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Inleiding

In het afgelopen jaar heeft het Hof van Justitie tweemaal
op basis van prejudiciële vragen de norm voor de toe-
passing van misbruik van economische machtspositie
gepreciseerd. In beide gevallen gaat het om onderne-
mingen die voor derden bepaalde rechten beheren. In de
Letse zaak AKKA/LAA (C-177/16), die we in deze bij-
drage bespreken, gaat het om de vraag wanneer een prijs
excessief is;1 in de Portugese zaak MEO (C-525/16)
staat (tweedelijns) prijsdiscriminatie centraal.2 In beide
gevallen gaat het om vraagstukken waarover advocaat-
generaal Nils Wahl in de openingszin van zijn conclusies
meteen al aan de orde stelt of het mededingingsrecht
hierop überhaupt wel van toepassing zou (moeten) zijn.
Ook al beantwoordt hij deze vraag uiteindelijk bevesti-
gend, en volgt het Hof van Justitie hem hierin, de voor-
waarden daartoe zijn relatief strikt.
In twee afzonderlijke artikelen bespreken wij beide
zaken vanuit een gecombineerd economisch en juridisch
perspectief.3 De dimensies van het mededingingsrecht

* Prof. dr. E. van Damme is verbonden aan Tilburg University en aan het
onderzoeksinstituut Tilec aldaar. Prof. dr. mr. drs. W. Sauter is in dienst
bij de ACM en schrijft hier op persoonlijke titel. Wij danken Jotte Mul-
der en Jasper Hoekstra voor hun commentaar op deze bijdrage.

1. HvJ EU 14 september 2017, zaak C-177/16, Autortiesību un kom-
unicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Konkuren-
ces padome (AKKA/LAA), ECLI:EU:C:2017:689.

2. HvJ EU 19 april 2018, zaak C-525/16, MEO – Serviços de Comunica-
ções e Multimédia SA tegen Autoridade da Concorrência, ECLI:EU:C:
2018:270.

3. De zaak MEO bespreken wij in E. van Damme en W. Sauter, ‘Kan prijs-
differentiatie mededingingsbeperkend zijn? Zaak C525/16 MEO’, elders
in dit nummer van M&M.

die aan de orde komen, en de economische aspecten,
zijn dusdanig verschillend dat bespreking in één enkele
annotatie niet verhelderend zou zijn. In deze bijdrage
gaat het dus om de vraag hoe artikel 102 sub a VWEU
moet worden uitgelegd: wanneer is een verkoopprijs
onbillijk?4

De feiten en de vragen aan het
Hof van Justitie

AKKA/LAA is de Letse organisatie voor het collectieve
beheer van auteursrechten inzake muziekwerken; het is
een wettelijk monopolist. Handelszaken (winkels, cafés
enz.) die muziek willen afspelen, hebben een licentie
nodig die door AKKA/LAA tegen betaling verstrekt
wordt, met als tariefgrondslag de oppervlakte van de
zaak. De Letse mededingingsraad onderzoekt de tarie-
ven en vindt dat deze in bepaalde segmenten twee tot
drie keer hoger liggen dan in de buurlanden Litouwen
en Estland. De tarieven zijn bovendien, rekening hou-
dend met het verschil in koopkracht, 50 tot 100 procent
hoger dan het gemiddelde van een twintigtal EU-lidsta-
ten. Slechts in één andere lidstaat worden hogere tarie-
ven gerekend. De autoriteit concludeert dat de tarieven
onbillijk zijn en dat sprake is van misbruik van machts-
positie. AKKA/LAA tekent beroep aan onder andere
op basis van de argumenten dat de vergelijking te
beperkt zou zijn en dat de methode om referentietarie-
ven te berekenen onduidelijk is.

4. Zie over deze vraag ook, en meer algemeen, W. Knibbeler, ‘Onbillijke
prijzen’, M&M 2018/2, p. 68-70 en E.H. Pijnacker Hordijk en Y. de
Vries, ‘Onbillijk hoge prijzen als vorm van misbruik van een economi-
sche machtspositie onder het Europese en het Nederlandse mededin-
gingsrecht’, SEW tijdschrift voor Europees recht 2002, p. 446.
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De behandelende rechter legt vervolgens een aantal vra-
gen voor aan het Hof van Justitie, met als belangrijkste:5
1. Is de methode van tariefvergelijking passend

(geschikt) en voldoende om te bepalen of sprake is
van onbillijke prijzen?

2. Hoe groot moet het tariefverschil zijn om als aan-
zienlijk te worden bestempeld en dus gezien te
kunnen worden als aanwijzing voor misbruik van
machtspositie?

3. Als het tariefverschil aanzienlijk is, hoe kan de
onderneming met machtspositie dan bewijzen dat
de door haar toegepaste tarieven billijk zijn?

Sinds de roemruchte bananendistributiezaak United
Brands uit 1978 (die overigens zowel over excessiviteit
als discriminatie ging) zijn voor de vraag hoe excessieve
prijzen kunnen worden vastgesteld verschillende dimen-
sies relevant, zoals de economische waarde, de prijs, de
onderliggende kosten en de winstmarge.6 De prijs voor
muziekrechten (die sterk gestandaardiseerd zijn) is
gemakkelijk vast te stellen. Echter, wat zijn de kosten?
Het lijkt ondoenlijk te zijn om de kostprijs van het com-
poneren van muziek te bepalen, terwijl de kosten van
verveelvoudiging nagenoeg nul zijn. Is het in dit geval in
navolging van United Brands dan toch verplicht om eerst
de buitensporigheid van de tarieven vast te stellen op
basis van de marge die bovenop de kosten wordt
behaald, en daarna de onbillijkheid van de betreffende
tarieven op zichzelf, of op basis van een prijsvergelij-
king? Of is het mogelijk om, zoals de Letse
mededingingsautoriteit had gedaan, uitsluitend op prijs-
vergelijkingen te varen, ook wat betreft de buitensporig-
heid zelf? Bij prijsvergelijking kan de uitkomst natuur-
lijk sterk afhangen van de selectie van de landen waar-
mee vergeleken wordt, zodat de vraag rijst aan welke
voorwaarden de selectie moet voldoen. De vragen over
de uitleg van het begrip billijkheid in artikel 102 sub a
VWEU van de verwijzende rechter moeten vooral in dit
licht gelezen worden.
Toch lijkt de Letse rechter naar de bekende weg te vra-
gen. Er zijn immers eerdere, vergelijkbare zaken, zoals
Lucazeau en Tournier (over muziek in Franse discothe-
ken), die in dit arrest ook worden aangehaald.7 Ook
daarin was sprake van tarieven die een veelvoud waren
van het Europese gemiddelde en het Hof van Justitie
oordeelde dat deze daarom, bij afwezigheid van een
objectieve rechtvaardiging voor het onderscheid, onbil-
lijk waren. Als het enige nieuwe aspect het technische
zou zijn van de grootte of de representativiteit van de
steekproef waarmee vergeleken moet worden, dan zou
een annotatie niet echt nodig zijn. Maar wat deze zaak
vooral interessant maakt, is de nogal fundamentele en

5. De vragen of de interstatelijke handel beïnvloed wordt en hoe de omzet
en (dus de boete) berekend moet worden, laten wij hier rusten.

6. HvJ EG 14 februari 1978, zaak C-27/76, United Brands Company en
United Brands Continentaal BV/Commissie, ECLI:EU:C:1978:22,
r.o. 248-253.

7. HvJ EG 13 juni 1989, gevoegde zaken C-110/88, C-241/88 en
C-242/88, François Lucazeau e.a./SACEM e.a., ECLI:EU:C:1989:326;
HvJ EG 13 juli 1989, zaak C-395/87, Strafzaak tegen Jean-Louis Tour-
nier, ECLI:EU:C:1989:319.

beschouwende conclusie van advocaat-generaal Wahl,
die het Hof van Justitie vervolgens op een aantal belang-
rijke punten niet expliciet volgt, maar ook niet weerlegt.
Omdat het Hof van Justitie de fundamentele beschou-
wingen negeert, blijft de discussie over de geldigheid en
de kracht of zwakte van de argumenten daarin ‘boven de
markt’ hangen. Het is daarom interessant te reflecteren
op de vraag wat de afwijkingen van het Hof van Justitie
zou kunnen verklaren en of daar wat voor valt te zeggen.
In het onderstaande focussen we daarom vooral op de
verschillen tussen het arrest en de conclusie en onder-
werpen we de overwegingen van advocaat-generaal
Wahl aan een kritische discussie.

