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Voor het geval iemand er nog aan zou twijfelen: het mede-
dingingsrecht is geen eiland, maar velen van ons, vooral 
Europeesrechtelijk geörienteerde juristen, hebben lang 
kunnen doen alsof. Ik wil mezelf daar gerust bij rekenen of 
dan toch zeker wat betreft mijn beginjaren op dit terrein, al 
liggen die al weer geruime tijd achter mij.

We werden in dat “eiland gevoel” geholpen door de Europese 
Commissie die als het ware in het luchtledige met haar ver-
regaande bevoegdheden op dit specifieke terrein, de bakens 
van beleid en handhaving kon uitzetten, daarin enkel af en 
toe opgeschrikt door een arrest van het Gerecht of het Hof 
van Justitie in Luxemburg. Het eiland was niet dicht bevolkt, 
maar kon zichzelf goed bezighouden.

Rechtbanken in de lidstaten moesten de Europese verbods-
bepalingen voor kartels en misbruik van machtspositie 
toepassen, maar zoals bekend waren er maar een beperkt 
aantal zaken waarin het mededingingsrecht privaatrechtelijke 
gehandhaafd werd. En als het toch gebeurde, kwam (komt) 
het mededingingsrecht in België vaak aan bod als middel in 
geschillen van contractuele aard, in de context van (vooral) 
verticale overeenkomsten. De bijdrage van Filip Tuytschaever 
in dit nummer heeft in die context zeker praktisch nut: de 
beoordeling van onderaannemingsovereenkomsten is iets 
wat doorgaans aan de autoriteiten zal voorbij gaan nu onthef-
fingen tot het verleden behoren, en dus moet die beoordeling 
op dagelijkse basis plaatsvinden door de bedrijven en hun 
raadgevers. De bijdrage reikt een checklist voor die beoor-
deling aan. In dit nummer ook een samenvatting van een 
arrest van het Hof van beroep van Luik dat ook betrekking 
heeft op distributie.

1 Kamervoorzitter, Raad voor de Mededinging, Universitair 
docent, Tilburg University

How the times have changed. In verschillende fases hebben 
de eilandbewoners hun wereldbeeld moeten aanpassen.

De ene lidstaat na de andere voerde eerst een nationale 
mededingingswet in, en tegen begin de jaren 2000 stond er 
overal een min of meer performante mededingingsautoriteit 
klaar, vanaf 2004 bevestigd in hun belang door Vo. 1/2003, 
de nadruk op gedecentraliseerde handhaving en de creatie 
van het netwerk van autoriteiten, ECN.

Het eiland gevoel stond hiermee onder druk want al kopi-
eerden de meeste nationale wetgevers slaafs de materiële 
bepalingen van het Europese mededingingsrecht, de handha-
ving gebeurt in een nationale context en daar maakte iedere 
lidstaat zijn keuzes. Divergentie tussen lidstaten was het 
gevolg en complicaties gelieerd aan de interactie met het 
nationale recht ook.

Het centrum van het eiland was niet langer DG Comp in 
Brussel maar af en toe moest er al eens gereisd worden naar 
Den Haag, naar Parijs, naar die andere autoriteit in Brussel 
gevestigd.

En aangezien er bij de “copy paste” van het Europese 
mededingingsrecht onvoldoende aandacht was, zeker ook 
in België, voor de interactie tussen het materiële recht en 
de specifieke institutionele context waarin het recht wordt 
toegepast, werd het er niet makkelijker op. Een symptoom 
wellicht van de beperkte interesse en het gebrek aan kennis 
die er nu eenmaal bij het bredere publiek en in de nationale 
politiek bestaat voor mededingingstoezicht. Naarmate ze 
meer van hun eiland kwamen, moest ook dat besef bij de 
eilandbewoners even doordringen.

