essentieel kan zijn binnen een 

complementaire (dus verticale) relatie met een ander product (d.w.z. het vormt mini-

maal een component van een groter systeem), dat vrijwel altijd eveneens op de markt 

worth aangeboden door de onderneming die de essentiele faciliteit bezit. 02  

Artikel 82 EG bevat geen uitdrukkelijke aanwijzing betreffende de eisen die gelden voor de 

lokalisatie op de productmarkt van het misbruik, zodat de materiele werkingssfeer van de 

bijzondere verantwoordelijkheid die rust op een onderncnaing met een machtspositie moet 

worden beoordeeld met inachtneming van de specifieke omstandigheden van iedere zaak 

waarin een verflauwde mededingingssituatie tot uiting komt.( 41  Machtsmisbruik kan meet in 

het bijzonder 66k op een naastgelegen, doch venvante markt plaatsvinden om in strijd met 

art. 82 EG te geraken, daarvoor zijn echter bijzondere omstandigheden vereist. 634  

Objectieve rechtvaardiging 

Indien eenmaal is vastgesteld dat er sprake is van (overigens) misbruikelijk gedrag, bestaat er 

soms nog een mogelijkheid een objectieve rechtvaardiging voor dat gedrag vast it stellen.os 

Zo stelde het Hof in de zaak Tetra Pak II: "Zelfs wanneer de gekoppelde verkoop van twee 

producten in overeenstemtning is met het handelsgebruik of wanneer er een natuurlijk vet-

band tussen de gekoppelde producten bestaat, kan deze verkoop dus niettemin een misbruik 

630 

611 

612 

613 

63-1 

615 

VgL TEMPLE LANG (1994): "One should not overstate the case. Essential facility cases involve 
basic principles such as the obligation to contract in some circumstances, and the obligation not 
to discriminate. The essential facility concept may be merely a useful label for some types of case 
rather than an analytical tool." 
Althans voor zover dit slechts op toegangsweigering ziet, en niet op monopolistische prijzen, 
behalve als die een de h co toegangsweigering zijn, vgl. LAN61.(88 (1998), p. 9 
LANGLOIS (1998), p.27; VAN GEFFEN (2001), p. 17-18. 
HvJEG 14 november 1996, zaak C-333/94P (Tetra Pak II), Jur. 1996, 1-5951, r.o. 24, onder ver-
wijzing naar GEA EG 6 oktober 1994, zaak T-83/91 (Tetra Pak II), Jar. 1994, 11-755, r.o. 115. 
HvJEG 14 november 1996, zaak C-333/94P (Tetra Pak II), Jur. 1996,1-5951, r.o. 27-32; sonuni-
ge misbruiken, zoals verkopen onder de kostprijs, vonden in casu namelijk enkel plaats op (de 
zgn. `niet-aseptische) markten waarop geen machtspositic was vastgesteld; zie id., to. 40. Vgl. 
ook art. 13 lid 3 `ontwerp ONP-kader-richtlijn' (zie supra voetnoot 445): "Wannecr cen onder-
neming aanmerkelijke marktmacht op een specifieke markt bezit, kan zij ook worden aange-
merkt als onderneming met een aanmerkelijke marktmacht op een nauw verwante markt als de 
koppelingen tussen beide markten van then aard zijn dat de marktmacht op de ene markt op de 
andere markt zokan worden gebruikt dat de marktmacht van de onderneming wordt vergroot." 
Vgl. Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (INN ), 10 juli 2001, punt 152. 
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in de zin van artikel [82] opleveren, tenzij de.ze objectief gerechtvaardigd is."6 36  In het arrest 

Telemarketing oordeelde het Hof: "[...] een onderneming met een machtspositie op een be-

paalde markt [maakt] zich schuldig [...] aan misbruik in de zin van [artikel 82 EG], wanneer 

zij een nevenactiviteit die door een derde onderneming verricht kan worden in het kader van 

haar werkzaamheden op een venvante, doch onderscheiden markt, zonder objectieve noodzaak 

aan zichzelf of aan een tot dezelfde groep behorende onderneming voorbehoudt, met de 

kans dat de mededinging van die derde onderneming volledig wordt uitgeschakeld."63 7  De 

toetsing van gestelde `objectieve rechtvaardigingen' op proportionaliteit en subsidiariteit is 

echter streng, zie bijvoorbeeld het Gerecht in Hi/ti. 638  

Het argument dat de afnemer de juiste soort 'input moet gebruiken voor delicate technolo-

gie, omdat defecten het imago van het product zou kunnen schaden, 639  is in de jurisprudentie 

van het Hof en Gerecht in de context van art. 82 reeds meerdere malen expliciet verwor-

pen.64° Koppelverkoop is als coplossing' om een informatieprobleem te verhelpen vaak dis-

proportioned te noemen, omdat openbaarmaking van de specificaties van `inteaces' meestal 

volstaat voor veiligheids- en compatibiliteitsproblemen. 

De arresten Tetra Pak II, Telemarketing en Hi/ti betroffen (o.m.) gevallen van koppelverkoop. 

De overwegingen betreffende de mogelijkheid tot objectieve rechmaardiging lijken geinspi-

reerd te zijn door de rechtspraak uit de VS over koppelverkoop, waar regelmatig een `objec-

tieve rechtvaardiging' wordt aangenomen met als gevolg dat koppelverkoop met als strijdig 

met de mededingingsregels werd geacht. Men dient hierop bedachtzaam te zijn indien men 

636  HvJEG 14 november 1996, zaak C-333/94P (Tetra Pak II), fur. 1996, 1-5951, r.o. 37 (cursivering 
toegevoegd). 

637  HvJEG 3 oktober 1985, zaak 311/84 (Telemarketing (CBEM) / CLT IPB), Jur. 1985, 3261, r.o. 
27 (cursivering toegevoegd); vgl. HvJEG 20 maart 1985, zaak 41/83 (ka/ii; / Commirsie), Jur. 
1985, 880, r.o. 23-26; HvJEG 13 december 1991, zaak 18/88 (RTT / GB-INNO-.BM), Jur. 1991, 
1-5941, r.o. 18. 

638  GEA EG 12 december 1991, zaak T-30/89 (Fli/ti / Commissie), Jur. 1991, 11-1439, r.o. 102-119. 
639  De Commissie noemde dit argument om koppelverkoop toe te staan in de context van verticale 

overeenkomsten, zie mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de commu-
nautaire mededingingsregels op verticale afspraken (Vervolg op het Gn9enboek verticale atipraken), 
p. 22-23. Het is echter ten minste betwistbaar als rechtvaardiging in de afweging in de context 
van art. 81, waar in lid 3 ook het vereiste van proportionaliteit geldt. 

640 Een "[...] fundamentele rechtvaardiging, betreffende de uit economisch oogpunt geintegreerde 
en niet te scheiden aard van [...] systemen"is reeds expliciet afgewezen als rechtvaardiging voor 
koppelverkoop in GEA EG 6 oktober 1994, zaak T-83/91 (Tetra Pak II), fur 1994, 11-755, r.o. 
138-141; HvJEG 14 november 1996, zaak C-333/94P (Tetra Pak II), fur. 1996, 1-5951, r.o. 36; 
zie ook beschikking 88/138/EEC van de Commissie van 22 december 1987 inzake een proce-
dure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/30.787 en 31.488 - Eurofix-.Bauco / 

PB L 65/19 (11/03/1988), punten 87-96, m.n. 90: "Een onderneming die met veiligheids-
problemen te maken krijgt, mag niet haar toevlucht nemen tot gedrag dat een rnisbruik in de zin 
van artikel 86 [thans art. 82 EG] oplevert; zij zou veeleer andere, geoorloofde en normaal doel-
treffendere middelen moeten zien te vinden om die problemen te verhelpen." 
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dit criterium op andere vormen van misbruik wil toepassen. Zie echter ook beschikking WK 

Voetbal 1998, waar veiligheidsoverwegingen - behandeld werden als mogelijke recht-

vaardigingsgrond voor discriminerende verkoopregelingen, die in tam echter gemotiveerd 

werden afgewezen."I 

3.5.4 Concentratie-controle 

Dit aspect van het mededingingsrecht lijkt niet bijzonder relevant te zijn voor wetgeving 

door de nationale overheid, en zal daarom slechts zeer sumrnier worden behandeld." 2  

Het EG-Verdrag bevat (i.t.t. het EGKS-Verdrag, zie art. 66) geen expliciete regeling om voor-

af te controleren of door een concentratie van ondernemingen een machtspositie ontstaat of 

worth versterkt die aanleiding kan geven tot machtsmisbruik. De oorsprong van het Euro-

pese beleid inzake de controle op concentraties is gelegen in het Continental Can-arrest, waar-

in het Hof bepaalde dat de versterking van een bestaande machtspositie door het opkopen 

van een concurrent misbruik vormt. 443 Vanaf 1973 ontwildrelde de Commissie op basis van 

deze jurisprudentie een informed controlesysteem achteraf voor concentraties. Later bepaalde 

het Hof dat ook (of wellicht beter: zelfs) wanneer er geen sprake is van een machtspositie, 

een overname op grond van art. 81 EG verboden intlien er daardoor een mededingings-

beperkende collusie ontstaat. 6.1  

Skids 1989 worden concentraties getoetst op basis van de Verordening betreffende de con-

trole op concentratie van ondernemingen, ofwel `COV0'." 5  De huidige toepassing van de 

genoemde jurisprudentie (d.w.z. buiten de COVO) is dan ook zeer miniem of ontbreekt ge-

heel. 

Beschikking 2000/12/EG van de Commissie van 20 juli 1999 inzake een procedure op grond 
van artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 54 van de EER-overeenkomst (IV/36.888 — IF/C 
Voetbal 1998), PB L 5/55 (08/01/2000), puntcn 105-114. 

642  Een denkbaar problem is dat wellicht de Mw zelf of het beleid van betrokken ministeries in 
strijd is of was met het Europese mededingingsrecht. Problemen van deze soort vallen echter 
buiten de vraagstelling van dit onderzoek zoals die nader is a fgebakend (zie p. 29). 

643 HvJEG 21 februari 1973, zaak 6/72 (Continen.  tal Can), Jur. 1973, 215. 
641 HvJEG 17 november 1987, gcv. zaken 142 & 156/84 (BAT & Reyna/elf / Commissie), Jur. 1987, 

4487. 
643  Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van 21 december 1989 betreffende de controle op 

concentraties van ondernemingen, 1 38 L 395/1-12 (30/12/1989); gewijzigd bij Verordening 
KEG) nr. 1310/97 van de Raad van 30 juni 1997 houdende wijziging van Vcrordening (EEG) in. 
4064/89 bctreffende de commie op concentraties van ondernemingen (PB L 180/1 
(09/07/1997) (hierna: `COV0'); geconsolideerde versies zijn beschikbaar op: 
< http://europa.eutnt/comm/competition/mergers/legislation/c406489_nl.pdf  > 	en 
< http:/ / europa.eu.int/ etmlex/n1/ consleg/pd f/ 1989 /n1 1989R4064_do_001.pdf >. 
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De COVO wordt ook toegepast op oligopolistische dominante posities."6 

Ook in de Mw bestaat toezicht op concentraties van ondernemingen. Er is dus een af-

bakening van bevoegdheden vereist. Op grond van art. 21 COVO is de Commissie exclusief 

bevoegd indien sprake is van een `communautaire dimensie' (zie echter ook art. 21 lid 3 

COVO, de zgn. 'Dutch clause'). Voor de toepassing van concentratiecontrole gelden drem-

pels: voor Nederland is een verhoging van de drempel bij AmvB6 47  van f 30 miljoen naar 

30 miljoen aanstaande (zie voor een schematisch overzicht van de verschillende omzet-

drempels OTTOW & VERLOREN VAN THEMAAT (1998), P.  72). In Nederland bestaat boven-

dien sectoraal toezicht op concentraties tussen banken en financiele instellingen door De 

Nederlandse Bank op grond van de Wet Toezicht Kredietwezen 1992. De twee toezicht-

houders toetsen op verschillende aspecten, en werken daarbij samen.648 

Vanuit EG-rechtelijk perspectief zou wetgeving door LidStaten in strijd kunnen komen met 

art. 10, 2e Paragraaf EG. Een voorbeeld hiervan is sectorale concentratiecontrole (bijv. door 

De Nederlandse Bank) die uit de pas zou lopen met de COVO." 9  Een ander voorbeeld bier-

van is het volgende: in de jaren '80 poogde de Nederlandse overheid in het kader van een 

hervorming van de waterleidingsector de Ileintjes' te laten fuseren, dit zou in strijd kunnen 

zijn met art. 10, 2' Paragraaf EG j° COV0.65(' 

3.5.5 Niet -economische belangen en het mededingingsrecht 

Een belangrijke vraag is of er in het mededingingsrecht ook rekening kan worden gehouden 

met `niet-economische belangen', bijvoorbeeld in de context van de toetsing onder art. 81 lid 

3 EG. A-G Leger schrijft hierover: "Volgens de rechtspraak biedt de tekst van artikel 81 lid 

3 EG de mogelijkheid rekening te houden met de bijzondere kenmerken van bepaalde eco-

nomische sectoren, 1  L overwegingen van sociale aard;[ 652] en, tot op zekere hoogte, ove.nve- 1'651 

"6  Beschikking 92/553/EEG van de Commissie van 22 juli 1992 inzake een procedure op grond 
van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (IV/M.190 — Nestle I Penier), PB L 356/1 
(05/12/1992). 