Conclusie advocaat-generaal

Advocaat-generaal Wahl schreef tien jaar geleden al een
uitgebreid academisch artikel over deze materie.8 In zijn
conclusie zet hij de zaak op scherp door in zijn eerste
zinsnede de vraag te stellen of er überhaupt zoiets
bestaat als een onbillijke prijs. Wahl is van mening dat
onbillijke prijzen inderdaad kunnen bestaan, en dat, om
aan te tonen dat prijzen excessief zijn, het niet altijd
noodzakelijk is om in te gaan op de onderliggende kos-
ten en een excessieve prijs-kostenmarge aan te tonen.
Ook op basis van louter prijsvergelijkingen kan gecon-
cludeerd worden dat prijzen buitensporig zijn. Waar na
Lucazeau en Tournier nog vrij algemeen gedacht werd
dat een kostenonderzoek nodig is in die gevallen waar
dat kan, stelt advocaat-generaal Wahl in algemene zin
dat zo’n onderzoek slechts een van de mogelijkheden is
om aan te tonen dat prijzen onbillijk zijn.
Advocaat-generaal Wahl begint zijn juridische analyse
met een beknopte samenvatting van de rechtspraak
betreffende artikel 102 sub a VWEU, die, in zijn visie,
klaarblijkelijk niet erg uitgebreid is. Wahl stelt dat
bepaald moet worden of een prijs al dan niet in een
redelijke verhouding staat tot de economische waarde van
de geleverde prestatie, en dat het Hof van Justitie hier-
voor een analyse in twee stappen heeft ontwikkeld.9 Met
verwijzing naar rechtsoverweging 249 uit United Brands
bestaat volgens hem de eerste stap van de analyse eruit
vast te stellen of er een aanmerkelijk verschil bestaat
tussen de prijs die de onderneming daadwerkelijk vraagt
en de prijs die deze onderneming – hypothetisch – zou
hebben gevraagd als er daadwerkelijke mededinging op
de markt zou zijn. Wahl noemt deze hypothetische prijs
de standaardprijs.10

8. A-G Nils Wahl is voormalig hoogleraar Europees recht aan de Universi-
teit van Stockholm. Zie ook N. Wahl, ‘Exploitative high prices and Euro-
pean competition law – a personal reflection’, in: Konkurrensverket
(Zweedse Mededingingsautoriteit), The pros and cons of high prices,
Stockholm 2007, p. 47-66, www. konkurrensverket. se/ globalassets/
english/ research/ the -pros -and -cons -of -high -prices -14mb. pdf.

9. Conclusie A-G 6 april 2017, zaak C-177/16, AKKA/LAA, ECLI:EU:C:
2017:286, punt 16; zie ook United Brands, r.o. 250.

10. Conclusie, punt 17. In het Engels wordt dit de benchmark price
genoemd.
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Deze standaardprijs is het kernbegrip in zijn betoog.
Een prijs wordt als buitensporig bestempeld als het
verschil met deze standaardprijs groot is. Wahl merkt op
dat de standaardprijs soms lastig te bepalen kan zijn en
dat het Hof van Justitie erkend heeft dat er
verschillende methoden zijn om vast te stellen of een
prijs buitensporig is. De gevraagde prijs kan vergeleken
worden met de productiekosten, met de prijs van een
ander product, met de prijs in een andere regio, of met
de prijs op een ander moment in de tijd. Wahl lijkt aan
de prijs-kostenvergelijking geen bijzondere betekenis
toe te kennen. Volgens hem heeft elke methode zijn
eigen zwakheden en kunnen verschillende methoden als
geschikt worden beschouwd. Indien mogelijk moeten
verschillende economische methoden naast elkaar
worden toegepast, waarbij convergentie van resultaten
een indicatie vormt van de betrouwbaarheid van de
schatting van de standaardprijs.
Een prijs die buitensporig is, is niet noodzakelijk onbil-
lijk. Daarvoor is nodig, zoals ook al opgemerkt in United
Brands (rechtsoverweging 252), dat de prijs onbillijk is
op zichzelf, of in vergelijking met de prijzen van concur-
rerende producten.11 Wahl formuleert dit overigens
anders; hij stelt dat in de tweede stap van de analyse
onderzocht moet worden of de buitensporigheid van de
prijs louter het resultaat is van misbruik van markt-
macht dan wel andere legitieme oorzaken heeft.12Alleen
als er geen enkele geldige rechtvaardiging voor het prijs-
verschil met de standaardprijs is, moet een buitenspori-
ge prijs daadwerkelijk als onbillijk worden beschouwd.
Voor de toepassing van dit kader op deze zaak merkt
Wahl allereerst op dat het Hof van Justitie al in eerdere
zaken geografische prijsvergelijking als geschikte metho-
de heeft geaccepteerd om te bepalen of een prijs buiten-
sporig is. In de onderhavige zaak gaat het vooral over de
keuze van de landen waarmee vergeleken wordt en over
hoe gecorrigeerd moet worden voor welvaartverschillen
tussen verschillende landen. Zijn antwoord op de eerste
kernvraag is bijgevolg dat de methode van prijsvergelij-
king geschikt is als eerste stap (voor het bepalen van bui-
tensporigheid), mits deze correct wordt uitgevoerd,
waarbij het gebruik van een koopkrachtpariteits-index
passend kan zijn. Of die methode ook toereikend is,
moet de verwijzende rechter beoordelen.
In relatie tot de prijs-kostenvergelijking kan nog opge-
merkt worden dat Wahl weinig ziet in de door Neder-
land mede op basis van het Europese auteursrecht aan-
gedragen benadering dat een prijs buitensporig zou zijn
als hieruit blijkt dat er geen balans is tussen de belangen
van de consument en die van de houders van auteurs-
rechten, vanwege het feit dat de rechtskaders voor het
auteursrecht en artikel 102 VWEU niet voldoende
samenvallen en een ander doel dienen. Ook is het begrip
‘passende vergoeding’ uit het auteursrecht niet echt dui-
delijker dan het begrip ‘onbillijke prijs’ uit het mededin-

11. Concurrerende producten moet hier niet (eng) gelezen worden als ‘pro-
ducten in dezelfde relevante markt’, het gaat meer om producten waar-
mee een vergelijking relevant kan zijn.

12. Conclusie, punt 21.

gingsrecht, met andere woorden: het wordt gaten met
gaten vullen.
Als antwoord op de tweede kernvraag adviseert Wahl:
‘enkel prijzen die aanzienlijk (ofwel significant) en duur-
zaam boven de standaardprijs liggen, kunnen worden
geacht in strijd te zijn met artikel 102 VWEU’.13 Niet
elk prijsverschil impliceert dus misbruik. Er is geen spe-
cifieke drempel en volgens Wahl is een preciezer ant-
woord niet mogelijk.
Bij de derde voorgelegde vraag, naar nadere toelichting
bij de tweede stap van de juridische analyse, gaat Wahl
onder andere in op de bewijslastverdeling. Als een auto-
riteit heeft vastgesteld dat er een buitensporig verschil
bestaat tussen de daadwerkelijke prijs en de standaard-
prijs, moet de betrokken onderneming mogelijke recht-
vaardigingen voor de hogere prijs aanreiken.14 Hierbij
moet elke rationele economische verklaring, met uitzon-
dering van de ‘loutere capaciteit en wil om gebruik te
maken van marktmacht’ geaccepteerd worden.15 De
autoriteit kan dus in eerste instantie volstaan met het, in
een objectief en diepgaand onderzoek, bepalen van de
correcte standaardprijs. Op dat moment kan de onder-
neming met machtspositie wijzen op relevante factoren
die over het hoofd werden gezien. Hierbij kan de onder-
neming ter verdediging bijvoorbeeld hogere productie-
en verkoopkosten aanvoeren, of ook de hogere economi-
sche waarde van het geleverde product of de verrichte
dienst.16 Vanuit zuiver conceptueel standpunt lijkt dit
laatste zinvol; als een product beter is, mag de aanbieder
immers ook meer krijgen.17 Maar welk percentage van
die waarde mag de verkoper zich toe-eigenen? Als de
verkoper recht heeft op datgene wat de gebruiker bereid
is te betalen, en dus minstens op de feitelijk gehanteerde
prijs, dan reflecteert iedere prijs immers de economische
waarde en bestaan er geen excessieve prijzen. Advocaat-
generaal Wahl’s conclusie is op dit punt dus nogal open.