Het ontstaan van actievere nationale autoriteiten ging tijdsge-
wijs gepaard met een inflatie van het niveau van de boetes die 
voor verboden restrictieve praktijken werden opgelegd. Het 
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effect van de megaboetes opgelegd door Commissaris Kroes, 
gecombineerd met de trend naar criminalisering van het 
mededingingsrecht in bepaalde lidstaten, hadden het nodige 
afschrikwekkende effect. De specificiteit van de nationale 
context en het strenge sanctionerende kader verplichtten 
de eilandbewoners om nog meer bruggen te leggen: naar 
strafrechtjuristen, naar “litigators”, naar bestuursjuristen.

Een van de meest boeiende actuele fenomenen die zijn oor-
sprong vindt in deze ontwikkeling is de rol van het EVRM en 
vooral de bepalingen rond een eerlijk proces, de bescherming 
van het domicilie en het recht op effectieve rechtsbescher-
ming. De doorwerking van het EVRM beïnvloedt niet alleen 
de handhaving van het mededingingsrecht op EU en op 
nationaal niveau (dat is al enkele jaren aan de gang), maar 
de toegenomen interesse voor het EVRM heeft de relatie 
tussen het mededingingsrecht en het strafrecht, tussen het 
mededingingsrecht en het administratief recht en tussen het 
mededingingsrecht en het gemene procesrecht, nog veel 
meer op de voorgrond geplaatst. Want het EVRM dat slechts 
moeizaam zijn rol vond in het Europese recht (en dus in 
zekere mate bij de bewoners van het eiland Mededinging) 
was natuurlijk al lang een voorname rechtsbron in andere 
takken van het nationale (proces) recht. En nu versnelt het 
EVRM de toenadering tot de verschillende rechtsgebieden 
van nationaal recht.

Om het nog complexer te maken is er trouwens niet alleen het 
EVRM, maar – onder meer – ook het Handvest van grond-
rechten voor de Europese Unie. De catalogus van rechten in 
het Handvest is een geactualiseerde en meer uitvoerige lijst 
van rechten die burgers en ondernemingen hebben vergeleken 
bij het EVRM, maar het toepassingsgebied is niet hetzelfde. 
Het Handvest heeft de status van primair Unierecht en om 
het belang van de grondrechten nog verder te onderstrepen is 
er in de huidige Commissie voor het eerst een Commissaris 
bevoegd voor fundamentele rechten (Viviane Reding). En 
de Commissie neemt dit nieuwe beleidsterrein zeer serieus, 
blijkens de jaarlijkse verslagen die de bevoegde commissaris 
publiceert. Alle initiatieven van de EU instellingen moeten 
gescreend worden op “Handvest compatibiliteit”. Of een 
deel van de eilandbewoners (diegenen die wonen in het 
grote dorp DG Comp bijvoorbeeld) dit al helemaal begrepen 
heeft, is niet zeker.

In ieder geval moet elke eilandbewoner zich, willens nillens, 
bekend maken met de rechtstak van de fundamentele rechten 
en de rechtspraak van het Hof voor de rechten van de Mens. 
Men mag procedure een obsessie van juristen noemen, maar 
het is naïef om te denken dat de klok kan worden terugge-
draaid. Er moeten moeilijke vragen worden opgelost over 
de toepassing van het EVRM en het Handvest, hoe beiden 
zich tot elkaar zullen verhouden en hoe op de juiste manier 
gedifferentieerd kan worden tussen de doorwerking van de 
fundamentele rechten op EU niveau en op nationaal niveau 

met voldoende aandacht voor de specifieke institutionele 
context. Een pragmatische, realistische aanpak is overigens 
niet per definitie in strijd met het verzekeren van een ade-
quaat niveau van rechtsbescherming maar dat vergt sterke 
juridische motivering en dossierkennis.