647 

 

Sib. 2001, 461 (16 oktober 2001). 
648  Protocol van De Nederlandsche Bank, de Verzekeringskamer en de Nederlandse Mededingings-

autoriteit (10-12-1999). 
649  Prof. mr. Floris O.W. Vogelaar (gesprek d.d. 23 oktober 2001). 
65" Prof. mr. Leigh Hancher (gesprek d.d. 11 december 2001). 
651  HvJEG 27 januari 1987, zaak 45/85 (Verband der Sachversicheret), Jur. 1987, 405, r.o. 15. 
652  HvJEG 25 oktober 1977, zaak 26/76 (Aletm SB -Grqflmarkte / Commzirsie), Jur. 1977, 1875, r.o.. 43; 

HvJEG 11 juli 1985, zaak 42/84 (Rernia), Jur. 1985, 2545, r.o. 42. 
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gingen die verband houden met de behartiging van het algemeen be1ang46 531"654  Hij meent 

dan ook dat mededingingsbeperkende regelingen (in east, beroepsregels) die, getoctst aan 

deze criteria, in het algemeen positieve economische gevolgen teweegbrengen, in aanmerking 

behoren te komen voor een ontheffing uit hoofde van artikel 81 lid 3 EG. 

Over `niet-economische belangen' en het mededingingsrecht is door verschillende auteurs 

geschreven in VAN DE GRONDEN & MORTELNLANS (2001), besproken door KLOOSTERHUIS 

(2001). Hoewel het Hof en de Commissie `economische activitcit' als een breed begrip han- 

teren, is dit wellicht toch minder omvattend dan dat van economen, vgl. VAN DANIME (2001) 

en TEN P1.-AA (2001) over wat als `niet-economische belangen' kunnen gelden. SEVENSTER & 

VEDDER (2000) hanteren bij voorkeur de term `niet-mededingingsbe1angen'. 686  

Volgens VAN DE GRONDEN (2001A) kan ten eerste de opsomming van doelen en middelen 

in de artikelcn 2-4 EG, welke deels zien op zgn. lacetbelangen' 656  (milieubeleid inclusief 

natuur- en diercnbescherming; consumentenbeleid; volksgezondheid; cultuurbeleid; onder-

wijs; sport; toerisme; en civiele bescherming) cen rol spelen. 659 VAN DE GRONDEN (2001A) 

meent dat de doe!- en middelencatalogus van het EG-Verdrag aanleiding geeft tot teleo-

logische interpretatie.6 58  Ten tweede kunnen volgens VAN DE GRONDEN (2001A) argu-

mental worden ondeend aan secundaire (Communautaire) regelgeving.6 59 SEVENSTER & 

VEDDER (2000) noemen behalve de lacetbelangen' bovendien alle andere cniet-mededin-

gingsbelangen (zoals ruimtelijke ordening, energiebesparing, bescherming van de zwakkeren 

in de samenleving, ontwikkelingssamenwerking, en verdediging van de democratie). 960 

653  GEA EG 11 juli 1996, gev. zaken T-528, 542, 543 & 546/93 (Met/vole Tilevision / Commithe), Jur. 
1996, 11-0649, r.o. 118; GEA EG 22 oktober 1997, gev. zaken T-213/95 & T-18/96 (SCK 
FNK I Commicsie),Jur. 1997, 11-1739, r.o. 194. 

654  Conclusie A-G Leger, zaak C-309/99 (IVounrs), 10 juli 2001, punt 113 (de originele verwijzingen 
naar jurisprudentie ziin in voetnoten tussen haken geplaatst). 

655  SEVIINSTER & VEDDER (2000), p. 3, voetnoOt 2. 
656 Zie over het lacettenbeleid' KAPTEYN & VERLOREN VAN TIINNIAAT (1995), p. 639 e.v.; vgl. 

M08114.MINS (1999), noot 14 en begeleidende tekst; Si NEN8rE8 & VEDDER (2000), p. 3. 

657  VAN DIIG RONDEN (2001A), p. 16-17, 18-21. 
638 VAN DE GRONDEN (2001A), p. 50. 
659  VAN DE G80NDEN (2001A) wijst in dit verband op de Mededeling van de Comrnissie over de 

toepassing van de mededingingsregels op de postsector en over de beoordeling van bepaalde 
overheidsmaatregelen met betrekking tot postdiensten, PB C039/02 (06/02/1998). 

66(1  SIIVIINSTER & VEDDER (2000), p. 3, onder venvilzing naar 1310K (1998), p. 185, en 
MORTI ILNIANS (1999), p. 1244 c.v. 
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Er zijn thans vier (verschillend geredigeerde) Verdragsbepalingen die uitdrukkelijk integratie 

van het betreffende beleid in de toepassing van andere bepalingen en uitwerking van ander 

beleid voorschrijven:661 

- art. 6 EG (milieubeleid); 

- art. 151 lid 4 EG (cultuurbeleid); 

- art. 152 lid 1 EG (volksgezondheid); 

- 	art. 153 lid 2 EG (consumentenbescherrning). 

Volgens MORTELMANS (1999), P.  1245-1246, zijn deze integratie-bepalingen van groot be-

lang. Het is echter nog erg onduidelijk vat de consequenties zijn van de verschillende redac-

tie van deze artikelen.66 2  

- Op andere beleidsterreinen zijn er protocollen en verklaringen, die eenzelfde effect be-

ogen: het creeren van een 'status aparte' voor de betreffende sector. Als voorbeelden 

hiervan kunnen onder meer genoemd worden: 

- Protocol betreffende het publieke-omroepstelsel in de lidstaten, PB C 340/109 

(10/11/1997); 

- Protocol betreffende de bescherming en het welzijn van dieren, PB C 340/110 

(10/11/1997); 

- Verklaring betreffende de status van kerken en niet-confessionele organisaties, PB C 

340/133 (10/11/1997); 

- Verklaring betreffende sport, PB C 340/136 (10/11/1997); 

- Verklaring betreffende openbare kredietinstellingen in Duitsland, PB C 340/138 

(10/11/1997); 

- Verklaring van Oostenrijk en Luxemburg betreffende kredietinstellingen, PB C 340/143 

(10/11/1997). 

Onduidelijk wat het gevolg is van het `ontbreken' van een bepaald belang in het EG-

Verdrag. Sport bijvoorbeeld wordt wel genoemd in een protocol bij het Verdrag van Am-

sterdam.663  Het is overigens zoals gezegd sowieso de taak van de Commissie om rekening te 

houden met de bilzondere aard van bepaalde economise& sectoren en de aldaar optrrdende moei1ijk-

heden,664 de vraag is derhalve wat deze integratiebepalingen, verklaringen en protocollen daar- 

661 

662 

663 

664 

SEvENSTER & VEDDER (2000), p. 3. 
SEvENSTER & VEDDER (2000), p. 3. 
Verklaring nr. 29 gehecht aan het Verdrag van Amsterdam (zie supra noot 30) betreffende sport, 
waarin de organen van de EU door de Verdragsluitende Conferentie worden opgeroepen reke-
ning te houden met de maatschappelijke betekenis van sport, i.h.b. van de amateursport. Dat het 
ook anders kan is te zien in Duitsland blijkens de 6e novelle Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schrankungen (GWB), 31; vgl. VOG ELAAR (2000), p. 24. 
HvJEG 27 januari 1987, zaak 45/85 (Verband der Sachversicheret), Jur. 1987, 405, r.o. 15. 
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aan toevoegen. De collegiale besluitvorming over ontheffingen o.g.v. art. 81 lid 3 EG in Eu-

ropese Commissie leidt er tevens toe dat Commissarissen die verannvoordelijk zijn voor 

andere beleidsterreinen hun invloed op de besluitvorming kunnen uitoefenen. 669  

Er lijkt wel cen zekcre ruimte en zelfs noodzaak tot tweedeling te zijn. In het Bosnian-arrest 

ovenvoog het Hof bijvoorbeeld: "In dit verband dient eraan te worden herinnerd, dat het 

Hof in het arrest Donal...1 heeft erkend, dat de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer 

van personen zich Met verzetten tegen een regeling of praktijk waarbij buitenlandse spelers 

van bepaalde wedstrijden worden uitgesloten om nieteconnmische redenen die verband houden 

met het mecifieke karakter en leader van deze wedstrijden en waarbij het dus uitsluitend om de 

sport als zodanig gaat, zoals bij voorbeeld het gcval is bij wedstrijden tussen nationale ploe-

gen van verschillende landen. Het Hof heeft er evenwel op gewezen, dat deze inperking van 

de werkingssfeer van de betrokken bepalingen beperkt moet blijven tot haat eigenlijke 

doel. "666 

Volgens VOGELAAR (2000) kan alles vat (1) doelspecifiek en (2) noodzakelijk is voor de 

werking van een bepaalde sector (ofwel daaraan inherent is) buiten de werkingssfeer van het 

mededingingsrecht worden gebracht.66 7  Dit lijkt te worden bevestigd door het recente 

1Vouters - arrest/ 69  Dit geldt bijvoorbeeld in de sportsector voor regels die de bevordering van 

competitieve elementen beogen, zoals een beperking van het aantal buitenlandse spelers per 

professioneel sportteam;6 69  voor de beperking van het aantal teams per concern dat mag 

deelnemen aan een intemationale competitie,6 70 en voor de vaststelling van (technische) spe-

cificaties voor hulpmiddelen zoals schoeisel of ballen, zolang dat nict het merk of de pro-

ducent daan-an bctreft.6 91  

665  Zie art. 219 EG; vgl. MOWIELMAN8 (1999), par. 2; VAN DE G8()NDEN (2001A), p. 21. 
666 HvJEG 15 december 1995, C-415/93 (Rosman), fur. 1995, 1-4921, r.o. 127, onder aanhaling van 

HvJ EG 14 juli 1976, zaak 13/76 (Dona),Jur. 1976, 1333, r.o. 14 en 15 (cursivering toegevoegd). 
667  VOGELAAR (2000), p. 22-26; gesprek met prof. mr . Floris O.W. Vogelaar, 23 oktober 2001. 
668  I-IvJEG 19 februari 2002, zaak C-309/99 (117outers), fur. 2002, 0000 (n.n.g.), zie m.n. r.o. 97 en 

107-110. 
669  HvJEG 13 april 2000, zaak C-176/96 (Lebtonen), fur. 2000, 1-2681 (NB: deze zaak betreft 

verkeersvrijheden). 
67"  Bijvoorbeeld de regel van de UEFA die verbiedt dat meerdere, tot dezelfde eigenaar behorende 

voetbalclubs aan dezelfde competitie declnemen), zie lilededeling op grond van Artikel 19 (3) 
van Vo. 17/62 in de zaak nr. 37.632 — UEFA, "betreffende de regels ointrent de integriteit van 
de UEFA club competities en de onathankelijkheid van de clubs", PB 1999, L 363/2. Zie ook 
Europese Commissie, Het Europese Sportmodel, Discussienota van DG X, m.n. § 3.3. 

671  Vgl. beschikking 92/261/EEG van de Cotnnaissie van 18 maart 1992 inzake een procedure op 
grond van artikel 85 van het EEG-Vetdrag (IV/32.290 — New/It I Dunlop Slazenger International 
ea.), PB1, 131/32 (16/05/1992), punten 29, 40, en 60 (tennisballen); CFA EG 7 juli 1994, zaak 
T- 43/92 (Dunlop Slazenget), kr. 1994, 11 - 441. 
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De reglementen van de sportorganisaties die noodzakelijk zijn om de kansengelijkheid tus-

sen clubs, de onzekerheid van de resultaten, alsook de integriteit en een goed verloop van de 

competities te waarborgen, vallen in beginsel niet onder de Europese concurrentieregels. 

"Hieruit volgt dat de UEFA bij de goedkeuring van dit voorschrift en zijn uitzonderingen 

haar rechtmatig recht van zelfreglementering als sportorganisatie zodanig heeft uitgeoefend, 

dat dit niet door de mededingingsregels van het Verdrag op losse schroeven kan worden 

gezet."672  

De regels op grond waarvan de nationale voetbalbonden de televisie-uitzencling van voetbal-

wedstrijden gedurende tweeenhalf uur op zaterdag of zondag, tijdens de uren waarop de 

wedstrijden op nationaal niveau plaatsvinden, tegenhouden, teneinde het bezoek aan de 

voetbalstadia en de deelname van amateurspelers aan deze sport met negatief te beinvloeden, 

vallen volgens de Commissie met onder de werkingssfeer van de Europese mededingings-

regels: "Dit is een goed voorbeeld hoe de mededingingsregels kunnen worden afgestemd op 

de bijzondere kenmerken van de sport."673 

3.6 Staatssteun 

In deze Paragraaf worden de medeclingingsregels behandeld die de relatie tussen overheid en 

ondernemingen betreffen, die onder de noemer `steunmaatregelen' vallen. Dit is geregeld in 

de artikelen 87-88 EG (deze bevatten de materiele bepalingen; art. 89 EG regelt de bevoegd-

heid van de Raad om verordeningen vast te stellen): 

6" Bulletin EU 12-1999, Mededinging (8/36), punt 1.2.42 (Beschikking van de Commissie van 3 
december). 

673  Bulletin EU 4-2001, Mededinging (1/18), punt 1.3.37 (besluit van de Commissie van 19 april 
2001); zie hierover ook Bulletin EU 6-2001, Mededinging (5/31), punt 1.3.52 (Canal+/LJEFA). 
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Artikel 87 EG (ex artikel 92 EG-Verdrag) 

1. Behoudens de afwijkingen waarin dit Verdrag voorziet, zijn steunmaatregelen van 

de staten of in welke VOIITI ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging 

door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen 

of dreigen te vervalsen, onvcrenigbaar met de gemeenschappelijke markt, voorzover 

deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beinvloedt. 

2. Met de gemeenschappelijke markt zijn verenigbaar: 

a) steunmaattegelen van sociale aard aan individuele verbmikers op voonvaarde 

dat deze toegepast worden zonder onderscheid naar de oorsprong van de produc-

ten, 

b) steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of 

andere buitengewone gebeurtenissen, 

c) steunmaatregelen aan de economie van bepaalde streken van de Bondsrepu-

bliek Duitsland die nadeel ondeninden van de deling van Duitsland, voorzover 

deze steunmaatregelen noodzakelijk zijn om de door dew deling berokkende eco-

nomische nadelen te compenseren. 