Het arrest

Interessant is dat de hoeksteen uit de toets van advocaat-
generaal Wahl, de standaardprijs (de prijs die bij daad-
werkelijke mededinging op de markt ontstaan zou zijn),
geen rol speelt in het arrest van het Hof van Justitie: de
term wordt geen enkele keer genoemd. Hoewel het Hof
van Justitie bij de antwoorden op de specifiek voorgeleg-
de vragen zijn advocaat-generaal volgt, doet het dat op
een andere conceptuele basis.
Het Hof van Justitie kiest wel hetzelfde vertrekpunt als
de advocaat-generaal. Met verwijzing naar Kanal 5 en
de daarin aangehaalde rechtspraak formuleert het Hof

13. Conclusie, punt 113.
14. Conclusie, punt 135.
15. Conclusie, punt 131.
16. Conclusie, punt 140.
17. Zie hierover ook de conclusie van A-G Jacobs in Tournier, die stelt dat

‘het slechts logisch lijkt, dat wie de muziek meer nodig heeft, ook bereid
moet zijn daarvoor meer te betalen’ (punt 65). Jacobs stelt echter ook
dat dit principe niet meer bruikbaar is als de afnemer geen keuze heeft.
We komen daar later in deze bijdrage op terug.
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van Justitie als toets dat nagegaan moet worden of spra-
ke is van ‘te hoge prijzen die niet in een redelijke ver-
houding staan tot de economische waarde van de gele-
verde prestatie’.18 Echter, onmiddellijk daarna focust
het Hof van Justitie op de kosten (‘In dit verband moet
worden nagegaan of er een buitensporig groot verschil
bestaat tussen de daadwerkelijk gemaakte kosten en de
daadwerkelijk gevraagde prijs.’19) om direct daaropvol-
gend dan weer vast te stellen dat er ook andere metho-
den bestaan om te bepalen of een prijs buitensporig
hoog is, dat vergelijking van de prijs met die in andere
lidstaten een geldige methode is, en dat zelfs een
beperkte vergelijking niet a priori afgewezen moet
worden.20 In het arrest worden de kosten pas opnieuw
in rechtsoverweging 58 genoemd, maar dan is het Hof
van Justitie al bezig met de tweede analysestap uit Unit-
ed Brands. Het lijkt er dus op dat het Hof van Justitie
wil signaleren dat, waar mogelijk, een prijs-kostenverge-
lijking toch de voorkeur geniet.
Hoewel het Hof van Justitie een ander uitgangspunt
kiest dan advocaat-generaal Wahl, volgt het de advocaat-
generaal grotendeels in zijn antwoorden op de drie kern-
vragen. Bij de eerste kernvraag voegt het Hof van Justi-
tie in zijn antwoord wel expliciet toe dat de methode van
prijsvergelijking in dit geval, van door een auteursrech-
tenbureau gehanteerde prijzen, geldig is. Bij de tweede
kernvraag wordt de advocaat-generaal geheel gevolgd:
een verschil tussen vergeleken vergoedingen moet als
aanzienlijk worden aangemerkt indien het significant en
duurzaam is, en in dit geval vormt dit een aanwijzing
voor misbruik van machtspositie. In het kader van de
derde vraag verwijst het Hof van Justitie expliciet naar
de tweede stap van de toets uit United Brands: indien de
prijs buitensporig is, ‘moet vervolgens worden onder-
zocht of een prijs is opgelegd die onbillijk is, hetzij abso-
luut gezien, hetzij in vergelijking met concurrerende
producten’. Bij de invulling wijkt het Hof van Justitie
opnieuw af van het voorstel van de advocaat-generaal.
Het Hof van Justitie noemt als objectieve elementen die
in ogenschouw genomen zouden kunnen worden de
beheerskosten of de vergoeding van de rechthebbenden,
maar niet de eventuele hogere economische waarde van
het geleverde product. Nu is die extra waarde wellicht,
in dit specifieke geval, niet zo waarschijnlijk, maar de
vraag blijft of ook in een meer algemeen geval het Hof
van Justitie uitsluitend op de kosten zou willen focus-
sen. Voor wat betreft de kosten merkt het Hof van Justi-
tie op dat onderscheid gemaakt moet worden tussen
bureaukosten en vergoedingen aan auteurs en dat
AKKA/LAA heeft aangevoerd dat de eerstgenoemde
kosten niet meer dan 20 procent uitmaken van het ont-
vangen totaalbedrag. Een dergelijk bedrag wijst volgens
het Hof van Justitie niet op inefficiënt beheer en lijkt
niet onredelijk hoog. Het Hof van Justitie suggereert
vervolgens dat een rechtvaardiging voor de hoge tarie-

18. AKKA/LAA, r.o. 35. HvJ EG 11 december 2008, zaak C-52/07, Kanal 5
Ltd and TV 4 AB/Föreningen Svenska Tonsättares Internationella
Musikbyrå (STIM) upa, ECLI:EU:C:2008:703, r.o. 28.

19. AKKA/LAA, r.o. 36. Cursivering toegevoegd.
20. AKKA/LAA, r.o. 37, 38 en 40.

ven van AKKA/LAA zou kunnen liggen in een wette-
lijke regeling betreffende de auteursvergoedingen in
Letland die tot hogere uitkeringen dwingt. Samenvat-
tend kan dus gesteld worden dat het Hof van Justitie
signaleert dat dit arrest betrekking heeft op een situatie
waarin de kosten niet, of niet eenvoudig, bepaald
kunnen worden, dat in zo’n geval prijsvergelijkingen
gebruikt kunnen worden om de buitensporigheid van de
gehanteerde prijs aan te tonen, en dat het bedrijf met
machtspositie vervolgens met objectieve kosteninforma-
tie moet aantonen dat de prijzen toch billijk zijn. Het
Hof van Justitie benadrukt de kosten. In het arrest
wordt de term ‘economische waarde’ slechts één keer
gebruikt, maar niet bij de uitwerking van de toets, en
komt het begrip standaardprijs helemaal niet voor.

Commentaar

In het onderstaande geven we commentaar op een aantal
aspecten die in de conclusie en het arrest aan de orde
komen. Gegeven de veelheid aan onderwerpen kunnen
we de meeste dingen slechts aanstippen; er valt nog veel
meer over te zeggen. Zoals reeds gesteld gaat de meeste
aandacht uit naar de conclusie van advocaat-generaal
Wahl. Specifieke aspecten uit het arrest komen in de
onderdelen c en i t/m l aan de orde.

a. Het toepassingsdomein van artikel 102a
VWEU

Advocaat-generaal Wahl merkt op dat de Commissie
steeds uiterst terughoudend is geweest met het toepas-
sen van artikel 102 sub a VWEU. Volgens hem is dat
terecht. Hij schrijft: ‘Het [is] gewoonweg niet nodig om
die bepaling toe te passen in een vrije en competitieve
markt: als de toegang tot de markt niet wordt belem-
merd, trekken hoge prijzen normaliter nieuwkomers
aan. De markt corrigeert dan zichzelf.’21 Elders schrijft
hij:

‘Daarom ben ik er (…) van overtuigd dat onbillijke
prijzen in de zin van artikel 102 VWEU enkel kunnen
bestaan op gereglementeerde markten, waar de
publieke autoriteiten een zekere vorm van controle
uitoefenen over de aanbodkrachten, zodat de ruimte
voor vrije en open mededinging wordt beperkt.’22

Advocaat-generaal Wahl toont zich hier een great believ-
er in de markt. Hij meent dat (1) bij vrije toetreding de
markt zichzelf zal corrigeren en (2) alleen de overheid
toetreding in de weg kan staan. Als Wahl gelijk zou heb-
ben, zouden mededingingsautoriteiten de vraag ‘wel of
niet toepassen van artikel 102a VWEU?’ relatief eenvou-
dig kunnen beantwoorden. Maar wij denken dat het niet
zo eenvoudig ligt. Bij beide aspecten zijn kanttekenin-
gen te plaatsen en daarom is volgens ons het toepas-
singsdomein van artikel 102a VWEU aanzienlijk groter