Voor zover er nog iemand aan zou twijfelen, behoren deze 
moeilijke afwegingen ook tot het dagelijkse werk van de 
kamers van de Raad. In dit nummer vindt u een bijdrage van 
Herlinde Burez en Frank Wijckmans rond de problematiek 
van het onderzoek à charge en à décharge. De vraagstelling 
die zij aan de orde stellen situeert zich in de ontwikkelingen 
op het terrein van fundamentele rechten die hiervoor werden 
geschetst. Ze doen concrete suggesties aan de Raad.

In dat verband is het wellicht aan te raden dat de eilandbe-
woners voor enige nuance kiezen wanneer ze op uitstap gaan 
naar bijvoorbeeld de eilanden strafrecht en mensenrechten, 
maar dat ook de bewoners van andere eilanden voor wie 
het eiland Mededinging tot voor kort vrij onbekend was, 
toch oog hebben voor de eigen kenmerken van dat eiland en 
voorzichtig zijn. Zo kan een wisselwerking ontstaan die op 
een genuanceerde wijze in twee richtingen werkt.

De recente uitspraken die aan bod komen in de bijdrage 
van Anne Valléry en Hélène Marconi liggen mee aan de 
oorsprong van deze bedenking. De auteurs bespreken het 
arrest van 22 december 2011 van het Grondwettelijk Hof in 
de zaak Belgacom/DSL en ook het arrest van het Hof van 
Cassatie van 21 oktober 2011 in dezelfde zaak. Van enig 
commentaar op deze arresten in lopende zaken zal ik me 
uiteraard onthouden. Er wordt hier alvast terecht aandacht 
aan besteed en de bijdrage biedt een lezenswaardige en 
gestoffeerde analyse ervan.

Ik kan niet nalaten ook deze arresten in verband te brengen 
met het bredere kader. Het toegenomen belang van de fun-
damentele rechten heeft het gevolg dat de hoogste rechters 
in de lidstaten ook meer een (grotere) rol gaan spelen en 
zo hun impact hebben op de vormgeving van de mededin-
gingsprocedures. Dat is zeker het geval in lidstaten waar 
grondwetstoetsing bestaat en het is een algemene trend in de 
EU, op alle terreinen. Ook de financiële crisis heeft dit mee in 
de hand gewerkt: de hoogste rechters roeren zich weer meer 
dan ooit in relatie tot de EU en de beleidsterreinen waarop 
het EU recht een voorname rol speelt. De leidinggevende 
rol van het Hof van Justitie en het Gerecht in Luxemburg 
staat hiermee onder druk. Het “overenthousiasme” inzake 
fundamentele rechten op nationaal niveau (term ontleend 
aan een frappante mondelinge tussenkomst van de voorzitter 
van het Hof van Justitie op een recente conferentie) kan tot 
enige wrevel leiden. Wordt vervolgd.

Bij de vele ontwikkelingen die de bewoners van het eiland 
Mededinging de afgelopen jaren hebben moeten ondergaan, 
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mogen we natuurlijk niet de zogenaamde economisering van 
het mededingingsrecht vergeten. Er moest meer ruimte komen 
voor gedegen economische analyse en de inbreng van econo-
men moest in het juridisch proces geïntegreerd worden. Dat 
vereiste zeker een nieuwe brug vanop het eiland want de door-
snee mededingingsjurist had niet de pretentie met cijfers om 
te kunnen, laat staan economische of econometrische studies 
te kunnen afleveren. De brug tussen het eiland Mededinging 
bevolkt met juristen, en het eiland Mededingingseconomen, 
is er één waarop het verkeer met horten en stoten verloopt 
maar ze is niet meer weg te denken. Het is daarom goed dat 
dit tijdschrift ook de nodige ruimte geeft aan het economisch 
perspectief. De bijdrage van Catherine Schaumans en Frank 
Verboven is welkom en geeft waardevolle stof tot nadenken, 
ook voor beleidsmakers.