3. Als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kunnen worden beschouwd: 

a) steunmaatregelen van sociale aard aan individuele verbruikers op voonvaarde 

dat dcze toegepast worden zonder onderscheid naar de oorsprong van de produc-

ten, 

b) steunmaatregelen om de verwezenlijking van een belangrijk project van ge-

meenschappelijk Europces belang te bevorderen of een ernstige verstoring in de 

economic van een lidstaat op te heffen, 

c) steunmaatregelen om de ontwilckeling van bepaalde vormen van economische 

bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieen te vergemakkelijken, mits de 

voonvaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig 

worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad, 

d) steunmaatregelen om de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed 

te bevorderen, wanneer door deze maatregelen de voonvaarden inzake het Ilan-

delsverkeer en de mededingingsvoonvaarden in de Gemeenschap nict zodanig 

worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang worth geschaad, 

andere soorten van steunmaatregelcn aangewezen bij besluit van de Raad, genomen 

met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissic. 
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Artikel 88 EG (ex artikel 93 EG-Verdrag) 

1. De Commissie onderwerpt te samen met de lidstaten de in die staten bestaande 

steunregelingen aan een voortdurend onderzoek. Zij stelt de dienstige maatregelen 

voor, welke de geleidelijke ontwikkeling of de werking van de gemeenschappelijke 

markt vereist. 

2. Indien de Commissie, na de belanghebbenden te hebben aangemaand hun opmer-

kingen te maken, vaststelt dat een steunmaatregel door een staat of met staatsmid-

delen bekostigd, volgens artikel 87 niet verenigbaar is met de gemeenschappelijke 

markt of dat van deze steunmaatregel misbruik wordt gemaakt, bepaalt zij dat de 

betrokken staat die steunmaatregel moet opheffen of wijzigen binnen de door haar 

vast te stellen termijn. 

3. Indien deze staat dat besluit met binnen de gestelde termijn nakomt, kan de Corn-

missie of iedere andere belanghebbende staat zich in afwijking van de artikelen 226 

en 227 rechtstreeks tot het Hof van justitie wenden. 

4. Op verzoek van een lidstaat kan de Raad met eenparigheid van stemmen beslissen 

dat een door die staat genomen of te nemen steunmaatregel in afwijking van de 

bepalingen van artikel 87 of van de in artikel 89 bedoelde verordeningen als vere-

nigbaar moet worden beschouwd met de gemeenschappelijke markt, indien bui-

tengewone omstandigheden een dergelijke beslissing rechtvaardigen. Als de Corn-

missie met betrekking tot deze steunmaatregel de in de eerste alinea van dit lid 

vermelde procedure heeft aangevangen wordt deze door het verzoek van de be-

trokken staat aan de Raad geschorst, totdat de Raad zijn standpunt heeft bepaald. 

5. Evenwel, indien de Raad binnen een termijn van drie maanden te rekenen van het 

verzoek zijn standpunt met heeft bepaald, beslist de Commissie. 

6. De Commissie wordt van elk voornemen tot invoering of wijziging van steunmaat-

regelen tijdig op de hoogte gebracht, om haar opmerkingen te kunnen maken. In-

then zij meent dat zulk een voornemen volgens artikel 87 onverenigbaar is met de 

gemeenschappelijke markt, vangt zij onverwijld de in het vorige lid bedoelde pro-

cedure aan. De betrokken lidstaat kan de voorgenomen maatregelen met tot uit-

voering brengen voordat die procedure tot een eindbeslissing heeft geleid. 

Het regime inzake staatssteun werkt met name complementair t.o.v. de vrije verkeers-

regimes. Douane-rechten en `maatregelen van gelijke werking' verhogen irnmers 

kunstmatig de kosten van buitenlandse producten, steunmaatregelen leiden tot kunstmatige 

verlaging van de kosten van binnenlandse producten, zodat zij tot een identiek resultaat lei-

den, namelijk (nationaal) protectionisme. 
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Het mededingingsrecht 	enge zin')674 en het steunregime hebben hetzelfde doel, namelijk 

onvervalste mededinging in een 'open markteconomie met vrije mededinging'; en zij dienen 

coherent it worden toegepast.6 75  

Aangezien voor Lid-Staten de verplichting geldt om maatregelen die mogelijkenvijze staats-

steun vormen aan it melden bij de Conmaissie enotificatie-systeeml die exclusief bevoegd is 

om over de toelaatbaarheid daarvan te oordelen (onder toezicht van het Hof en Gerecht van 

eerste Aanleg), 676  is dit aspect wat het opstellen van een checklist minder problematisch dan 

de indirectc tocpassing van het mededingingsrecht op overheidshandelen via de `effet utile' - 

doctrine en art. 86 lid 1 EG. Er is derhalve slechts een signaleringsfunctie nodig, waarbij 

duidelijk worth aangegeven vat mose/iikerwuke staatssteun inhoudt. Immers, zelfs indien een 

Lid-Staat meent dat door een bepaalde maatregel de mededinging niet wordt vervalst, dat het 

intracommunautaire handelsverkeer daardoor niet ongunstig wordt beinvloed of dat die 

maatregel verenigbaar is met de Gemeenschappelijke Markt moet zo'n maatregel toch wor-

den aangemeld. 677  

De belangrijkste elementen van staatssteun zijn de volgende: 

- 	Steunmaatregelen moeten de staat geld kosten. Dit omvat zowel geld 'out of pocket, als 

geld niet 'in pocket (doelbewust afzien van mogelijke inkomsten). De vraag vat als als 

staatssteun geldt volgens art. 87 lid 1 EG is o.m. aan de orde geweest in de arresten 

Steinike; 678  Comm/isle I Frankrijk;679  CDE;680 Comm/isle / Franktijk; 681  SFEI / La Poste;682 en 

Piaggio.6s3  Een belangrijke vraag in dit kader is of er sprake is van een voordeel dat zon-

der (marktconforme) tegenprestatie (ofwel eenzijdig en autonoom) wordt verstrekt. In-

dien de staat handelt zoals een typische private investeerder dat zou kunnen doen, is er 

geen sprake van steun (het zgn. 'private investeerder'-principe); zie in dit verband m.n. 

de arresten Intermills.,610  Commisne 1 Beigie;685  en Commissie / Italie!" 

674  Zie noot 34 en begeleidende tekst, supra. 
675  GEA EG 31 januari 2001, zaak T-156/98 (RJB Mining), fur. 2001, 11-337; vgl. OTIERVANGER 

(2001). 
676  HvJEG 11 maart 1992, gev. zaken 78-83/90 (Compagnie Commerciale de l'Oues1), Jur. 1992,1-1847, 

r.o. 33. 
677  Beschildcing van het HvJ EG 21 mei 1977, gev. zaken 31/77 R & 53/77 R (Commissie / Vere-

nigd KoninIcrijk), fur. 1977, 921, r.o. 18; Beschikking van het ElvJEG 20 september 1983, zaak 
171/83R (Commissie I Frankn)k), fur. 1983, 2621, r.o. 12. 

678  HvJEG 22 maart 1977, zaak 78/76 (Skinike), Jur. 1977, 595. 
679  HvJEG 10 december 1969, gev. zaken 6 & 11/69 (Commune I Franktijk), Jur. 1969, 523. 
618) HvJEG 12 juli 1990, zaak 169/84 (CD1i), Jur. 1990,1-3083. 
681  HvJEG 25 juni 1970, zaak 47/69 (Commune / Franktijk), Jur. 1970, 487. 
682  HvJEG C-39/94 (SFEI La Poste), fur. 1996,1-3547. 
681  livJEG 17 juni 1999, C-295/97 (Plaggio), Jur. 1999,1-3735. 
684  HvJEG 14 november 1984, zaak 323/82 (Intermill0, fur. 1984, 3089. 
685  HvJEG 15 januari 1986, zaak 52/84 (Commicsie I Belgie), Jur. 1986, 89. 
686 HvIEG 21 maart 1991, zaak C-305/89 (Comm/isle / Italie), Jur. 1991, 1-1603. 
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- Specifiteit: het moet gaan om steun aan "bepaalde ondernemingen of bepaalde produc-

ties." De maatregel moet aan "bepaalde ondernemingen of bepaalde producties" steun 

verlenen; 

- De zinsnede "van de Staten" moet ruirn worden uitgelegd. De term "Lid-Staten" omvat 

ook regionale en lokale overheden.68 7  Gedrag van ondernemingen kan worden toege-

rekend aan een Lid-Staat indien deze daarop overwegende invloed kan uitoefenen.6 88  

- Er moet sprake zijn van ongunstige beinvloeding van het handelsverkeer tussen de Lid-

Staten. 

- 	De steun moet groter zijn dan de 'de minimile-toets toelaat. Volgens art. 2 lid 2 van Vo. 

69/2001689 mag de totale steun aan een onderneming met hoger zijn dan € 100.000,- 

over een periode van drie jaar. 

De vraag of steun door de staat betaald moet zijn was recentelijk aan de orde in de 

PreussenE1ektra-zaak. 69() GOOSSENS & EMMERECHTS (2001) schrijven daarover: 1..1 until 

now, the Court had not consistently held that only measures which involve direct public 

money would qualify as State aid or whether the sole fact that the aid was the result of a 

State measure would suffice to bring it within the scope of Article 87(1)."691 

687  HvJEG 14 november 1984, zaak 323/82 (Intermills / Commissie), Jur. 1984, 3809; FIVJEG 13 
maart 1985, gev. zaken 296 & 318/82 (Nederland & Leeuwarder Papienvarenfithriek / Commissie), Jur. 
1985, 809; HvJEG 20 september 1990, zaak C-5/89 (BUG -Alutechnik), Jur. 1990, 1-3437; vgl. 
GOOSSENS & EMMERECI-11'S (2001), p. 992, voetnoot 2 en begeleidende tekst; HvJEG 14 okto-
ber 1987, zaak 248/84 (Duitsland / Commirsie), Jur. 1987, 4013. 

688  HvJEG 2 februari 1988, gev. zaken 67, 68 & 70/85 (Van der Kooy I Commissie), J ur. 1988, 219. 
689  Verordening (EG) nr. 69/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing 

van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-steun, PB L 010/30 (13/01/2001). 
690  HvJEG 13 maart 2001, zaak C-379/98 (PreussenElektra), Jur. 2001, 1-2099. 
691 GOOSSENS & EMMERECHTS (2001), p. 992. Volgens de conclusie van A-G Jacobs in zaak C-

379/98 (PreussenElektra), 26 oktober 2000, punten 114-116, bestaan er twee mogelijke interpreta-
ties van de zinsnede "steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen 
bekostigd" in art. 87 lid 1 EG: 69 ' ten eerste de mime ('extensieve') interpretatie, waarbij deze zin-
snede twee alternatieven inhoudt; het eerste alternatief ("steunmaatregelen van de staten") om-
vat dan alle maatregelen van de Lid-Staten die niet door de Staat zelf worden bekostigd (deze in-
terpretatie is volgens Conclusie A-G Jacobs, zaak C-379/98 (PreussenElektra), 26 oktober 2000, 
punten 122 en 126, toegepast in de volgende zaken: HvJEG 30 januari 1985, zaak 290/83 (('om-
rnissie / Frankrijk), fur: 1985, 439 HvJEG 2 februari 1988, gev. zaken 67, 68 & 70/85 (Van der 
Kooy / Commirsie), fur. 1988, 219; HvJEG 7 juni 1988, zaak 57/86 (Griekenland / Commirsze), Jur. 
1988, 2855; vgl. Go)ssENs & ENINII;AtECI ITS (2001), p. 993, voetnoot 3 en begeleidende 
tekst.);en ten tweede de enge Crestrictieve') interpretatie, waarbij financiering uit staatsmiddelen 
altijd vereist is (deze interpretatie is volgens Conclusie A-G Jacobs, zaak C-379/98 (PreussenElek-
tray, 26 oktober 2000, punten 118, 119, 127 en 131, toegepast in de volgende zaken: HvJEG 24 
januari 1978, zaak 82/77 (Van Tiggele), fur. 1978, 25; HvJEG 13 oktober 1982, gev. zaken 213- 
215/81 (Norddeutsches Vieh - und .Fleischkontor / Bundesanstalt fir landwirtscbuftliche Marktordnuns), fur. 
1982, 3583; HvJEG 17 maart 1993, zaak C-72/91 (Roman Neptun), fur: 1993, 1-887; HvJEG 30 
november 1993, zaak C-189/91 (Kirsammer- Hack), Jur. 1993, 1-6185; HvJEG 7 mei 1998, zaak C- 
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Volgens A-G Jacobs geeft het Roman Neptn-arrest69 2  de huidige stand van de jurisprudentie 

weer, die voor de enge interpretatie kiest,693 volgens welke het woord "of" in art. 87 lid 1 EG 

gelezen moet worden als "en". 04  Het Hof. bleef in de PreussenElektra-zaak inderdaad bij deze 

`enge' interpretatie. Uit de rechtspraak van het Hof volgt, dat enkel de voordelen die recht-

streeks of zijdelings met staatsmiddelen zijn bekostigd, te beschouwen zijn als steunmaat-

regelen in de zin van art. 87 lid 1 EG. Het in deze bepaling gemaakte onderscheid tussen 

"steunmaatregelen van de staten" en steunmaatregelen "in welke vorm ook met staatsmid-

delen bekostigd" betekent namelijk niet, dat alle door een staat verleende voordelen steun-

maatregelen zijn, ongeacht of zij al dan niet met staatsmiddelen worden gefinancierd, doch 

wil alleen zeggen, dat het begrip steunmaatregel zowel de voordelen betreft die rechtstreeks 

door de staat worden toegekend, als die welke worden toegekend door ten van overheids-

wege ingesteld of aangewezen publiek- of privaatrechtelijk 1ichaam. 695  

In de PreussenElektra-zaak betoogde de Commissie tevens, dat ter verzekering van het nuttig 

effect van de artikelen 87 en 88 EG, naar analogie op de 'Of utik'-rechtspraak van het Hof 

over art. 81 EG gelezen in samenhang met art. 10 EG, vereist is dat het begrip "steunmaat-

regelen van de staat" aldus wordt uitgelegd, dat het eveneens ondersteuningsmaatregelen 

omvat, die door de staat worden opgelegd, maar door particuliere ondernemingen gefinan-

cierd.696 Deze opvatting werd uitdrukkelijk verworpen door het Hof: 

"In dat verband kan worden volstaan met erop te wijzen, dat [art. 87 EG], anders dan [art. 