21. Conclusie, punt 3.
22. Conclusie, punt 48. Cursivering toegevoegd.
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dan Wahl suggereert. Wij menen dat de Engelse Pfizer/
Flynn-zaak die wij verderop bespreken dit illustreert.
In de onderhavige zaak is sprake van een wettelijke toe-
tredingsbarrière: AKKA/LAA heeft een wettelijk
monopolie. Wahl erkent alleen dergelijke toetredings-
drempels als grondslag voor ingrijpen op grond van arti-
kel 102a VWEU, maar economen benoemen ook andere
typen toetredingsbarrières, zoals natuurlijke en strategi-
sche. Natuurlijke barrières kunnen hun oorsprong vin-
den aan de kostenkant (schaalvoordelen), of aan de
vraagzijde (netwerkeffecten). Strategische barrières
worden door het bedrijf met een machtspositie zelf
opgeworpen. Voor de werking van de markt is alleen de
hoogte van de toetredingsbarrière relevant, niet de ach-
terliggende oorzaak. Als men erkent dat wettelijke toe-
tredingsbarrières tot onbillijke prijzen kunnen leiden,
dan moet men dus concluderen dat er ook bij
natuurlijke of strategische toetredingsbarrières mogelijk
onbillijke prijzen kunnen ontstaan.
In ieder geval geldt het hiervoor gestelde als men in de
voorgaande zin ‘onbillijk’ door ‘buitensporig’ vervangt.
Mogelijk kan de aard van de toetredingsbarrière in de
tweede stap van de analyse een rol spelen. Een traditio-
neel argument is dat voor bedrijven die op grond van
wettelijke bepalingen (wellicht met uitzondering van het
intellectueeleigendomsrecht) dominant zijn geworden
interventie in het prijsbeleid eerder gerechtvaardigd is
dan voor bedrijven die die positie op basis van competi-
tion on the merits verworven hebben. Bij een wettelijk
monopolie werd de machtspositie geschonken en daar
mag iets tegenover staan. Daar komt bij dat door inno-
vatie natuurlijke of strategische barrières mogelijk eer-
der geslecht kunnen worden dan wettelijke. Daarom zou
ingrijpen in de prijzen in een dergelijk geval eerder
negatief kunnen uitwerken op de innovatieprikkels, wat
onwenselijk is.
Ook in markten zonder noemenswaardige toetredings-
barrières kunnen innovatieve en efficiënte bedrijven
machtsposities verwerven, die al dan niet tijdelijk zijn.
In zo’n geval lijkt ingrijpen nog minder voor de hand te
liggen. Echter, ook als er geen onoverkomelijke barrières
zijn, is het nog maar de vraag of de markt zichzelf volle-
dig zal corrigeren. Strategisch gedrag van de toetreders
mag niet over het hoofd gezien worden. Een nieuwko-
mer op de markt kan ervoor kiezen om de partij met
machtspositie te vriend te houden en niet al te intensief
te beconcurreren. Toetreding hoeft niet altijd tot effec-
tieve concurrentie te leiden.

b. Advocaat-generaal Wahl als beschermengel
van de partij met machtspositie?

Advocaat-generaal Wahl en het Hof van Justitie zijn het
eens dat in de eerste stap van de analyse bepaald wordt
of de prijs buitensporig is, terwijl in de tweede fase
geverifieerd wordt of een buitensporige prijs ook daad-
werkelijk onbillijk is.
Onderdeel van de eerste stap is de vraag: onder welke
omstandigheden kan het gevonden prijsverschil buiten-
sporig groot worden geacht? In dit kader brengt advo-
caat-generaal Wahl in herinnering dat de bepaling van

de standaardprijs vrij complex is en dat mededingings-
autoriteiten geen prijsregulatoren zijn. Niet elk gevon-
den verschil is daarom meteen buitensporig. Wahl pleit
voor terughoudendheid bij de mededingingsautoritei-
ten: een autoriteit zou slechts in moeten grijpen als

‘zij ervan overtuigd is dat het verschil tussen de stan-
daardprijs en de daadwerkelijke prijs – niettegen-
staande de beperkingen en onzekerheden waarmee de
berekening van de standaardprijs gepaard gaat – zo
groot is dat er bijna geen twijfel meer kan bestaan
over het feit dat de daadwerkelijke prijs misbruik
oplevert’.23

Advocaat-generaal Wahl kiest er op dit punt dus
nadrukkelijk voor om de onderneming met machtsposi-
tie te beschermen.
Ook in de tweede fase van zijn toets kiest advocaat-
generaal Wahl, in eerste instantie, nadrukkelijk de kant
van de onderneming met machtspositie. Ten eerste
merkt hij op dat de vraag naar objectieve rechtvaardi-
ging pas aan de orde komt nadat de mededingingsauto-
riteit in het kader van een objectief en diepgaand onder-
zoek, waarbij alle relevante feiten in aanmerking geno-
men worden, de correcte standaardprijs bepaald heeft.
Dat is al zeer vergaand. Maar hij stelt ook: er is alleen
misbruik ‘in de zin van artikel 102 VWEU indien er
geen rationele economische verklaring – afgezien van de
loutere capaciteit en wil om gebruik te maken van
marktmacht, zelfs wanneer dit misbruik uitmaakt – voor
kan worden gevonden’.24 Wij zijn er niet zonder meer
van overtuigd dat elke rationale economische verklaring
zonder meer geaccepteerd zou moeten worden. Op
ondernemingen met een machtspositie rusten immers
bijzondere verantwoordelijkheden.

c. Mededingingsaanpak of regulering?
Advocaat-generaal Wahl is van mening dat een prijs
slechts als buitensporig hoog kan worden aangemerkt als
deze zowel aanzienlijk als duurzaam boven de standaard-
prijs ligt en het Hof van Justitie volgt de advocaat-gene-
raal hierin. Wat ‘duurzaam’ is, wordt echter nergens
gedefinieerd. Wellicht is dit de tijd die nodig is om met
een redelijke mate van zekerheid te kunnen concluderen
dat de markt niet zelfcorrigerend is, maar de conclusie
noch het arrest biedt op dit punt helderheid.
Met advocaat-generaal Wahl zijn wij van mening dat, als
de markt zichzelf binnen een redelijke termijn zal corri-
geren, het beter is om niet in te grijpen. Terughoudend-
heid is gewenst omdat ingrijpen toetreding kan belem-
meren en er juist toe kan leiden dat de markt zijn corri-
gerende werk niet doet, met als gevolg dat blijvend
ingrijpen noodzakelijk is. Anderzijds ligt regulering
voor de hand als toetreding helemaal niet mogelijk is,
zoals advocaat-generaal Wahl ook aangeeft:

‘Inderdaad wordt vaak gesteld dat de instelling van
een sectorale autoriteit of de toepassing van prijsregu-

23. Conclusie, punt 112.
24. Conclusie, punt 131.
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lering doeltreffendere manieren kunnen zijn om bui-
tensporig hoge prijzen op een markt te voorkomen.
Meer in het algemeen wordt aangenomen dat de
meest doeltreffende remedie tegen buitensporig hoge
prijzen erin bestaat dat de wetgever ex ante tussen-
komt om de juridische belemmeringen voor normale
mededinging uit de weg te ruimen, in plaats van ex
post op te treden teneinde de naleving af te dwin-
gen.’25

Met prijsregulering kan een prijs in de buurt van de
standaardprijs worden afgedwongen en het statische
welvaartsmaximum worden benaderd. Of dat ook vanuit
meer dynamisch perspectief optimaal is, is een andere
kwestie. Het tussenliggende gebied is het domein van
artikel 102a VWEU.
In de context van een excessieveprijzenvraagstuk zou
volgens ons de eerste vraag dan ook moeten zijn of
(effectieve) concurrentie mogelijk is. Als dit niet zo is,
en ook nog geen reguleringsoplossing in zicht is, dan is
de keuze tussen ofwel een terughoudende aanpak zoals
voorgesteld door Wahl of een meer interventionistische,
waarbij alvast geanticipeerd wordt op wat mogelijk
komen gaat en aangesloten wordt bij technieken die nor-
maal gezien bij regulering gebruikt worden. Wij (de
auteurs van deze noot) zijn het niet helemaal eens over
wat in deze situatie het beste zou zijn, maar menen wel
dat het arrest, met zijn nadruk op de kosten, in dit geval
een reguleringsaanpak (‘Cost-plus’) niet uitsluit. In zo’n
(arbeidsintensieve) aanpak moet vooral naar de kosten
en naar het rendement gekeken worden. We merken
daarbij wel op dat bepaalde als ‘hoog’ gepercipieerde
prijzen niet op zichzelf genomen onbillijk zijn; van
onbillijkheid is slechts sprake als het surplus oneerlijk
verdeeld wordt tussen producent en afnemer. Daarnaast
moet het ook gaan om duurzaam en significante excessi-
viteit en dat veronderstelt natuurlijk meer, en voorts is
er ook nog de tweede poot – onbillijkheid.

d. De (beperkte) rol van de economische
wetenschap

In United Brands beweerde het Hof van Justitie dat de
economische theorie verscheidene methoden heeft ont-
wikkeld ‘om de criteria te vinden aan de hand waarvan
kan worden vastgesteld of de prijs van een product bil-
lijk is’.26 De zin is wat ongelukkig geformuleerd; twee
dingen kunnen bedoeld worden: economen beschikken
over criteria om te bepalen of een prijs billijk is, of eco-
nomen beschikken over methoden om vast te stellen of
aan die criteria voldaan is. Wij menen dat de eerste
interpretatie onjuist is: de economische wetenschap, in
ieder geval de mainstream, biedt geen (duidelijke) crite-
ria om te bepalen of een prijs billijk dan wel onbillijk is.
Er is slechts het common sense idee van het gelijk delen
van het surplus bij een bilaterale transactie, maar de
relevantie hiervan in een marktcontext is onduidelijk
(zie onderdeel i).