En zo zijn er straks meer bruggen dan dat er nog eiland-
bewoners zijn. Er zijn er nog veel meer dan hier vermeld. 
Vermenigvuldiging van rechtsbronnen, interacties tussen 
rechtsgebieden, vermenigvuldiging van rechtsactoren. Het 
eiland is niet meer, de toekomst is uitdagend maar boeiend.

Er wordt wel eens gezegd “kleine kinderen, kleine zorgen, 
grote kinderen grote zorgen”. Ik durf beweren dat de analogie 
met mededingingsautoriteiten niet opgaat. Kleine tot zeer 
kleine autoriteiten kunnen alleszins even grote zorgen hebben. 
De complexiteit van het recht dat moet worden gehandhaafd, 
is overal dezelfde en ze zet druk op de effectieve handhaving 
van het mededingingsrecht. Want de burger en de onderne-
mingen mogen absoluut de verwachting koesteren dat het 
mededingingstoezicht op een efficiënte wijze gebeurt, ook in 
moeilijke tijden. Complex is moeilijk, maar moeilijk gaat ook.

Wanneer de middelen beperkt zijn en in de zoektocht naar 
efficiëntie, zoeken de beleidsmakers naar nieuwe oplossin-
gen om zaken af te handelen. In Nederland is de modieuze 
slogan tegenwoordig “probleemoplossend toezicht”. Het 
moet blijkbaar het leitmotiv worden van de nieuwe autoriteit 
ACM (Autoriteit Consument & Markt) die volgend jaar van 
start zal gaan. Schikkingen zijn een uiting van dezelfde trend. 
Laurent de Muyter en Norman Neyrinck bespreken in hun 
bijdrage de voorstellen die in dat verband werden gelanceerd.

Het is begrijpelijk maar misschien toch soms een beetje 
jammer dat de resultaten van een autoriteit worden afgemeten 
aan de boetes die zijn opgelegd. Ook dat is een algemeen 
fenomeen en men is zoekende naar een manier om output te 
meten. In de Belgische context was wellicht de verwachting 
dat door de verhoging van de aanmeldingsdrempels en de 
invoering van de vereenvoudigde procedure, de impact van 
de concentraties op de werking van de autoriteit zou ver-
minderen. En toch hebben de laatste jaren uitgewezen dat 
de concentratiecontrole zowel op niveau van het onderzoek 
als op niveau van de kamers van de Raad (onverwacht?) 
behoorlijk veel inzet heeft gevraagd. Het zorgt voor minder 

headlines wellicht maar het is goed dat er op 26 april 2012 
een lunchforum was dat het werk van het auditoraat op dit 
terrein in de verf heeft gezet; u vindt daarvan ook een verslag 
in dit nummer.

De afgelopen jaren hebben ook een aantal beslissingen gezien 
in het contentieux van de voorlopige maatregelen waarvan 
de zaak Spira wellicht de meest bekende is. Deze zaak wordt 
kort besproken door Grégoire Ryelandt. Meteen ook een zaak 
die doordrongen is van de nieuwe meerlagige handhavings-
realiteit waarvan hier sprake met een rol voor de Commissie, 
de Europese rechter, de Raad en het Hof van beroep.

Over de zorgen die zouden kunnen veroorzaakt worden 
door een mogelijke hervorming van het Belgische hand-
havingssysteem heb ik het hier nog niet gehad, daarover 
zal ongetwijfeld in dit blad nog het nodige commentaar 
verschijnen van auteurs die daarvoor veel beter geplaatst 
zijn dan ondergetekende. In dit nummer vindt u alvast een 
verslag van het lunchforum dat plaatsvond op 14 maart 2012 
en waarop de hervormingsplannen centraal stonden.

U zal voor de lezing van dit nummer even goed moeten 
gaan zitten. Naast de hiervoor genoemde artikelen vindt u 
onder meer ook nog een kroniek van Europese rechtspraak 
en enkele andere vaste rubrieken. Aan allen een inspirerende 
en mooie zomer gewenst.