81 EG] dat uitsluitend gedragingen van ondememingen betreft, rechtstreeks slaat op maat-

regelen die van de lidstaten uitgaan. In die omstandigheden volstaat [art. 87 EG] op zich om 

de daarin bedoelde gedragingen van de staten te verbieden, en [art. 10, tweede alinea EG], 

bepalende dat de lidstaten zich onthouden van alle maatregelen welke de verwezenlijking van 

de doelstellingen van het Verdrag in gevaar kunnen brengen, kan niet worden aangevoerd 

om het toepassingsgebied van bedoeld [art. 87 EG] uit te breiden tot gedragingen van de 

52-54/97 (Viscid° e.a.), Jur. 1998,1-2629; HvJEG 1 december 1998, zaak C-200/97 (Ecoirade), Jur. 
1998, 1-7907; HvJEG 17 juni 1999, C-295/97 (Piaggio), Jur 1999, 1-3735; vgl. GooSSENS & 
ENIMERECITIS (2001), p. 993, voetnoot 4 en begeleidende tekst.). 

692  HvJEG 17 maart 1993, zaak C-72/91 (Roman Neptun), Jur. 1993,1-887. 
693  Conclusie A-G Jacobs, zaak C-379/98 (PreussenElektra), 26 oktober 2000, punten 127-130. 
694  Go( )tiSENS & EMNIERECI its (2001), p. 992. 
695  HvJEG 24 januari 1978, zaak 82/77 (1/an Tiggele), Jur. 1978, 25, r.o. 24-25; HvJEG 17 maart 

1993, zaak C-72/91 (Sloman Nepum), fur. 1993, 1-887, r.o. 19; HvJEG 30 november 1993, zaak 
C-189/91 (Kirsammer-Fickli), fur. 1993, 1-6185, r.o. 16; HvJEG 7 mei 1998, zaak C-52-54/97 
(Viscido c.a.), Jur. 1998, 1-2629, r.o. 13; YlvJEG 1 december 1998, zaak C-200/97 (Ecotrade), fur. 
1998,1-7907, r.o. 35, HvJEG 17 juni 1999, C-295/97 (Piaggio), Jur. 1999,1-3735, r.o. 35); Hyj EG 
13 maart 2001, zaak C-379/98 (PreussenElektra), Jur. 2001, 1-2099, r.o. 58. 

696  HvJEG 13 maart 2001, zaak C-379/98 (PtrussenElektra), Jut: 2001,1-2099, r.o. 63. 
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staten die er met onder vallen."697 Volgens het Hof is er dus geen `nieuwe norm'-achtige toe-

passing mogelijk van de regels betreffende staatssteun. 

In het arrest Frank/7).k / Commissie698 is bepaald dat een systeem van vermindering van sociale 

lasten voor werkgevers verboden staatssteun vormt. PRECI-1AL & PARRET (2000) schrijven 

hierover: "Deze uitspraak laat aan de lidstaten weinig ruirnte om via veranderingen in hun 

belasting- of sociale zekerheidssysteem bepaalde doelstellingen van hun sociale, economi-

sche of ecologische politick te realiseren zoals in dit geval bijvoorbeeld de werkgelegen-

heid."699  

Voor verschillende sectorale gelden uiteenlopende bijzondere regelingen voor staatssteun, 

namelijk: 700 agricultuur; omroep; kolen en staal; electriciteit (' stranded costs'); visserij; 

motorvoertuigen-industrie; scheepsbouw; staal; synthetische vezels; en transport 

(luchttransport; maritiem transport; weg, spoor, en binnenvaart). Sommige van deze regelin-

gen behelzen uitgewerkte regimes (bijv. kolen en staal), andere regelingen betreffen slechts 

een of enkele aspecten van de betreffende sector. 

Wat betreft de Icwestie van financiering van steun heeft het GEA EG recentelijk bepaald dat 

art. 87 lid EG voor de kwalificatie als steunmaatregelen geen onderscheid maakt naar de 

redenen of doelstellingen daarvan, maar uitgaat van de gevolgen daan-an, en dat corn-

pensatiebetalingen door de staat aan een ondernetning voor het uitvoeren van taken van 

algemeen belang een `economisch voordeel' en derhalve staatssteun inhoudt in de zin van 

artikel 87 lid 1 EG, indien aan de overige voorwaarden van art. 87 lid 1 EG is voldaan. 7 01 

Indien dit client om het tekort te dekken van een dienst van algemeen belang is dat echter 

verenigbaar met het Verdrag. 702  Op dit punt is echter sprake van tegenstrijclige jurisprudentie. 

In de nog recentere Ferring-zaak, is namelijk weer door het Hof bepaald dat dit geen steun 

697  HvJEG 13 maart 2001, zaak C-379/98 (PreussenElektra), Jur. 2001, 1-2099, r.o. 64-65; GOOSSENS 
& ENIMERF.CI-ITS (2001), P.  995. 

698  HvJEG 5 oktober 1999, zaak C-251/97 (Frankrijk / CommzIrsie),Jur. 1999, 1-6639. 
6" PRECIIAL & PARRE1 (2000), noot 67 en begeleidende tekst. 
700  Via < http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/aid3.html#G  > kunnen 

de verschillende relevante bronnen worden gevonden. 
701  Mededeling van de Commissie, Diensten van algemeen belang in Europa', PB C17/04 

(19/01/2001), punt 26, onder verwijzing naar GEA EG 27 februari 1997, zaak T-106/95 (PT-
SA), Jur. 1997, 11-229; GEA EG 10 mei 2000, zaak T-46/97 (SIC); Jur. 2000, 11-2125 (beves-
tigd); Beschikking van het Hof van 25 maart 1998, zaak C-174/97P (FFSA), Jur. 1998, 1-1303 
(bevestigd). Vgl. `mededeling diensten van algemeen belang 2001' (zie noot 320, supra), punt 26, 
p. 8; Laken-Verslag, par. 2.1.1.1, punt 14, p. 7. 

7112  GEA EG 27 februari 1997, zaak T-106/95 (FFSA), Jur. 1997, 11-229, r.o. 178, onder verwijzing 
naar HvJEG 19 mei 1993, zaak C-320/91 (Corbeau), fur. 1993, 1-2533, r.o. 17-19; vgl. Laken-
Verslag, punt 16. 
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vormt.70 3  De consequentie van deze tegenstrijdige jurisprudentie is vooralsnog onduidelijk, 

de mening van het Hof gaat uiteraard voor die van het Gerecht, aan de andere kant zou ook 

het 'voile' Hof andas over de kwestie kunnen oordelen dan de Zesde kamer die verant-

woordelijk was voor de uitspraak in de Femkg-zaak. 

De compensatie kan — indien zij al steun vormt — niettemin verenigbaar zijn met het EG-

Verdrag op basis van art. 86 lid 2 EG. Dat is het geval als aan idle voonvaarden van deze 

bepaling is voldaan, en in het bijzonder als de compensatie de netto extra kosten voor de 

specifieke taak waarmee de onderneming is belast, niet te boven gaat. De Commissie is van 

mening dat, indien de compensatie wordt vastgesteld voor een passende periode na een 

openbare, doorzichtige en niet-discriminerende procedure, aangenomen mag worden dat 

dergelijke steun verenigbaar is met de regels inzake staatssteun zoals neergelegd in het Vet-

drag. 7 (4  

Staatssteun-test 

1. Is er sprake van een voordeel dat zonder tegenprestatie (ofwel eenzijdig en auto-

noom) worth verstrekt? 
NEE: er is geen sprake van steun; geen aanrnelding vereist; 

JA: ga verder met de volgende vraag; 

2. Worth dit voordeel met staatsmiddelen bekostigd? 

NEE: er is geen sprake van steun; geen aanmelding vereist; 

JA: ga verder met de volgende vraag; 

3. Worden bepaalde ondernemingen of producties begunstigd? 

NEE: a is geen sprake van steun; geen aanmelding vereist; 

JA: er is wel sprake van steun; ga verder met de volgende vraag; 

4. Valt de steun onder de 'de minimis'-regel? 

NEE: aanmelding vereist. 

JA: geen aanmelding vereist. 

703  HvJEG 22 november 2001, zaak C-53/00 (Ferrins), fur. 2001, 0000 (n.n.g.), to. 26-29. 
714  Ms voorbeeld van de verenigbaarheid van de financiering van de publieke omroep met het me-

dedingingsrecht op grond van artikel 86 lid 2 EG noemt de mededeling van de Commissie, 
`Diensten van algemeen belang in Europa', PB C17/04 (19/01/2001), noot 7, het besluit van de 
Commissie van 24.2.1999 ten aanzien van steunmaatregel NN 70/98 (Kinderkanal es- Phoenee),PB 
1999 C 238/3; en het besluit van de Commissie van 29.9.1999 ten aanzien van steunmaatregel 
NN 88/98 (BBC News 24), PB 2000 C 78/6; vgl. Laken-Verslag, p. 8, punt 17 en noot 12. Zie 
voor de toepassing van hetzelfde beginsel o.a. de ontwerpverordening inzake vervoer over land, 
C0h1(7) 2000/9 van 26 juli 2000, en Richtlijn 2000/52/EG van de Commissie van 26 juli 2000 
tot wijziging van Richt* 80/723/EEG betreffende de doorzichtigheid in de financiele betrek-
kingen tussen lidstaten en openbare bedrliven, PB L 193/75 (29/07/2000) ('transparantie-
richtlijn'). 
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4.1 Evaluatie van geformuleerde criteria en methoden 
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In dit hoofdstuk volgt een beknopte evaluatie van het voorafgaande. Een samenvattend 

overzicht van de criteria die in het juridische gedeelte zijn geformuleerd voor de toelaatbaar-

heid van de mededingingsbeperkingen die uit wetgeving kunnen voortvloeien wordt gebo-

den in par.5.1, `Overzicht van geformuleerde criteria en methoden'. 

4.1.1 Verantwoording keuze voor wetgevingstrajecten 

In overleg met de opdrachtgever en de begeleidingscommissie is gekozen voor twee speci-

fieke wetgevingstrajecten om de geschiktheid te toetsen van de criteria en methoden die in 

de eerste fase van dit onderzoek zijn geformuleerd. 

Het eerste wetgevingstraject dat is bekeken, is het wetsvoorstel `herziening overeenkomsten-

stelsel', door betrokkenen ook wel aangeduid als `wetsvoorstel regionalisering zorg'. 76  Gedu-

rende dit onderzoek was dit wetsvoorstel in behandeling bij de Raad van State, waardoor het 

niet openbaar was, hetgeen tot gevolg heeft dat het in dit onderzoek onder voonvaarde van 

geheimhouding is onderzocht. 

Het tweede wetgevingstraject dat is bekeken is de luchtvaartovereenkomst tussen Nederland 

en Suriname. 706 De suggestie om deze luchtvaartovereenkomst te toetsen aan de voorlopige 

checklist is afkomstig van de leden van de begeleidingscommissie die werkzaam zijn bij het 

ministerie van Economische Zaken. Op basis van deze overeenkomst hebben de luchtvaart-

maatschappijen KLM en SLM een overeenkomst gesloten, welke het onderwerp was van de 

klacht die heeft geleid tot een besluit van de NMa. 707  

705  Wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere 
wetten, in verband met de herziening van het overeenkomstenstelsel in de sociale ziektekosten-
verzekering (Wet herziening overeenkomstenstelsel). 

706  Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname inzake lucht-
diensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden, Trh. 1990, 163. 

7u7  Besluit van de d-g NMa in zaaknr. 11, Shiva v. KLM, 8 oktober 2001 (zie ook persbericht NMa, 
`NMa: hoge tarieven KLM en SLM voor vluchten Paramaribo', 8 oktober 2001). Voor wat be-
treft vluchten naar de Antillen verwijst dit besluit naar het eerdere besluit d-g NMa, zaaknrs. 273 
en 906, llerenisins Vogel KLM en Swart I KLM, 8 november 2000 (zie ook persbericht 
NMa, `NMa: tarieven KLM op vluchten naar Nederlandse Antillen niet excessier, datum). 
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Om de inhoud van deze twee wetgevingstrajecten goed te begrijpen hebben we deze eerst 

beknopt intern besproken met deskundigen in de desbetreffende sectoren, te weten mw. drs. 

Lucy M. Kok (hoofd cluster Zorg en Zekerheid SEO) m.b.t. het `wetsvoorstel regionalise-

ring zorg', resp. drs. Jan Veldhuis (Amsterdam Aviation Economics (onderdeel van SEO), 

voorheen werkzaam bij de ltijksluchtvaartdienst) m.b.t. de luchtvaartovereenkomst. 

4.1.2 Evaluatie criteria en methoden 

Wij zullen hieronder de bovengenoemde wetgevingstrajecten nalopen aan de hand van de 

opgestelde criteria en methoden. Omdat wij geen definitieve checklist als eindproduct op-

leveren, maar slechts de criteria en methoden die bruikbaar zijn als aanzet voor dat doel, 

hebben we dit enigzins informeel gedaan. Hieronder zal een beknopt overzicht worden ge-

geven van de mogelijke knelpunten nit her oogpunt van het mededingingsrecht die voort-

vloeien uit de betreffende wetgevingstrajecten, de toetsing daan-an, en zal worden verwezen 

naar de plaats in het rapport waar dat probleem wordt behandeld. 