25. Conclusie, noot 47.
26. United Brands, r.o. 253.

De reden voor de beperkte rol van de Economie is een-
voudig: de vraag of een prijs billijk is, is een normatieve
en de economische wetenschap is primair een positieve
wetenschap. Economen zoeken naar een verklaring voor
de verschijnselen om ons heen en stellen zich (veelal)
tevreden als plausibele verklaringen gevonden zijn. Zij
willen de wereld begrijpen en aldus een mogelijke bij-
drage leveren tot verbetering van die wereld. Zoals we
allen weten, is op dit terrein nog veel werk te verzetten.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is de norma-
tieve dimensie van de Economie nog veel minder ver
gevorderd. Het belangrijkste normatieve criterium van
de (mainstream) Economie is dat van Pareto-efficiëntie,
dat in feite slechts eist dat er geen middelen verspild
worden.27 Maar over hoe die middelen verdeeld zouden
moeten worden heeft de Economie weinig te melden.
De Economie doet dus geen uitspraken over hoe een
surplus tussen koper en verkoper verdeeld zou moeten
worden en wat de prijs zou moeten zijn,

e. Fairness of billijkheid? Prijs of procedure?
Deze zaak gaat over misbruik van economische machts-
positie in de vorm zoals deze expliciet genoemd wordt in
artikel 102a van het Werkingsverdrag: het opleggen van
onbillijke prijzen (unfair prices). Hoewel het begrip fair-
ness een breed toepassingsgebied suggereert, maakt de
jurisprudentie tot nu toe duidelijk dat het in de praktijk
om iets veel beperkters gaat, namelijk de vraag wanneer
prijzen excessief zijn. Hoewel de term billijk gebruikt
wordt, blijft het gaan om de hoogte. Misbruik van eco-
nomische machtspositie vereist geen intentie of strikt
genomen een (im)moreel element, hoewel een strategie
zoals die om een concurrent uit te schakelen, onder
omstandigheden, relevant kan zijn.28 Recent wordt rela-
tief veel gesproken en geschreven over het verband
tussen het mededingingsbeleid, het onderliggende recht
en fairness meer in het algemeen.29 De openingszin van
de conclusie van advocaat-generaal Wahl (‘Is er zoiets
als een onbillijke prijs?’) suggereert, zeker in de Engels-
talige versie (‘Is there such thing as unfair prices?’), dat
ook in AKKA/LAA brede filosofische vraagstukken aan
de orde zijn. Hoewel dit natuurlijk niet zo is, lijkt een
enkele algemene opmerking hier toch gepast.
DG Laitenberger heeft gelijk als hij over feelings of fair-
ness spreekt die niet altijd in het recht vertaald zijn.30

Mensen hebben een sterk en intuïtief gevoel voor wat
gerechtigd of fair is. Maar het zijn meestal handelingen
van mensen of organisaties, en niet dingen, die emoties
oproepen. Een prijs als zodanig roept niet meteen emo-
ties op. We nemen de prijs als gegeven en passen ons

27. Pareto-efficiëntie verschilt dus sterk van utilitaristische maximalisatie,
wat wel tot uitspraken over de gewenste verdeling leidt.

28. Dit kan ook bij onbillijkheid een rol spelen; zie de recente Franse zaak
genoemd in voetnoot 54 hierna.

29. Zie bijvoorbeeld M. Vestager, Fairness and Competition, speech 25
januari 2018, https:// ec. europa. eu/ commission/ commissioners/ 2014
-2019/ vestager/ announcements/ fairness -and -competition_ en en J. Lai-
tenberger, Fairness in EU competition law enforcement, speech 20 juni
2018, http:// ec. europa. eu/ competition/ speeches/ text/ sp2018_ 10_ en.
pdf.

30. Speech genoemd in de vorige voetnoot.
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erop aan. Maar een prijs is ook een uitkomst van een
handeling. Rechtvaardigheid heeft meer betrekking op
het handelen zelf dan op de uitkomst van dat hande-
len.31 We vinden het unfair (ongepast) als de een zich
verrijkt ten koste van een ander, vooral als we die ander
zelf zijn, of iemand die ons na staat. Wahl’s beginvraag
kan daarom ook ontkennend beantwoord worden. Het
proces is belangrijker dan de uitkomst; er zijn eerder
unfair practices dan unfair prices (of unfair conditions). De
beladen vraag is niet ‘Wat is de prijs?’, maar ‘Hoe is
deze prijs tot stand gekomen?’. In het contractenrecht
geldt als principe dat als het onderhandelingsproces in
orde is, dit eveneens voor de daaruit resulterende prijs
geldt. De iustum pretium kan het best in dat licht gezien
worden.32

Het idee dat het proces belangrijker is dan de uitkomst,
komt ook terug in de moderne economische literatuur
over concurrentie en fairness. Minstens zo belangrijk als
een goede uitkomst is het gevoel te hebben goed behan-
deld te zijn. Prijsveranderingen (vooral prijsverhogingen
als gevolg van plotselinge schaarste) zijn problemati-
scher dan de hoogte van de prijs.33, 34

f. De gerechtvaardigde prijs
Het idee van de iustum pretium (de gerechtvaardigde
prijs) komt al voor bij Aristoteles, maar het werd vooral
tijdens de middeleeuwen door de scholastici bediscussi-
eerd. Op handelaren rustte destijds de morele verplich-
ting om te allen tijde tegen deze juiste prijs te handelen.
Dit was in het geheel niet vrijblijvend, omdat het hante-
ren van een andere prijs door God met eeuwige verdoe-
menis bestraft zou worden. De (grote) onduidelijkheid
over wat die juiste prijs dan was, was natuurlijk niet echt
bevorderlijk voor de handel. Liever niet handelen dan in
de hel belanden, zal menigeen destijds gedacht hebben.
Pas nadat, onder invloed van het Romeinse recht en
dankzij Vlaamse en Hollandse handelsgeest een rekkelij-
ker interpretatie ingang gevonden had kon de vroeg-
commerciële samenleving tot bloei komen.35

Interessant is de kern van die rekkelijker interpretatie:
het was niet de hoogte van de prijs die ertoe deed, maar
het proces waarlangs die prijs tot stand gekomen was:
een prijs die op eerlijke manier tot stand komt, is recht-
vaardig. Preciezer geformuleerd: de rechtvaardigde
prijs, de prijs die God gewild zou hebben, is de prijs die
bij concurrentie ontstaan zou zijn.36 Het idee uit United
Brands dat ‘moet worden onderzocht of de bezitter van

31. M.J. Sandel, Rechtvaardigheid, Ten Have 2010.
32. T. Hartlief, ‘Het beginsel van de rechtvaardige prijs. Enige opmerkingen

naar aanleiding van recente pleidooien voor herintroductie van de ius-
tum pretium-leer’, Groninger opmerkingen en mededelingen: Magazijn
voor leerstellige rechtsvergelijking op historische grondslag 1998,
p. 1-17.

33. D. Kahneman, J. Knetsch en R. Thaler, ‘Fairness as a Constraint on Pro-
fit Seeking: Entitlements in the Market’, The American Economic
Review 1986, p. 728-741.

34. Zie in dit verband ook onze discussie over de Engelse Pfizer/Fynn-zaak
in paragraaf ‘Het vervolg: Pfizer/Flynn tegen CMA’ hierna.

35. J. Whitman, ‘The moral menace of Roman law and the making of com-
merce: some Dutch evidence’, Yale Law Journal 1996, p. 1841.

36. R. de Roover, ‘The concept of just price: theory and economic policy’,
The Journal of Economic History 1958, p. 418-434.

de machtspositie de mogelijkheden ervan heeft benut
om handelsvoordelen te verwerven die hij in een situatie
van normale en voldoende daadwerkelijke mededinging
niet zou hebben gehad’,37 advocaat-generaal Wahl’s idee
van de standaardprijs als competitieve prijs, de hoek-
steen van zijn conclusie, is dus niets anders dan het mid-
deleeuwse idee van de gerechtvaardigde prijs. Zou het
Hof van Justitie daarom, in deze zaak, meer aandacht
aan dit idee hebben moeten besteden?

g. De standaardprijs
Advocaat-generaal Wahl schrijft:

‘De eerste stap in de analyse bestaat erin vast te stel-
len of er een buitensporige marge – te weten een aan-
merkelijk verschil – bestaat tussen enerzijds de prijs
die de onderneming met een machtspositie in de rele-
vante markt daadwerkelijk vraagt, en anderzijds de
prijs die deze onderneming – hypothetisch gezien –
zou hebben gevraagd indien er daadwerkelijke mede-
dinging in de markt heerste (hierna: ‘standaard-
prijs’).’38

De standaardprijs komt dus overeen met de competitie-
ve prijs. Dit citaat geeft aanleiding tot minstens drie vra-
gen:
1. Kan inderdaad over dé standaardprijs gesproken

worden?
2. Is de standaardprijs altijd billijk?
3. Hoe kan deze standaardprijs bepaald worden?

We bespreken hier de eerste twee vragen, de derde
vraag komt in het volgende onderdeel aan de orde.
Wij denken dat de meeste economen terughoudend zul-
len zijn met het geven van een bevestigend antwoord op
de eerste vraag. Voor hen is eerder de vraag wat met
daadwerkelijke mededinging bedoeld wordt en wanneer
daarvan sprake is. Verder is er de vraag wat het verschil
is tussen daadwerkelijke mededinging en het iets ver-
fijndere concept van ‘normal and sufficiently effective
competition’ dat de CAT hanteert in Pfizer/Flynn.39

Wat is normaal? Concurrentie kan verschillende vormen
aannemen. Concurrentie kan meer of minder intensief
zijn en de intensiteit heeft invloed op de resulterende
marktprijs. Weliswaar leidt volkomen concurrentie tot een
specifieke prijs, gelijk aan de marginale kosten (p = mc),
maar het model van volkomen mededinging is een theo-
retische benchmark en is zeker niet altijd relevant. Is nog
steeds sprake van daadwerkelijke mededinging als
partijen zich intelligent aan de situatie aanpassen en via
(legale) tacit collusion een hoge marktprijs weten te reali-
seren?
Bij het idee van dé standaardprijs kunnen dus vraagte-
kens geplaatst worden. Het lijkt bijgevolg veiliger om uit
te gaan van een bereik aan mogelijke standaardprijzen.
Maar dat bereik zou best wel eens groot kunnen zijn. De

37. United Brands, r.o. 249.
38. Conclusie, punt 16.
39. Pfizer Inc. and Pfizer Limited v Competition and Markets Authority,

uitspraak van 7 juni 2018 [2018] CAT 11. Zie paragraaf ‘Het vervolg:
Pfizer/Flynn tegen CMA’ voor een korte bespreking.
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‘ideale toets van Wahl’ levert daarom mogelijk geen een-
duidig antwoord.
Wahl neemt aan dat het antwoord op de tweede vraag
(Is de standaardprijs billijk?) bevestigend is, althans, er
is niets in zijn conclusie dat erop wijst dat hij op dit
punt enige twijfel heeft. Maar mensen kunnen daar
anders over denken. Het surge pricing van Uber werd
niet door iedereen gewaardeerd. Als een product echt
schaars wordt, dan kan de competitieve prijs zo hoog
worden dat deze als onbillijk ervaren wordt; immers
alleen de rijken onder ons zijn dan nog in staat zich de
goederen te veroorloven en dat wordt door velen als
unfair beschouwd. Dit speelt natuurlijk vooral bij goede-
ren met een sociale dimensie of met een essentieel
karakter.40 Is er in het geval van zulke goederen wellicht
ruimte voor een toets die focust op de relatie tussen prijs
en kosten?

h. Bepaling van de standaardprijs
De standaardprijs is een hypothetische prijs. Een eco-
noom kan de markt modelleren en kan daarom hypothe-
tische prijzen berekenen. Maar er zal niet altijd één spe-
cifiek model het meest passend zijn. Ook dit wijst weer
op een interval van mogelijke prijzen. Maar een bedrijf
hoeft niet te kunnen wat een econoom wel kan. Als het
interval met redelijke prijzen door een econoom bepaald
kan worden, moet dan ook van een bedrijf met machts-
positie geëist worden dat het vergelijkbare berekeningen
doet – ook al heeft het een bijzondere verantwoordelijk-
heid? En welke foutenmarge staan we hier toe? Een
vraag is welke theoretische modellen we toestaan om de
hypothetische prijs te bepalen, en hoe goed deze model-
len moeten passen in de institutionele context van het
specifieke geval.
Advocaat-generaal Wahl bespreekt verschillende metho-
den waarmee volgens hem de standaardprijs bepaald kan
worden en hij wijst erop dat ze allemaal imperfect zijn
en niet altijd even gemakkelijk om te hanteren. Zo kan
de gehanteerde prijs vergeleken worden met de (produc-
tie)kosten, de prijs van een vergelijkbaar product, de
prijs in een andere geografische markt, of de prijs op een
ander moment in de tijd. Het is volgens Wahl dus goed
dat er keuze is. Van belang is dat Wahl al deze methodes
lijkt te zien als manieren waarmee de standaardprijs
benaderd kan worden. Vanuit die visie is begrijpelijk dat
hij voorstelt om, indien haalbaar, meerdere methodes te
gebruiken. Convergentie van methodes kan een indicatie
zijn dat ‘iets’ inderdaad benaderd wordt. Maar is dat
‘iets’ dan ook daadwerkelijk de standaardprijs?
Wij hebben aarzelingen om deze vraag bevestigend te
beantwoorden. We herinneren aan onze eerdere opmer-
king dat er op verschillende manieren daadwerkelijke
mededinging op de markt kan zijn. De regels van het
spel bepalen de intensiteit van de concurrentie. Econo-
men onderscheiden bijvoorbeeld prijsconcurrentie
(Bertrand) van hoeveelheidsconcurrentie (Cournot) en
zij wijzen er ook op dat horizontale en verticale product-

40. Zie ook M. Sandel, What money cannot buy: The moral limits of mar-
kets, Penguin 2012.

differentiatie de concurrentie-intensiteit en de prijs-kos-
tenmarge zullen beïnvloeden. Alleen in bijzondere
gevallen (perfecte concurrentie of Bertrand-concurren-
tie bij homogene producten en constante marginale kos-
ten) is de prijs bij concurrentie gelijk aan de (marginale)
kosten. Hoewel er bij de kosten op zijn minst in sommi-
ge gevallen nog een relatie met de standaardprijs is, is er
voor wat betreft de andere vergelijkingen die Wahl
voorstelt zelfs conceptueel niet noodzakelijk een relatie
met die prijs. Er moeten dus vraagtekens geplaatst
worden bij de suggestie dat convergentie van methoden
vertrouwen geeft dat de standaardprijs gevonden werd.
Wahl’s theoretische onderbouwing voor het maken van
prijsvergelijking lijkt niet deugdelijk, in ieder geval is
deze onvolledig. De vraag of prijsvergelijkingen gepast
zijn, staat los van de vraag of de standaardprijs de rele-
vante benchmark is. Aldus bezien was er voor het Hof
van Justitie dus geen reden om een beschouwing aan de
standaardprijs te wijden.

i. Economische waarde
Zowel advocaat-generaal Wahl als het Hof van Justitie
neemt als vertrekpunt rechtsoverweging 250 uit United
Brands dat misbruik bestaat uit ‘het toepassen van een te
hoge prijs, die niet in een redelijke verhouding staat tot
de economische waarde van de geleverde prestatie’.
Waar in het arrest het begrip ‘economische waarde’
alleen pro forma genoemd wordt, ziet advocaat-generaal
Wahl een rol voor die waarde in de tweede fase van de
toets voor onbillijkheid. Maar wat wordt eigenlijk
bedoeld met de economische waarde? En wat is de relatie
tussen deze waarde en de kosten?
Allereerst moet worden opgemerkt dat ‘economische
waarde’ geen economisch, maar een juridisch begrip is.
Het Competition Appeal Tribunal, CAT (waarover later
meer), merkt dienaangaande op: ‘It is clear that the term
“economic value” is a legal rather than an economic
concept. However, there is rather little specific guidance
in the jurisprudence as to what this term means, beyond
a general idea that it is what the product is worth.’41 Het
is wel wenselijk dat de gebruikte terminologie econo-
misch gezien logisch is. In de mededingingsliteratuur
over excessieve prijzen wordt (soms) gesuggereerd dat
met de economische waarde feitelijk de competitieve
prijs bedoeld wordt.42 Echter, kosten en waarde zijn
conceptueel verschillend en de prijs is nog weer iets
anders. De prijs komt tot stand door de interactie van
vraag en aanbod en wordt, normaal gesproken, dus door
beide bepaald. De economische waarde is een indicatie
voor wat een product waard is en moet dus betrekking
hebben op de vraagzijde van de markt (en gerelateerd

41. Pfizer Inc. and Pfizer Limited v Competition and Markets Authority,
uitspraak van 7 juni 2018, CAT 11, punt 407. Zie ook de discussie ver-
derop in paragraaf ‘Het vervolg: Pfizer/Flynn tegen CMA’.