Luchtvaartovereenkomst Nederland -Suriname 

Het betreft in casu cen sector waarvoor aparte regels gelden, namelijk venroer over lucht-

wegen. Dit wordt aangegeven in par. 3.2.4, 'De verhouding tussen algemeen en sectoraal 

mededingingsreche (p. 38 c.v.). Omdat dit onderzoek zich wegens haar beperkte omvang op 

de algemene mededingingsregels concentreert, zullen we dit wetgevingstrajecten hieronder 

echter behandelen alsof het onder de algemene mededingingsregels valt. 

De belangrijkste mogelijke mededingingsproblemen in dit wetgevingstraject zijn o.i. de vol-

gende: 

Art. 4 Lid 1 biedt de mogelijkheid tot vestiging van een wettelijk monopolie / duopolie. 

Deze moselekbeid is op zich nog niet gelijk te steLlen met de verlening van een uitsluitend 

of bijzonder recht. Art. 4 lid 2 verplicht echter tot acceptatie van de door de wederpartij 

aangewezen maatschappij, zodat niet gezegd kan worden dat het artikel op zi c h geheel 

zonder consequenties is. Indien men echter aanneemt dat deze aanwijzing daadwerkelijk 

zal geschieden, leidt een zodanige aanwijzing wellicht tot vestiging van een monopolie / 

duopolie. Volgens de criteria genoemd in de paragrafen getiteld `Artikel 86 lid 1 EG' (p. 

76 e.v.) resp. `Bijzondere of uitsluitende rechten' (p. 80 e.v.) is dit o.i. in cam het geval. 

Dit is echter als zodanig niet in strijd met het mededingingsrecht (zie i.h.b. voetnoot 266 

en begeleidende tekst). Volgens de criteria genoemd in de Paragraaf getiteld 'Art. 86 lid 

1 EG, de `nuttig effect'-doctrine en artikel 82 EG' (103 c.v.) kan dit echter desalniette-

min in strijd geraken met art. 86 lid 1 j° art. 82 danwel art. 3 lid 1 sub g) en 10, t-weede 

alinea j° 82 EG; in caw blijkt echter uit niets dat sprake is van een situatie waarin hetzij 
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door de betrokken onderneming(en) kennelijk / klaarblijkelijk met aan op de markt be-

staande vraag naar een bepaald soort activiteiten kan worden voldaan, hetzij misbruik 

onvermijdelijk is, bijvoorbeeld doordat de onderneming in een belangenconflict ge-

plaatst wordt. 

Art. 6 lid 2 verplicht de aangewezen luchtvaarttnaatschappijen (of althans te trachten, 

zie art. 6 lid 5) om een overeenkomst tot stand te brengen over de tarieven. Dit zou in 

strijd kunnen zijn met de `nieuwe norm'-rechtspraak volgens de criteria genoemd in de 

paragrafen 3.4.2, 'De `nieuwe norm': de `nuttig effect'-doctrine' (p. 94 e.v.) resp. 'Art. 86 

lid 1 EG, de `nuttig effect'-doctrine en artikel 81 EG' (p. 95 e.v.; zie m.n. categorie 1.a 

resp. 2), er is immers sprake van het opleggen van (de totstandkoming van) een mede-

dingingsregeling tussen ondernemingen (categoric 1.a). Dat luchtvaartmaatschappijen 'on-

dernemingen' vormen blijkt o.i. uit de criteria genoemd in de Paragraaf getiteld 'Het be-

grip `onderneming" (p. 40 e.v.). Omdat zij actief zijn (of dat althans kunnen, omdat zij 

een wettelijk monopolie / duopolie bezitten) op dezelfde markt dienen zij o.i. als (al-

thans potentiele) concurrenten te worden aangemerkt, en een overeenkomst over prij-

zen is aan te merken als hardcore' mededingingsbeperking (voetnoot 572 en begeleidende 

tekst). Aan de betrokken luchtvaartmaatschappijen valt echter niets te verwijten volgens 

de criteria genoemd in de Paragraaf getiteld `Gedragingen die door de overheid zijn 

voorgeschreven' (p. 61 e.v.; zie i.h.b. voetnoot 186 en begeleidende tekst). Tevens zou 

men het vaststellen van tarieven door de aangewezen luchtvaartmaatschappijen kunnen 

aanmerken als delegatie van overheidsbevoegdheid (categorie 2, zie p. 96 e.v.) die in 

strijd kan komen met de `nieuwe norm'-rechtspraak. Art. 6 j° art. 4 lid 3 voorziet echter 

in de goedkeuring door de luchtvaartautoriteiten van de partijen bij de Luchtvaartover-

eenkomst (de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden) van de door de 

luchtvaartmaatschappijen in rekening te brengen tarieven voor het vervoer van passa-

giers en vracht. De vraag of deze luchtvaartautoriteiten als overheid danwel als onder-

neming moeten worden aangemerkt kan worden beantwoord a.h.v. de criteria genoemd 

in de paragrafen getiteld 'De overheid als `onderneming' of `ondernemersvereniging' (p. 

46 e.v.) resp. 'Box 3.1 Personele test' (p. 53 e.v.). Naar onze mening is in casu sprake 

van handelen `als overheid' o.g.v. de eerste invalshoek (p. 47). Art. 9 lid 1 voorziet daar-

naast tevens in goedkeuring van de dienstregeling door deze luchtvaartautoriteiten. De 

tarieven moeten bovendien ingevolge art. 6 lid 1 "[...] worden vastgesteld op een rede-

lijk niveau, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met alle relevante factoren, 

waaronder begrepen de exploitatiekosten, een redelijke winst en de tarieven van andere 

luchtvaartmaatschappijen voor enig deel van de omschreven route." De zinsnede die 

bepaalt dat "rekening wordt gehouden met "[.. 1 de tarieven van andere luchtvaartmaat-

schappijen voor enig deel van de omschreven route" is voor meerdere interpretatie vat- 
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baar, men kan dit immers enerzijds opvatten als verplichte benchmarkibg' , maar ook als 

oplegging van een kartel / onderling afgestemde feitelijke gedraging. Gezien de goed-

keuring van de tarieven door de betrokken overheden lijkt dit echter hoe dan ook niet 

in strijd met het mededingingsrecht te geraken; tevens voorziet art. 6 in een mogelijk-

heid voor de beide betrokken overheden in onderling overleg (lid 5) of m.b.v. arbitrage 

(lid 6) de tarieven zelf vast te stellen. De leden 7 en 8 verzekeren bovendien dat uit-

sluitend door de overheden goedgekeurde tarieven in rekening worden gebracht. 

Er staan tevens enige — zij het beperkte — waarborgen voor mededinging in de Luchtvaart-

overeenkomst. 

- Art. 8 lid 2 geeft de partijen bij de Luchtvaartovereenkomst de opdracht discrirninatie of 

oneerlijke concurrentie te bestrijden t.o.v. de de luchtvaartmaatschappij die door de we-

derpartij is aangewezen. 

- 	Art. 14 lid 1 verbiedt positieve discriminatie (t.a.v. kosten en heffmgen die in rekening 

worden gebracht voor het gebruik van luchthavens en andere luchtvaartvoorzieningen) 

van de door de wederpartij aangewezen luchtvaartmaatschappij toy. andere luchtvaart-

maatschappijen; art. 14 lid 2 verbiedt negatieve discriminatie (t.a.v. de voorschriften in-

zake douane, immigratie, quarantaine en soortgelijke voorschriften of bij het gebruik 

van luchthavens, -wegen, -verkeersdiensten en aanvenvante diensten) van de door de 

wederpartij aangewezen luchtvaartmaatschappij t.o.v. andere luchtvaartmaatschappijen. 

- Art. 5 lid 1 sub b) voorziet in de weigering, intrekking of opschorting van exploitatiever-

gunningen aan de door de wederpartij (Republiek Suriname) aangewezen luchtvaart-

maatschappij indien de wetten en voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden 

niet naleeft; dit omvat de niet-nalevmTh van het (Europese en nationale) mededingings-

recht. Dit artikel biedt dus niet de mogelijkheid dat Nederland de door haarzelf aange-

wezen luchtvaartmaatschappij controleert. 

- 	Art. 7 lid 4 ondenverpt de commerciele activiteiten (vestiging kantoren, verkoop tickets 

etc.) van de door de ene partij bij de Luchtvaartovereenkomst aangewezen luchtvaart-

maatschappij op het grondgebied van de andere partij bij de Luchtvaartovereenkornst 

aan de wetten en voorschriften van laatstgenoemde; dit omvat derhalve het (Europese 

en nationale) mededingingsrecht. 

Wets voorstel `herziening overeenkornstenstelseP 

In hoofdlijn worden met dit wetsvoorstel de volgende (deregulerende) maatregelen genomen 

(zie MvT, algemeen deel, par. 2): 

- 	het afschaffen van de landelijk geldende uitkomsten van overleg en modelovereen- 

komsten in de Zfw en de AWBZ; 
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het afschaffen van de contracteerplicht voor verzekeraars ten aanzien van instellingen in 

het tweede compartiment (Zfw) en het ,afschaffen van de zogenoemde (omgekeerde 

contracteerpliche (eveneens in de Zfw) waardoor instellingen gehouden zijn met alle 

verzekeraars op identieke voorwaarden overeenkomsten te sluiten. 

de dwingendrechtelijke bepalingen in Zfw en AWBZ over de inhoud van de overeen-

komst worden tot een minimum beperkt; 

de belemmeringen voor in een ander EU- of EER-land dan wel de Zwitserse Bonds-

staat gevestigde zorgaanbieders om zorg aan Nederlandse verzekerden te verlenen, 

worden weggenomen; 

De belangtijkste mogelijke mededingingsproblemen in dit wetgevingstraject zijn o.i. de vol-

gende: 

De nu nog bestaande bepalingen over de Uitkomst van Overleg en de Modelovereen-

komst in Zfw en AWBZ zijn — ook volgens de regering zelf (zie MvT, algemeen deel, 

par. 3.3) — aan te merken als strijdig met de vaste rechtspraak inzake het ongedaan ma-

ken van het nuttig effect van de op de ondernemingen toepasselijke mededingingsregels 

volgens de criteria genoemd in de paragrafen 3.4.2, 'De 'flieuwe norm': de `nuttig ef-

fect'-doctrine' (p. 94 e.v.) resp. 'Art. 86 lid 1 EG, de `nuttig effect'-doctrine en artikel 81 

EG' (p. 95 e.v.). Het afschaffen daarvan is derhalve vanuit het oogpunt van het mede-

dingingsrecht slechts toe te juichen. Dat verzekeraars en zorginstellingen `onder-

nemingen' zijn blijkt o.i. uit de criteria genoemd in de Paragraaf getiteld 'Het begrip 

`onderneming" (p. 40 e.v.). Voor zover ondernemingen die actief zijn op dezelfde markt 

(en derhalve als concurrenten dienen te worden aangemerkt) hierbij zijn betrokken, is 

een overeenkomst over prijzen tussen hen aan te merken als `hardcore' mededingings-

beperking (voetnoot 572 en begeleidende tekst). 

Voor wat betreft het zgn. `eerste compartiment' blijven deze bepalingen inzake contrac-

teerplicht en omgekeerde contracteerplicht echter in stand (zie onderdeel K voor de 

voorgestelde artikelen 45 en 46 A\XTBZ). De regering merkt daarover het volgende op 

(zie MvT, algemeen deel, par. 3.3): "Volgens de Nederlandse mededingingsautoriteit is 

er in de AWBZ niet of nauwelijks sprake van markmerking en van marktconforme fi-

nanciele prikkels." Volgens de criteria genoemd in de Paragraaf getiteld De overheid 

als `onderneming' of `ondernemersvereniging' (p. 46 e.v.) resp. 'Box 3.1. Personele test' 

(p. 53 e.v.) is naar onze mening in casu inderdaad sprake van handelen 'als overheid' 

o.g.v. de tweede invalshoek (p. 48); zie ook voetnoot 194 en begeleidende tekst). 

De regering vertrouwt erop dat (o.m.) de mededingingswetgeving waarborgen biedt om te 

voorkomen dat monopolievortning optreedt die in het nadeel zou kunnen zijn van de ver- 
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zekerde c.q. patient. Bovendien is in aanvullende wetgeving voorzien (o.a. door de Wet zie-

kenhuisvoorzieningen en de toekomstige Wet exploitatie zorginstellingen, de Wet op bij-

zondere medische verrichtingen, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Kwaliteitswet zorg-

instellingen; zie MvT, algemeen deel, par. 4.a). Wel bestaat er een belangrijke `stok achter de 

deur': "Voor het geval dat er onverhoopt onvoldoende overeenkomsten tot stand komen is 

de mogelijkheid gehandhaafd om bij ministeriele regeling te bepalen dat verzekerden dan 

recht hebben op een vergoeding van de kosten die zij voor het verkrijgen van zorg hebben 

moeten maken." (zie MvT, algemcen deel, par. 4.a). Dat een effectief mededingingstoezicht 

vereist is blijkt uit de praktijk: war bereft individuele beroepsbeoefenaren bestaat er voor 

verzekeraars al sinds 1992 geen contracteerplicht meer (zie MvT, algemeen deel, par. 4.b). 

Dit heeft echter niet of nauwelijks geleid tot marktwerking: "De vrije beroepsbeoefenaren 

die sinds 1992 niet meer de wettelijke garantie op een overeenkomst werd geboden, smeed-

den zich hecht aaneen tot voor de zorginkoper niet te passeren machtsblokken. De vrijheid 

die de publieke regelgeving bood werd in het veld door private afspraken vrijwel volledig te 

niet gedaan." (zie MvT, algemeen deel, par. 3.2). 

4.2 Conclusie 

Naar onze mening zijn de opgestelde criteria en methoden bruikbaar en nuttig om ontwerp-

wetgeving te toetsen op mogelijke mededingingsbeperkingen. Wij hebben de boven-

genoemde wetgevingstrajecten nagelopen aan de hand van de hiervoor opgestelde criteria en 

methoden. De identificatie van mogelijke mededingingsproblemen en de rechtmatigheids-

toetsing daarvan bleken goed te kunnen geschieden op basis van deze criteria en methoden. 