42. D. Gilo, ‘A coherent approach to the antitrust prohibition of excessive
pricing by dominant firms’, in: Y. Katsoulacos en F. Jenny (red.), Exces-
sive Pricing and Competition Law Enforcement, Springer 2018,
p. 99-126, op p. 114-115; M. Motta en A. de Streel, ‘Excessive pricing
in competition Law: never say never?’, in: Swedish Competition Autho-
rity, The Pros and Cons of High Prices, Kalmar 2007, p. 14-46, op
p. 16.
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zijn aan de betalingsbereidheid van afnemers), in tegen-
stelling tot de kosten die duidelijk verband houden met
de aanbodzijde.43 Dat het Hof van Justitie in het arrest
van de economische waarde (in rechtsoverweging 35)
meteen overstapt op de gemaakte kosten (die volgens
rechtsoverweging 36 onderzocht moeten worden) is dus
vanuit economisch perspectief niet gerechtvaardigd.
Conceptueel zijn het twee verschillende zaken.
Wahl’s standaardprijs (de hypothetische competitieve
prijs) wordt zowel door de kosten als door de economi-
sche waarde beïnvloed. Hoe groter de vraag (of margina-
le betalingsbereidheid) of hoe groter de kosten, hoe
hoger de standaardprijs. Als we de economische waarde
ook nog eens in de tweede stap van United Brands (de
billijkheidstoets) meenemen, is er dus een risico op dub-
beltelling. Toch noemt advocaat-generaal Wahl de eco-
nomische waarde expliciet als onderdeel van die tweede
stap.44 Iets vergelijkbaars zien we ook in de Engelse Pfi-
zer/Flynn-zaak.
Hoe is de karakterisering van misbruik uit rechtsover-
weging 250 van United Brands (prijs niet in redelijke
verhouding tot economische waarde) te rijmen met
rechtsoverweging 251 uit dat arrest die stelt dat ‘het
buitensporige karakter van die prijs onder meer objectief
zou kunnen worden vastgesteld door de verkoopprijs
van het product te vergelijken met de kostprijs’? Wat
heeft een redelijke verhouding tussen prijs en waarde
van doen met de marge tussen prijs en kosten? Hoe
kunnen deze overwegingen consistent geïnterpreteerd
worden? Het meest basale idee van billijkheid is dat in
een bilaterale transactie tussen een koper en een verko-
per het gerealiseerde surplus gelijk (eerlijk) verdeeld
wordt. Als de productiekosten c zijn en de waarde van
het product voor de koper v, dan is dat surplus gelijk
aan v - c, zodat de eerlijkste verdeling die is waarbij elk
de helft daarvan krijgt. Dit betekent een prijs gelijk aan

. De eerlijkheid (billijkheid) hangt dus zowel
af van de waarde v als van de kosten c. In United Brands
komt de relatie tussen de prijs, p, en de waarde van de
geleverde prestatie, v, in rechtsoverweging 250 aan de
orde, terwijl rechtsoverweging 251 over de relatie tussen
de prijs, p, en de kosten c gaat. Als we deze in samen-
hang lezen, komen we dus uit op het common sense idee
dat een prijs p fair is, als de prijs-kostenmarge, p - c,
gelijk is aan, of in ieder geval niet al te veel verschilt van,
de prijs-waardemarge, v - p. In ieder geval spelen voor
de bepaling van billijkheid van p zowel de kosten c als de
waarde v een rol. Een toets die de billijkheid van een
prijs primair beoordeelt op basis van hoeveel p afwijkt
van c, zoals het Hof van Justitie in AKKA/LAA bepleit,
lijkt dus niet geschikt om de billijkheid van een prijs te
bepalen. Waarom zou het grootste deel van het surplus
bij een koper terecht moeten komen? Op grond waarvan
heeft een koper dat recht?

43. Juridisch gezien gaat het in de United Brands-variant van de toets om
de vraag of een prijs in een redelijke verhouding staat tot die economi-
sche waarde als de resultante van excessiviteit en billijkheid van de prijs.

44. Conclusie, punt 140.

Merk op dat, in een marktcontext waarbij er meerdere
transacties zijn, met dezelfde kosten c, maar zeer
verschillende waardes v, de implicatie van dit common
sense idee is dat alleen verschillende prijzen billijk zijn: bij
gelijke prijzen betaalt de een te veel of de ander te wei-
nig. Als de waardering sterk uiteenloopt dan kan alleen
bij prijsdiscriminatie aan de billijkheidsvereisten vol-
daan zijn. Het idee dat uniforme prijzen onbillijk zou-
den zijn gaat echter tegen onze intuïtie in. Voor een
marktcontext vertaalt de basisgedachte met betrekking
tot billijkheid zich dus in gepersonaliseerde prijzen,
maar dat is (nog) niet wat we in de meeste markten
zien.45

We zijn gewend aan concurrentie en uniforme prijzen.
Bij concurrentie tussen verschillende aanbieders komt er
druk op de prijs. In het extreme geval, van homogene
producten en intensieve prijsconcurrentie, daalt de prijs
tot het niveau van de productiekosten, p = c. De stan-
daardprijs is dan gelijk aan de kostprijs en de economi-
sche waarde speelt geen rol meer. Concurrentie tussen
aanbieders leidt tot een scheve verdeling van het surplus
tussen verkoper en koper. Bij minder intensieve concur-
rentie zal de standaardprijs hoger zijn, maar het common
sense idee van billijkheid leidt ook dan nog steeds tot een
benchmark van . Als het verschil tussen kos-
ten en waarde groot is, lijkt dus in ieder geval een prijs
gelijk aan (of in de buurt van) de betalingsbereidheid
van de consument (p = v) onbillijk te zijn. Dat met de
economische waarde rekening gehouden moet worden
wil niet zeggen dat het billijk is dat een partij met econo-
mische machtspositie zich deze totale waarde mag toe-
eigenen.

j. Zijn kosten objectiever?
In United Brands stelde het Hof van Justitie dat het bui-
tensporige karakter van een prijs ‘objectief zou kunnen
worden vastgesteld door de verkoopprijs van het pro-
duct te vergelijken met de kostprijs’. Mogelijk konden
in die zaak de kosten objectief worden vastgesteld, maar
de AKKA/LAA-zaak die we hier bespreken laat zien dat
dit zeker niet algemeen geldt. In de onderhavige situatie
lijkt juist de economische waarde gemakkelijker objec-
tief te kunnen worden vastgesteld. Zou dat dan een
argument zijn om de gevraagde prijs juist met de econo-
mische waarde te vergelijken? Wij mensen dat een argu-
ment van het type ‘wat het eenvoudigst te bepalen is, of
wat objectief is, bepaalt de benchmark’ niet overtuigend
is. In ieder geval botst dit idee met Wahl’s idee van de
standaardprijs. Bovendien leidt het idee tot
verschillende uitkomsten voor verschillende typen
markten. Wij sluiten niet uit dat op bepaalde B2B-
markten de economische waarde (de bijdrage aan de
winst) eenvoudiger te bepalen is dan de productiekos-
ten, terwijl anderzijds op B2C-markten de betalingsbe-
reidheid van een consument juist lastig te bepalen is.