Wij hebben daarbij geen noemenswaardige lacunes ontdekt. Wij hebben daarom het idee dat 

in een zeer behoorlijke mate is voldaan aan de beantwoording van de onderzoeksvraag. 



Bijlage 1 Overzicht van geformuleerde 
criteria en methoden 

Bedacht moet worden dat de hieronder opgesomde aandachtspunten slechts een grove op-

zet vormen die nader dient te worden uitgewerkt. Aan de methodiek client uiteraard ook de 

nodige aandacht te worden besteed bij de opstelling van een definitieve checklist. Het lijkt ons 

zinvol om de bepaling van de volgorde waarin de verschillende criteria worden nagelopen te 

laten afhangen van verschillende factoren, waaronder met name de moeite die het kost om 

een vraag te beantwoorden en het onderscheidend vermogen dat de beantwoording op-

levert. Een voor de hand liggende methode is bijvoorbeeld om vragen met de meest ver-

strekkende consequenties vroeg in het toetsingstraject te stellen. 

Men client in ieder geval altijd na te gaan of er sprake is van: 

1. economische activiteiten / een onderneming in zin van het mededingingsrecht; 

2. mededingingsbeperkingen. 

Indien het antwoord op een van deze vragen 'nee' is, is men eigenlijk al klaar. 

Personele test 

(Tersonele test', p. 53) 

163 

1. Is de wetgeving in lcwestie van invloed op een of meerdere activiteiten die als `eco-

nomisch' kunnen worden aangemerkt, omdat zij het aanbieden diensten / goederen 

op markt betreffen ? 

NEE: geen economische activiteit; mededingingsrecht Met van toepassing; 

JA: nadere afweging per activiteit (zie noten 69-70 en begeleidende tekst, supra); ga 

verder met de volgende vraag; 

2. Wat is de aard van de relevante regelgeving: is er sprake van uitoefening van (1) 

`typische overheidsprerogatieven' (2) binnen een wettelijk kader? 

JA: geen economische activiteit; mededingingsrecht Met van toepassing; 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 
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3. Is cr sprake van een taak / doelstelling van uitsluitend sociale and (die in beginsel 

niet op basis van het profijtbeginsel is uit te oefenen) die wordt gecontroleeerd door 

de overheid en een distributief karakter heeft ? (zie p. 49, voetnoten 115-122 en be-

geleidende tekst, supra)? 

JA: mededingingsrecht niet van toepassing; 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 

4. Is er een andere uitzondering van toepassing? 

JA: mededingingsrecht niet van toepassing; 

NEE: conclusie: mededingingsrecht kan van toepassing zijn. 

Aanvullende factoren: 

- mate van vrijheid t.o.v. toezicht (GROOT: = ondememing) 

- eigen `marktbevoegdheden': 708  vermogen zelfstandig beleid te voeren (zoals 

prijzen vaststellen) OA: = ondememing) 

- winstgevendheid OA: = ondernetning) 

Algemene materiele test 

('Algemene materiele test', p. 65) 

lase I 

1. Wordt bepaald (mogelijk) mededingingsbeperkend gedrag zonder enige ruirnte 

voor autonoom gedrag van ondernemingen voorgeschreven door de overheid? 

JA: het mededingingsrecht is niet van toepassing voor die ondernemingen 

(NB: dit kan anders zijn voor de overheid die daantoor verantwoordelijk is; zie 

'Test: indirecte werking artikel 81 EG', p. 166 e.v. resp. 'Test: indirecte wet-

king artikel 82 EG', p. 166 e.v.); 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 

2. \ Tait de materie onder de categorie landbouwproducten waan-oor aparte regels 

gelden? 

JA: het algemene mededingingsrecht is niet van toepassing (ook nationaal?); zie 

verder de sectorale regels; 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 

HvJEG 21 septetnber 1999, get.. zaken C-115-117/97 (Brentjen.,), fur 1999, 1-6025, to. 81; vgl. 
LoomN (2000), p. 305. 
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3. Valt de materie onder de categoric militaire producten waarvoor aparte regels gel-

den? 

JA: het mededingingsrecht is met van toepassing, mits noodzakelijk in belang vei-

ligheid; 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 

4. Valt de materie onder de in de Brentjens-zaken uitgezonderde categoric? 

1. 1. aard / vorm: bij CAO overeengekomen; en 

2. 2. doe: sociale politick (verbeteren arbeidsomstandigheden etc.); 

JA: het mededingingsrecht (ook het nationale, bij analogie) is met van toepassing 

(zie echter de opmerking over de mogelijk beperkte reikwijdte van deze doctrine 

op p. 56, voetnoot 142 en begeleidende tekst, supra); 

NEE: conclusie: mededingingsrecht kan van toepassing zijn. 

NB: Indien het mededingingsrecht volgens dit schema van toepassing is, kan men zich daar-

na nog de vraag stellen of de materie wellicht naar analogie met de in de Brenjens-zaken uit-

gezonderde categoric ook buiten het toepassingsgebied van het mededingingsrecht te plaat-

sen valt (zie p. 57, voetnoten 150-151 en begeleidende tekst). Dit is echter hoogst onzeker. 

Geografische test 

(Geografische test', p. 71) 

1. Is er een effect op de handel in de EG? 

NEE: zowel Europees als nationaal mededingingsrecht zijn met van toepassing; 

JA: ga verder met de volgende vraag; 

2. Is er een effect op de handel tussen Lid-Staten? 

NEE: Europees mededingingsrecht is niet van toepassing; ga verder met de volgen-

de vraag; 

JA: conclusie: Europees mededingingsrecht kan van toepassing zijn; ga verder met 

de volgende vraag; 

3. Is er (wel) een effect op de markt / mededinging in Nederland? 

NEE: nationaal mededingingsrecht is niet van toepassing; 

JA: conclusie: nationaal medeclingingsrecht kan van toepassing zijn. 
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Test: indirecte werlting artikel 81 EG 

(Test: Indirecte werking artikel 81 EG', p. 103) 

Test: indirecte werking artikel 82 EG 

('Test: Indirecte werking artikel 82 EG', p. 106) 

Bu/age I 

1. Wordt een mededingingsbeperkende regeLing tussen ondernemingen opgelegd? 

JA: dit is in strijd met (het 1 1  cluik' van) de `nuttig effect'-doctrine; 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 

2. Wordt de totstandkoming van een mededingingsbeperkende regeling tussen onder-

nemingen begunstigd? 

JA: dit is in strijd met (het It  luik' van) de `nuttig effect'-doctrine; 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 

3. Worden de gevolgen van een bestaande mededingingsbeperkende regeling tussen 

ondememingen versterkt door elementen daarvan geheel of gedeeltelijk over te ne-

men in een wettelijke verplichting die geldt voor dezelfde branche? 

JA: dit is in strijd met (bet le `luik' van) de `nuttig effect'-doctrine; 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 

4. Worden publieke beslissingsbevoegdheden gedelegeerd aan particuliere belang-

hebbenden (wordt de verantwoordelijkheid voor het nemen van besluiten op eco-

nomisch gebied aan particuliere marktdeelnemers over gedragen zonder de moge-

lijItheid te behouden deze besluiten te `overrulen'? 

JA: dit is in strijd met (het 2' cluik' van) de `nuttig effect'-doctrine. 

NEE: dit is niet in strijd met de `nuttig effect'-doctrine. 

1. Schept wetgeving een situatie waarin een ondememing een machtspositie heeft? 

NEE: art. 82 EG is niet 'indirect' toepasselijk; 

JA: ga verder met de volgende vraag; 

2. Is deze ondernerning kennelijk / klaarblijkelijk (structureel) niet in staat om te vol-

doen aan op de markt bestaande vraag naar een bepaald soort activiteiten? 

JA: dit is 'indirect' in strijd met art. 82 EG; 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 



Overrijcht van sejbmuleerde criteria en methoden 

3. Wordt deze onderneming in een belangenconflict geplaatst? 

JA: dit is 'indirect' in strijd met art. 82 Ea. 

NEE: dit is met 'indirect' in strijd met art. 82 EG. 

Uitzondering op grond van art. 86 lid 2 EG 

(`Test: is de uitzondering van art. 86 lid 2 EG van toepassing ?', p. 91) 

167 

NB: volledigheidshalve zijn hieronder alle 6 stappen opgenomen, de eerste stap zal echter 

met te hoeven worden uitgevoerd indien deze test pas plaatsvindt nadat prima facie de toepas-

selijkheid van het mededingingsrecht is getoetst. 

1. Is er sprake van een `onderneming' (zie Personeel toepassingsgebied van het me-

dedingingsrecht', p. 40 e.v., zie m.n. Personele test', p. 53) ? 

NEE: de uitzondering van art. 86 lid 2 EG is niet van toepassing; 

JA: ga verder met de volgende vraag; 

2. (A) Wordt die onderneming krachtens 	(B) Heeft die onderneming krachtens 

een overheidsbesluit belast met een be- 	een overheidsbesluit een exclusief 

paalde taak (NB: ruitne interpretatie) ? 	recht op een bepaalde productie? 

JA: ga verder met de volgende 	JA: ga verder met de volgende 

vraag (3A); 	 vraag (3B); 

NEE: de uitzondering van art. 86 	NEE: de uitzondering van art. 86 

lid 2 EG is met van toepassing; 	 lid 2 EG is met van toepassing; 

	

3. (A) Dient deze taak ter verwezenlijking 	(B) Is het doel daarvan de schatkist 

	

van een `algemeen economisch belang'? 	te vullen? 

JA: ga verder met de volgende vraag (4); 

NEE: de uitzondering van art. 86 lid 2 

EG is met van toepassing; ga verder 

met de volgende vraag (2B); 

JA: ga verder met de volgende 

vraag (4); 

NEE: de uitzondering van art. 86 

lid 2 EG is met van toepassing; 

4. Is de uitsluiting van de toepasselijkheid van het communautaire mededingings-

recht noodzakelijk ter verwezenlijking van het beoogde doel ? 

NEE: de uitzondering van art. 86 lid 2 EG is niet van toepassing; 

JA: ga verder met de volgende vraag; 
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5. Is dit doel ook te verwezenlijken op een wijze die de mededinging minder beperkt 

(marginale / beperkte subsidiariteittoets) ? 

NEE: ga verder met de volgende vraag; 

JA: de uitzondering van art. 86 lid 2 EG is niet van toepassing; 

6. Is er (desondanks) strijdigheid met de venvezenlijking van de belangen van de 

Gemeenschap? 

NEE: de uitzondering van art. 86 lid 2 EG is van toepassing. 

JA: de uitzondering van art. 86 lid 2 EG is niet van tocpassing. 

Staatssteun-test 

('Staatssteun-test', p. 156) 

Bijk ego 1 

1. Is er ;rake ran ten worded dat f,-onder tegenprestatie (ofwel een#jdig en autonoom) worth ter-

strekt? 

NEE: er is gem sprake van steun; geen aanmelding vereist; 

JA: ga verder met de volgende vraag; 

2. Word: dit roordeel met stamsmiddelen bekostigd? 

NEE: er is geen sprake van steun; geen aanmelding vereist; 

JA: ga verder met de volgende vraag; 

3. Warden bepaalde ondernemingen f produrties begunstigd? 

NEE: er is geen sprake van steun; geen aanmelding vereist; 

JA: er is wel sprake van steun; ga verder met de volgende vraag; 

4. Vat de steun one/tide 'de minimistregel? 

NEE: aanmelding vcreist. 

JA: geen aanmelding vereist. 



Bijlage 2 Wet- en regelgeving / 
Jurisprudentie 

2.1 Europa 

Thernatisch overzicht communautaire wet- en regelgeving en beleidsstukken 

(zie voor een meer volledig overzicht ook < http://europa.eu.int/eur-

lex/nl/lif/ind/nl_analytical_index_08.html  >) 
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Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, ondertekend te Rome, 25 maart 
1957, goedgekeurd bij Wet van 2 december 1957, zoals gewijzigd en gecoordineerd door het 
Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, 
de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sorrunige bijbehorende 
akten, ondertekend te Amsterdam, 2 oktober 1997 (Terdrag van Amsterdam'), PB C 
340/173 (10/11/1997) (geconsolideerde versie, tevens beschikbaar op: 
< http://europa.eu.int/eur-lex/n1/treaties/dat/ec_cons_treaty_nl.pdf  > en 
< http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapilprod!CELEXnumdoc&lg=  
NL&numdoc=11997D/AFI/CE&model=guichett >) ('EG-Verdrag') 

Verdrag betreffende de Europese .Unie, ondertekend te Maastricht op 7 februari 1992, 
geconsolideerde versie gepubliceerd in PB C 340/145 (10/11/1997) ('EU-Verdrag') 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, PB C 364/1 (18/12/2000) 
(< http://www.europarl.eu.int/charter/pdf/text_nl.pdf  >) 

Verklaring betreffende sport, PB C 340/136 (10/11/1997) 

Verklaring betreffende de status van kerken en niet-confessionele organisaties, PB C 340/133 
(10/11/1997) 

Protocol betreffende de bescherming en het welzijn van dieren, PB C 340/110 (10/11/1997) 

Protocol betreffende het publieke-omroepstelsel in de lidstaten, PB C 340/109 (10/11/1997) 

Verklaring betreffende openbare kredietinstellingen in Duitsland, PB C 340/138 
(10/11/1997) 

Verklaring van Oostenrijk en Luxemburg betreffende kredietinstellingen, PB C 340/143 
(10/11/1997) 
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Algemeen mcdedingingsrecht: 

Verordening nr. 17/62/EEG van de Raad van 6 februari 1962, Eerste verordening over de 
toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag, PB 013/204 (21 februari 1962) 
(geconsolideerde versie) ('Vo. 17/62') 

Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende de uitvoering van de mededingings-
regels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 
1017/68, Verordening (EEG) nr. 2988/74, Verordening (EEG) nr. 4056/86 en Verordening 
(EEG) nr. 3975/87 ("uitvoeringsverordening van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag"), 
COM(2000)582 def. (27/09/2000) ('ontwerp-uitvoeringsverordening artikelen 81 en 82') 

Verordening nr. 19/65/EEG van de Raad van 2 maart 1965 betreffende de toepassingen van 
artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen van overeenkomsten en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen (PB 036, 6 maart 1965, p. 533) (geconsolideerde versic) ('Vo. 19/65') 

Bekendmaking van de Conamissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het ge-
meenschappelijke mededingingsrecht, PB 1997, C372/5 (09/12/1997) ('bekendmaking inn-
ke marktbepaling') 

Bekendmaking van 27 mei 1970 inzake overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen van geringe betekenis die niet onder artikel 85, lid 1, van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vallen, PB 1970, C 64/1 
(02/06/1970) (niet meer geldig) Ceerste de minimis-bekendmaking') 

Bekendmaking van 19 december 1977 inzake overeenkomsten van geringe betekenis die niet 
onder artikel 85, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Ge-
meenschap vallen, PB 1977, C 313/3 (niet meer geldig) ('tweede de matintis-bekendmaking) 

Bekendmaking van 3 september 1986 inzake overeenkomsten van geringe betekenis die niet 
onder artikel 85, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Ge-
meenschap vallen, PB 1986, C 231/2 (niet meet geldig) ('derde de minimis-bekendmaking) 

Bekendrnaking inzake overeenkomsten van geringe betekenis die niet onder artikel 85, Lid 1, 
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vallen, PB 1997, C372/13 
(09/12/1997) (niet meet geldig) ('vierde de minimis-bekendinaking' ofwel `bagatellen-bekend-
making') 

Ontwerpbekendmaking van de Conamissie betreffende de herziening van de bekendmaking 
van 1997 inzake overeenkomsten van geringe betekenis die niet onder artikel 81, lid 1, van 
het Verdrag vallen, PB 2001, C140/05 Net minimis-bekendmaking') 

Bekendmaking van de Comrnissie inzake overeenkomsten van geringe betekenis die de me-
dedinging niet merkbaar beperken in de zin van artikel 81, lid 1, van het Verdrag tot oprich-
ting van de Europese Gemeenschap (de minimii), PB C 368/13 (22/12/2001) ('ele minimis-
bekendmaking') 

Verordening (EG) nr. 2658/2000 van de Commissie van 29 november 2000 betreffende de 
toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen specialisatieovereenkomsten, 1 38 
L 304/3 (05/12/2000) ('groepsvrijstelling specialisatie-overeenkomsten) 
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Verordening (EG) nr. 2659/2000 van de Commissie van 29 november 2000 betreffende de 
toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen onderzoeks- en ontwikkelings-
overeenkomsten, PB L 304/7 (05/12/2000) ('groepsvrijstelling onderzoek & ontwikkeling') 

Verordening (EG) nr. 240/96 van de Commissie van 31 januari 1996 inzake de toepassing 
van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen overeenkomsten betreffende technologie-
overdracht, PB L 31/2 (09/02/1996) ('groepsvrijstelling technologie-overdrache) 

Evaluatierapport van de Commissie inzake g-roepsvrijstellingsverordening nr. 240/96 betref-
fende technologieoverdracht, toepassing van artikel 81 op overeenkomsten betreffende tech-
nologieoverdracht, december 2001 

Mededeling van de Commissie, Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van 
het EG-Verdrag op horizontale samenwerkingsovereenkomsten, PB C 3/2 (06/01/2001) 
('richtsnoeren horizontale O&O overeenkomsten') 

Verordening (EG) nr. 2790/1999 van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de 
toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en 
onderling afgestemde feitelijke gedragingen (PB L 336/21 (29/12/1999) ('groepsvrijstelling 
verticale overeenkomsten') 

Mededeling van de Comtnissie betreffende de toepassing van de communautaire mede-
dingingsregels op verticale afspraken (Vervolg op het Groenboek verticale alspraken) 

Verordening (EEG) nr. 4087/88 van de Commissie van 30 november 1988 inzake de toe-
passing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen franchiseovereenkomsten, PB L 
359/46 (28/12/1988) (niet meet geldig) 

Bekendmaking van de Commissie, `Richtsnoeren inzake verticale beperkingen', PB C 291/01 
(13/10/2000) ('Richtsnoeren verticale beperkingen') 

Concentratie-Controle: 

Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van 21 december 1989 betreffende de controle 
op concentraties van ondernemingen, PB L 395/1-12 (30/12/1989); gewijzigd bij 
Verordening (EG) nr. 1310/97 van de Raad van 30 juni 1997 houdende wijziging van Veror-
dening (EEG) nr. 4064/89 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB 
L 180/1(09/07/1997); geconsolideerde versies zijn beschikbaar op: 
< http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/c406489_nl.pdf  > en 
< http:/ /europa.eu.int/eur-lex/nl/consleg/pdf/1989/n1_1989R4064_do_001.pdf > 

Bekendmaking van de Commissie betreffende beperkingen die rechtstreeks verband houden 
met en noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van concentraties, PB C 188/5-11 
(04/07/2001) [LINK Eur-Lex]; zie ook Persbericht IP/01/908, The Commission changes 
its policy on "ancillary restraints', (27.06.2001) 

Mededeling van de Commissie betreffende op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 
van de Raad en Verordening (EG) nr. 447/98 van de Comrnissie aanvaardbare corrigerende 
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maatregelen, PB C 068/3-11 (02/03/2001) [LINK Eur-Lex] 

• 

Openbare Bedrijven / Diensten van Algemeen Belang: 

Verslag van de Europese Comnaissie aan de Raad van Ministers, Diensten van algemeen 
economisch belang in de banksector', goedgekeurd door de Commissie op 17 juni 1998 en 
voorgelegd aan de Ecofin-Raad op 23 november 1998. 

Verordening 659/1999 

Mededeling van de Commissie, `De diensten van algemeen belang in Europa', PB C281/03 
(26/09/1996) (Communication from the Commission, 'Services of general interest in Euro-
pe') ('mededeling diensten van algemeen belang 1996') 

Mededeling van de Commissie, Diensten van algemeen belang in Europa', PB C17/04 
(19/01/2001) ('mededeling diensten van algemeen belang 2001')  

Verslag aan de Europese Raad van Laken, Diensten van algemeen belang' fmgediend door 
de Comrnissie), COM(2001) 598 definitief (17 oktober 2001) 

Advies van het Economisch en Sociaal Comite over `De diensten van algemeen belang', PB 
C368/51 (20/12/1999) 

Advies van het Economisch en Sociaal Comite over de "Mededeling van de Commissie - De 
diensten van algemeen belling in Europa", PB C287/85 (22/09/1997) 

Resolutie over de mededeling van de Commissie over de diensten van algemeen belang in 
Europa (COM(96)0443 C4-0507/ 96), PB C014/74 (19/01/1998) 

Richtlijn 80/723/EEG van de Commissie van 25 juni 1980 betreffende de doorzichtigheid in 
de financiele betrekkingen tussen Lid-Staten en openbare bedrijven (PB L 195, 29 juli 1980, 
p. 35) (geconsolideerde versie); 

Richdijn 2000/52/EG van de Commissie van 26 juli 2000 tot wijziging van Richtlijn 
80/723/EEG betreffende de doorzichtigheid in de financiele betrekkingen tussen lidstaten 
en openbare bedrijven, PB L 193/75 (29/07/2000) etransparantie-richdijnp 

Richtlijn 94/46/EG van de Commissie van 13 oktober 1994 tot wijziging van Richdijn 
88/301/EEG en Richtlijn 90/388/EEG met name met betrekking tot satellietcommunicatie, 
PB L 268/15 (19/10/1994), < http://europa.eu.int/eur-
lex/nlnif/dat/1994/n1_394L0046.html  > . 

Sectorale regulering: 

Landbouw: 

Verordening Nr. 26 inzake de toepassing van bepaalde regels betreffende de mededinging op 
de voortbrenging van en de handel in landbouwproducten, PB 030/993 (20/04/1962) 
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(geconsolideerde versie) 

Energie: 

(zie voor energiebeleid ook: < http://europa.eu.int/comm/energy/index_en.html  > 

Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 
concerning common rules for the internal market in electricity 

PB L 27/20 (30/01/1997) ('elektriciteit-richtlijn') 

Post: 
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Mededeling van de Commissie over de toepassing van de mededingingsregels op de postsec-
tor en over de beoordeling van bepaalde overheidsmaatregelen met betrekking tot postdien-

sten, PB C039/02 (06/02/1998) 

Telecommunicatie: 

Werkdocument van de diensten van de Commissie betreffende het voorstel voor een nieuw 
regelgevingskader inzake elektronische communicatienetwerken en -diensten — De richtsnoe-
ren voor de marktanalyse en de berekening van aanzienlijke marktmacht op grond van artikel 
14 van het voorstel voor een richtlijn inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor 
elektronische communicatienetwerken en -diensten, COM(2001)175 (28/03/2001) 
('ontwerp-richtsnoeren voor de marktanalyse en de berekening van Aanzienlijke Markt-
macht') (ook beschikbaar op < http://europa.eu.int/eur-
lex/nl/com/wdc/2001/com2001_0175n101.pdf  >) 

Notice 98/C 265/02, providing guidance on the application of the competition rules in Arti-
cles 81 and 82 (ex-85 and ex-86) of the Treaty to access and interconnection agreements, 22 

August 1998 

Bekendmaking betreffende de toepassing van de mededingingsregels op overeenkomsten 

inzake toegang in de telecommunicatiesector, PB C 265/02 (22 augustus 1998) 

Mededeling van de Commissie, `Richtsnoeren voor de toepassing van de EG-mededingings-

regels in de telecommunicatiesectof, PB C233/02 (06/09/1991) (Guidelines on the applica-

tion of EEC competition rules in the telecommunications sector) 

Transport: 

Verordening nr. 11 van de Raad van 27 juni 1960 ter uitvoering van artikel 79, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoor-

waarden, PB 1960, blz. 1121 

Verordening (EEG) nr. 1017/68 van de Raad van 19 juli 1968 houdende de toepassing van 
de mededingingsregels op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de bin-

nenwateren, PB 1968, L 175, blz. 1 

Verordening (EEG) nr. 4056/86 van de Raad van 22 december 1986 tot vaststelling van de 
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wijze van toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag op het zeeven-oer, PB 1968, 
L 175, biz. 1 

Verordening (EEG) nr. 3975/87 van de Raad van 14 december 1987 tot vaststelling van de 
wijze van toepassing van de mededingingsregels op ondernemingen in de sector luchtver-
voer, PB 1968, L 175, biz. 1 

Verordening (EEG) nr. 2299/89 van de Raad van 24 juli 1989 betreffende gedragsregels 
voor geautomatiseerde boekingssystemen Buchtvervoer), PB 1989, L 220, blz. 1. 

ontwerpverordening inzake vervoer over land, COM(7) 2000/9 (26 juli 2000) 

Staatssteun: 

Mededeling van de Comnaissie - Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoe-
ve van het milieu, PB C 037/3 (03/02/2001) 

Richtlijn 2000/52/EG van de Comrnissie (26 juli 2000) tot wijziging van Richtlijn 
80/723/EEG (PB L 193 van 29.7.2000) ('doorzichtigheidsrichdijn') 

Verordening (EG) nr. 69/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toe-
passing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-steun, PB L 010/30 
(13/01/2001) 

Richtsnoeten inzake staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PB C 213, 
23.7.1996, blz. 4) 

Ontwerp-Verordening betreffende staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen 
(PB C 89/15 (28/03/2000) 

Richtsnoeren inzake staatssteun voor ondernemingen in stedelijke probleemgebieden, PB C 
146/6 (14/05/1997) 

Richtsnoeren inzake steunmaatregelen inzake werkgelegenheid, l'B C 334/4 (12/12/1995) 

Kaderregeling inzake opleidingssteun, PB C 343/10 (11/11/1998) (zal worden gevolgd door 
een generieke vrijstelling) 

Onnverp-Verordening betreffende opleidingssteun, PB C 89 (28/03/2000) 

Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen, PB C 74/9 (10/03/1998) 

Comrnunautaire richtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve van het milieu, PB C 72/3 
(10/03/1994) 

Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en onnvikkeling, PB C 
45/5 (17/02/1996) 
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Chronologisc.h overzic.ht  jurisprudentie HvJEG 

HvJEG 13 juli 1962, zaak 19/61 (Mannesmann)., Jur. (Nederlandse uitgave) 1962, 705 

HvJEG 5 februari 1963, zaak 26/62 (Van Gend Loos), Jur. 1963,3 

HvJEG 3 juni 1964, zaak 6/64 (Costa I ENEL), Jur. 1964, 1203 

HvJEG 30 juni 1966, zaak 56/65 (Societe Technique Minure / Maschinenbau U Jur. (Neder-
landse uitgave) 1966, 392 

HvJEG 13 juli 1966, gev. zaken 56 & 58/64 (Consten & Grundig), fur. (Nederlandse uitgave) 
1966, 450 

HvJEG 5 december 1967, zaak 19/67 (Van der Vecht), Jur. 1967, 431 

HvJEG 12 december 1967, zaak 23/67 (Brasserie de Haecht / Wilkin -Janssen), Jur. 1967, 512 

HvJEG 13 februari 1969, zaak 14/68 (Walt Wilhelm), Jur. 1969, 1 

HvJEG 9 juli 1969, zaak 5/69 (Volk / Vervaecke), Jur. 1969, 295 

HvJEG 12 november 1969, zaak 29/69 (Stauder), fur. 1969, 1-419 

HvJEG 15 juli 1970, zaak 41/69 (ACF Chemiefarma I Commissie), Jur. 1970, 661 

HvJEG 17 december 1970, zaak 11/70 (Internationale Handelssesellschafi), fur. 1970, 1125 

HvJEG 6 mei 1971, zaak 1-71 (Cadillon / Hoss), Jur. 1971, 351 

HvJEG 14 juli 1971, zaak 10/71 (Muller), Jur. 1971, 723 

HvJEG 25 november 1971, zaak 22/71 (Beguelin), Jur. 1971, 949 

HvJEG 14 juli 1972, zaak 48/69 (Imperial Chemical Industries), fur. 1972, 619 

HvJEG 17 oktober 1972, zaak 8/72 (Vereeniging van Cementhandelaren), Jur. 1972, 977 

HvJEG 6 februari 1973, zaak 48/72 (Brasserie de Haecht / Wilkin -Janssen ('Haecht 11'), fur. 1973, 
77 

HvJEG 21 februari 1973, zaak 6/72 (Continental Can), fur. 1973, 215 

HvJEG 30 januari 1974, zaak 127/73 (BRT / S ABAM I) , J u r. 1974, 51 

HvJEG 6 maart 1974, gev. zaken 6 & 7 /73 .(Commenial Solvent.,), Jur. 1974, 223 

HvJEG 27 maart 1974, zaak 127/73 (BRT I SABAM II), fur. 1974, 313 

HvJEG 30 april 1974, zaak 155/73 (Sacchz), Jur. 1974, 409 

HvJEG 14 mei 1974, zaak 4/73 (Nola), fur. 1974, 491 

HvJEG 21 juni 1974, zaak 2/74 (Reynerr), Jur. 1974, 631 
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HvJEG 11 juli 1974, zaak 8/74 (Dassonville), per.1974, 837 

HvJEG 31 oktober 1974, gev. zaken 15/74 (Cen trafarm / S terlingDrug), Jur. 1974, 1147 

HvJEG 31 oktober 1974, zaak 16-74 (Centrafirm / Winthrop), fur 1974, 1183 

HvJEG 15 mei 1975, zaak 71/74 (Frubo), Jur. 1975, 563 

HvJEG 13 november 1975, zaak 26/75 (General Motors, fur. 1975, 1367 

HvJEG 26 november 1975, zaak 73/74 (Papiers Peints), fur. 1975, 1491 

HvJEG 16 december 1975, gev. zaken 40-48, 50, 54-56, 111, 113 & 114/73 (S uiker Unie e.a.), 
Jur. 1975, 1663 

HvJ EG 14 juli 1976, zaak 13/76 (Dona), Jur. 1976, 1333 
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e.a. 1 Commissie), fur. 1996, 11 - 1201 ('Cewal') 

GEA EG 12 december 1996, zaak T- 16/91RV (Rendo NV, Centraal Overijsselse Nutsbedrijven 
NV en Regionaal Energiebedrzif S alland NV tegen Commicsie van de Europese Gemeenschappen), fur. 
1996, 11-1827 

GEA EG 27 febniari 1997, zaak T-106/95 (FFSA), Jur. 1997, 11-229 

GEA EG 14 mei 1997, zaak T-77/94 (VGB), Jur. 1997,11-759 

GEA EG 12 juni 1997, zaak T-504/93 (Tierce' Ladbn9ke / Commissie), Jur. 1997, 11-0923 

GEA EG 21 oktober 1997, zaak T-229/94 (Deutsche Bahn / Commissie), Jur. 1997,11-1689 

GEA EG 22 oktober 1997, gev. zaken T-213/95 & T-18/96 (SCK & FNK Commissie), Jur. 
1997, 11-1739 

GvEA EG 15 september 1998, gev. zaken T-374, 375, 384 & 388/94 (European Night 
S ervi ces), Jur. 1998, 11 -3141 

GEA EG 25 maart 1999, zaak T-102/96 (Gencor I Commis.cie), Jur. 1999, 11-753 

GEA EG 19 mei 1999, zaak T-175/99 (BASF Lacke + Farben 1 Commissie), Jur. 1999, 11-1581 

GEA EG 3 juni 1999, zaak T-17/96 (TF1 Commissie), Jur. 1999, 11-1757 

GEA EG 7 oktober 1999, zaak T-228/97 (Irish Sugar! Commack), Jur. 1999, 11-2969 

GEA EG 15 maart 2000, gev. zaken T-25-... /95 (Cimenteries CBR e.a. / Commissie), fur. 2000, 
11-491 

GEA EG 22 maart 2000, gev. zaken T-125 & 127/97 (Coca-Cola I Commissie), Jur. 2000, 
11-1733 

GEA EG 30 maart 2000, zaak T-65/96 (Kish Glass & Co. / Commissie `Floatglass')) (n.n.g.) 

GEA EG 10 mei 2000, zaak T-46/97 (SIC); Jur. 2000, 11-2125 

GEA EG 26 oktober 2000, zaak T-41/96 (Bayer / Comm* ssie), fur. 2000, 11-3383 

GEA EG 20 februari 2001, zaak T-112/98 (Mannesmannrgren- Werke / Commissie), fur. 2001, 
11-729 

GEA EG 28 maart 2001, zaak T - 144/99 (Instituut van erkende gemachtisden bij het Europees 
Octrooibureau (EPI) I Commirsie), fur. 2001, 0000 (n.n.g.) 

GEA EG 21 juli 2001, gev. zaken T-202, 204 & 207/98 (British Sugar e.a. I Commissie), fur. 
2001, II-0000 

GEA EG 18 september 2001, zaak T - 112/99 (Metropole Tilémcion - M6 e.a. 1 Commissie), fur. 
2001, 0000 (n.n.g.) 
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Chronologisch overzicht beschikkingen Europese Commissie 

Beschikking 86/398/EEG van de Cornmissie van 23 april 1986 inzake een procedure op 
grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/31.149 — Pobprvpyleen), PB L 230/1 
(18/08/1986) 

Beschiklcing van de Commissie van 15 december 1986 inzake een procedure op grond van 
artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/31.458 - X I Open Group), PB L 35/36 (06/02/1987) 

Beschikking 87/409/EEG van de Commissie van 13 juli 1987 inzake een procedure op 
grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/31.741 — Sandoz), PB L 222/28 (10/08/1987) 

Beschikking 88/138/EEC van de Comrnissie van 22 december 1987 inzake een procedure 
op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/30.787 en 31.488 - Eurofix-Baueo / 
PBL 65/19 (11/03/1988) 

Beschikking 89/93/EEG van de Commissic van 7 december 1988 inzake een procedure op 
grond van de artikelen 85 en 86 van het EEG-Verdrag (IV/31.906 — Vlakslus), PB L 033/44 
(04/02/1989) 

Beschikking 89/113/EEG van de Conamissie van 21 december 1988 inzake een procedure 
op grond van de artikelen 85 en 86 van het EEG-Verdrag (IV/30.979 en 31.394 — Dean Na-
vigator S_ystem), PB L 043/27 (15/02/1989) 

Beschildiing 90/16/EEG van de Commissie van 20 december 1989 inzake het verrichten 
van koeriersdiensten in Nederland, PB L 010/47 (12/01/1990) 

Beschikking 91/50/EEG van 16 januari 1991 inzake een procedure op grond van artikel 85 
van het EEG-N'erdrag (IV/32.732 — lissekentrale (IJC) e.a.), PB L 028/32 (02/02/1991) 

Beschikking 92/261/EEG van de Commissie van 18 maart 1992 inzake een procedure op 
grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/32.290 — Nairn? I Dunlop Slazenger Internatio-
nal e.a.), PB L 131/32 (16/05/1992) 

Beschikking 92/553/EEG van de Commissie van 22 juli 1992 inzake een procedure op 
grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (IV/M.190 — Nestle" I Perrier), PB L 
356/1 (05/12/1992) 

Beschikking 97/816/EG van de Commissie van 30 juli 1997 waarbij een concentratie vere-
nigbaar wordt verklaard met de gemeenschappelijke markt en met de werking van de EER-
Overeenkomst (INT/1\1.877 — Boeins / McDonnell-Doug/as, PB L 336/16 (08/12/1997) 

Beschikking 1999/198/EG van de Commissie van 10 februari 1999 inzake een procedure op 
grond van artikel 86 van het EG-Verdrag (IV/35.767 — Ilmai/u/ailos I Lufifartsnerket), PB L 
069/24 (16/03/1999) 

Beschikking 1999/199/EG van de Commissie van 10 februari 1999 inzake een procedure op 
grand van artikel 90 van het Verdrag (zaak IV/35.703 - Podusese luchlhavem), PB L 069/31 
(16/03/1999) 
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Beschikking 2000/74/EG van de Commissie van 14 juli 1999 inzake een procedure op 
grond van artikel 82 van het EG-Verdrag (IV/D-2/34.780 — Virgin / British Airways), PB L 
030/1 (04/02/2000) 

Beschikking 2000/12/EG van de Comrnissie van 20 juli 1999 inzake een procedure op 
grond van artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 54 van de EER-overeenkomst 
(IV/36.888 — WK Voetbal 1998),PB L 5/55 (08/01/2000) 

Beschikking 2001/418/EG van de Commissie van 7 juni 2000 inzake een procedure op 
grond van artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst 
(COMP/36.545/F3 — Aminozunn), PB L 152/24 (07/07/2001) 

Beschikking 2001/663/EG van de Commissie van 15 juni 2001 betreffende een procedure 
overeenkomstig artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst 
(COMP/34.950 — Eco -Emballases),PB L 233/37 (31/08/2001) 

2.2 Nederland 

Chronologisch overzicht nationale regelgeving en beleidsstukken 
Wet van 22 mei 1997 houdende nieuwe regels omtrent de economische mededinging, Stb. 
1997, 242 ('Mededingingswee, 'Mw') 

Kamerstukken II 1995-1996, 24707, nr. 3 (Memorie van Toelichting bij Mededingingswet), 9 
mei 1996 

Kamerstukken II 1995-1996, 24707, nr. 6 (Nota n.a.v. het verslag), 29 oktober 1996 

Kamerstukken 11 2001-2002, 28050, nr. 2 (Regels omtrent marktactiviteiten van overheidsor-
ganisaties die van overheidswege over een bijzondere positie beschikken (Wet markt en 
overheid)), 13 oktober 2001 

Protocol van De Nederlandsche Bank, de Verzekeringskamer en de Nederlandse Medeclin-
gingsautoriteit (10-12-1999) 

Protocol van het Ministerie van VROM (directeur-generaal Milieubeheer) en de Nederlandse 
medeclingingsautoriteit (05-09-2000) 

Samenwerkingsprotocol van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 
(OPTA) en de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) (19-12-2000) 

Overzicht zaken NMa (op nummer) 

Besluit d -g NMa in zaaknr. 5, Kunstzinnige vomins en onderwijs OluziekschoolRoosendaal), 31 juli 
1998 

Besluit op bezwaar d -g NMa in zaaknr. 5, Kunstzinnise vormins en ondetwijs (MuziekschoolRoo.cen-
daal), 2 juni 1999 

Besluit van de d-g NMa in zaaknr. 11, Shiva v. KLM, 8 oktober 2001 
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Besluit van de d -g NI‘la in zaaknr. 12, Vereniging van jabrikanten van kunststopleidinggstemen, 23 
juli 1999 

Besluit van de d -g NMa in zaaknr. 13, Diverse klagers versus PIT Post inzake introductie voreding 
post/us; 11 november 1998 

Besluit van de d-g NNIa in zaalmr. 51, Sticking Stibat, 18 december 1998 

Besluit op bezwaar van de d-g NNIa in zaaknr. 51, Sticking Stthat, 31 mei 1999 

Besluit d-g NNIa in zaaknr. 52, Hotel Zuiderduin v. brandweer Gemeente Egmond, 25 februari 1998 

Besluit d-g NNIa in zaalmr. 119, Lake v. CBR, 28 augustus 1998 

Besluit op bezwaar d-g NNIa in zaaknr. 119, Luke v. CBR, 21 januari 1999 

Besluit d -g NNIa in zaalmr. 165, Sophia Ziekenhuis versus Ziekenhuis/ Verpleeghuis De Weezenlan-
den, 5 juni 1998 

Besluit van de d-g NMa in zaaknr. 181, OntheffingsaanvraagZolzkantoren,10 maart 2000 

Besluit van de d-g NMa in zaaknr. 209/15, StichtingUitgevenj en Boekhandel Pegasus, 16 decem-
ber 1998 

Besluit op bezwaar van de d-g Nhla in zaaknr. 209, Pegasus, 22 augustus 2000 

Besluit van de d-g NMa in zaaknr. 374, Sticking Sanoingsfonds Varkensslachtedjen, 23 maart 
1999 

Besluit van de d-g NNIa in zaaknr. 492, Vereniging van Bloemenreilingen in Nederland, 9 juli 1999 

Besluit op bezwaar van de d-g NMa in zaaknr. 492, Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland, 
18 september 2000 

Besluit in bezwaar van de d-g NNIa in zaaknr. 528, Vereniging de Nederlandse Dagbladpers, 21 
december 1999 (zie ook Besluit van de d-g NNIa in zaaknr. 528, Vereniging de Nederlandse Dag-
bladpers, 9 februari 1999) 

Besluit van de d -g NIVIa in zaaknr. 568, Samenwerkingsovereenkomst `Kraaienbegse Parsee, 13 
augustus 1999 

Besluit van de d-g NMa , zaaknr. 1153, Sticking Wit - en Bruingoed, 18 april 2001 

Besluit d-g NI\la in zaaknr. 1628, Laurus — Gmenwoudt, 14 februari 2000 

Besluit d-g NMa in zaalmr. 1628, LIIMIS - Gmenwoudt, 3 juli 2000 

Advies van de ply. d -g NI\la in zaaknr. 1962, Convenanten restigingslocaties motorbrandstofiren-
verkooppunten, 24 juli 2000 

Besluit d-g NNIa in zaaknr. 2295, PensioeMends NIGOCO v. de V etvkeringskamer, 15 juni 2001 

Besluit d-g NMa tot niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar van de heer J. Keizer gericht 
tegen zijn besluit van 8 oktober 2001, zaaknr. 2673/10 / J. Keizer 
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