45. Zie in meer algemene zin C. Townley, K. Yeung en E. Morrisson, ‘Big
Data and Personalised Price Discrimination in EU Competition Law’,
Yearbook of European Law 2017, p. 683-748; en E. van Damme,
I. Graef en W. Sauter, ‘Big data, prijsdiscriminatie en mededinging’,
M&M 2018/3, p. 114-123.
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Het is ons bijgevolg niet duidelijk welke rol het criteri-
um van objectiviteit in de toets voor buitensporigheid
kan, of zou moeten spelen.

k. Prijs-kostenmarge of prijsvergelijking?
Zoals hiervoor besproken accepteert het Hof van Justitie
in AKKA/LAA dat buitensporigheid op basis van prijs-
vergelijkingen vastgesteld kan worden, maar gaat het
Hof van Justitie er tegelijkertijd toch van uit dat kosten
hiervoor leidend zijn. Hierbij gaat het in feite om een
excessieve marge. Vervolgens is het aan de onderneming
om aan te tonen dat de prijzen, hoewel wellicht buiten-
sporig, uiteindelijk toch niet onbillijk zijn, wat bijvoor-
beeld aan de hand van de onderliggende kosten kan
gebeuren. Wanneer ligt het nu in de rede om kosten te
gebruiken, en waarom?
De transparantie van kosten is a priori kleiner dan die
van prijzen, die vaak openbaar zijn of minstens relatief
onomstreden zijn vast te stellen. De economische waar-
de (de derde relevante variabele) is vermoedelijk vaak
net zo moeilijk te bepalen als de kosten. Zoals we vooral
weten uit de sectorregulering zoals die voor telecommu-
nicatie en energie, is kostenonderzoek hoewel in theorie
juist heel precies in de praktijk ook moeilijk en de te
hanteren norm bij uitstek betwistbaar. Het zwakke punt
van het kijken naar prijzen zonder onderliggende kosten
te weten is de vergelijkbaarheid. Vandaar ook dat het
Hof van Justitie en vooral de advocaat-generaal in deze
zaak ingaan op de noodzaak om het risico op foute
beoordelingen te spreiden door meerdere vergelijkingen
naast elkaar te leggen en om de vergelijkbaarheid te ver-
groten met instrumenten als de koopkrachtpariteits-
index.
Kosten kunnen een rol spelen zowel in het bewijs van de
buitensporigheid door de partij die de excessiviteit wil
bewijzen (à la United Brands) of in het betwisten daarvan
door de verwerende partij (à la AKKA/LAA). Het lijkt
ons op grond van het AKKA/LAA-arrest onomstreden
dat werken met kosten altijd is toegestaan.46 Minder
duidelijk is of de mededingingsautoriteit ook verplicht is
om de prijs-kostenmarge te analyseren waar dit mogelijk
is. Onze lezing van het arrest is dat dit niet het geval is
en dat een autoriteit zich evenzeer altijd mag baseren op
een relevante prijsvergelijking (of, beter nog, op een
waaier van vergelijkingen). Zeker geldt dat, als kosten
niet of lastig kunnen worden achterhaald, buitensporig-
heid kan worden bewezen op basis van prijsvergelijkin-
gen. Met een bewijs van buitensporigheid op die grond-
slag kan de autoriteit de bal vervolgens bij de onderne-
ming neerleggen om al dan niet een op kosten gebaseerd
verweer te voeren. Daarmee wordt aangesloten bij het
beginsel van proximity of evidence – dat wil zeggen dat de
partij met de beste toegang tot bewijs ook op enig
moment de bewijslast krijgt opgelegd.
We merken ten slotte nog op dat het hanteren van prijs-
vergelijkingen alléén niet per definitie in het voordeel is
van de onderneming die wordt beschuldigd van het
prijsmisbruik. Het vaststellen van excessieve prijzen op

46. AKKA/LAA, r.o. 36.

basis van prijsvergelijkingen alléén zonder te kijken naar
marges kan namelijk heel goed leiden tot uitholling van
marges en daarmee bijvoorbeeld van ruimte voor inno-
vatie. Dit kan gebeuren puur op basis van de perceptie
dat de prijs ‘hoog’ is, of ten minste hoger dan bij effec-
tieve prijsconcurrentie het geval zou zijn. Feitelijk
worden prijzen dan platgeslagen: one size fits all.

l. Bewijslast
Zowel advocaat-generaal Wahl als het Hof van Justitie
suggereert dat in de tweede stap van de United Brands-
toets, nadat buitensporigheid louter op basis van prijs-
vergelijkingen aangetoond is, de kosten alsnog binnen
kunnen worden gehaald. In dit geval als ontlastend
bewijs dat de onderneming kan leveren in het kader van
de billijkheidstoets.47 Dat is een belangrijke tournure.
Het is op grond van United Brands tot nu toe immers
aan de mededingingsautoriteit (of de private klager in
een civiele procedure) om beide bewijzen, buitensporig-
heid én onbillijkheid te leveren. Ook in dit opzicht is de
vraag of de alternatieve toets die vooral de advocaat-
generaal in AKKA/LAA introduceert niet juist strenger
is voor de onderneming. Wel is het natuurlijk zo dat de
onderneming gemakkelijker toegang heeft tot de kosten-
informatie dan de mededingingsautoriteit of de private
klager. Zo komt de bewijslast op dit punt te liggen bij de
partij die daartoe in beginsel het beste geëquipeerd is,
het proximity of evidence principe. Of dat per se tot een
efficiëntere procedure leidt, is onzeker – zie de voor-
beelden uit de sectorregulering zoals die in de energie en
telecommunicatie waar het bepalen en normeren van
kosten vaak een slepend proces is.

Het vervolg: Pfizer/Flynn tegen
CMA

In juni 2018 heeft de Engelse Competition Appeals Tribu-
nal (CAT) een besluit van de Britse mededingingsauto-
riteit CMA aangaande excessieve prijzen voor een
farmaceutisch product afgekeurd ten aanzien van het
misbruikelement. Kort geformuleerd stelt de CAT dat
een analyse die uitsluitend gebaseerd is op kosten,
gecombineerd met een oordeel over het redelijk rende-
ment, niet voldoende is om tot onbillijkheid te kunnen
besluiten. Dit oordeel is grotendeels expliciet gestoeld
op de conclusie van advocaat-generaal Wahl in AKKA/
LAA.48 Deze keuze is opmerkelijk omdat ten tijde van
de voorbereiding van de uitspraak van de CAT het
arrest van het Hof van Justitie zelf in AKKA/LAA al
beschikbaar was.
De zaak gaat over een ‘end-of life’ geneesmiddel tegen
epilepsie (phenytoin sodium), dat reeds vóór de Tweede
Wereldoorlog ontwikkeld werd. In capsulevorm wordt
het middel momenteel nog door ongeveer 48.000

47. Conclusie, punt 140.
48. Pfizer Inc. and Pfizer Limited v Competition and Markets Authority,

uitspraak van 7 juni 2018, CAT 11.
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‘gebonden’ gebruikers afgenomen. Er zijn nieuwere
middelen die aan nieuwe patiënten verstrekt worden en
er is een generieke variant die door NRIM gedistribu-
eerd wordt, maar de bestaande klanten van Pfizer willen
of kunnen niet van product wisselen. Het merkproduct
van Pfizer valt onder het NHS-systeem voor merkge-
neesmiddelen, zodat de prijs gereguleerd is. Pfizer ver-
koopt echter de rechten aan Flynn waarna het middel
voortaan als merkloos en dus niet prijsgereguleerd gene-
riek in de markt wordt gezet. Vervolgens verhoogt
Flynn de prijs per capsule met ongeveer een factor 25,
zodat deze uiteindelijk ongeveer het dubbele is van de
prijs van de eerdergenoemde generieke NRIM-capsule.
Pfizer blijft ook na deze transactie in beeld omdat het
tegen een evenredig gestegen prijs de productie van het
middel voortzet en het levert aan Flynn, die het vervol-
gens distribueert.
De CMA oordeelt dat de relevante markt beperkt is tot
de Pfizer/Flynn-capsule, dat Pfizer en Flynn beide een
economische machtspositie hebben en dat sprake is van
misbruik. Voor dat laatste gebruikt de CMA de toets uit
United Brands waarbij in beide stappen alleen naar de
kosten gekeken wordt. Geïnspireerd op het Britse regu-
leringskader voor merkgeneesmiddelen acht de CMA
een rendement van 6 procent redelijk, zowel voor de
bepaling van de buitensporigheid als de billijkheid.
De CAT volgt de CMA zowel wat betreft de marktafba-
kening als de dominantie. Met verwijzing naar de con-
clusie van advocaat-generaal Wahl in AKKA/LAA oor-
deelt de CAT echter dat de CMA de toets uit United
Brands, zowel in de eerste stap als in de tweede, ver-
keerd heeft ingevuld. In de eerste stap (‘excessiviteit’)
gaat het, volgens de CAT, immers niet om het bepalen
van de kosten en de toegestane marge, maar om de bepa-
ling van Wahl’s standaardprijs, ‘the price that would
have obtained under normal and sufficiently effective
competition’.49 Met andere woorden: het gaat hier om
de competitieve prijs. De bepaling van deze prijs is
nodig omdat alleen zo vastgesteld kan worden of sprake
is van winsten die niet behaald zouden kunnen worden
in een competitieve markt. De CMA heeft geen
(markt)analyse uitgevoerd over wat deze prijs zou zijn.
Bij een dergelijke analyse zou in ieder geval ook de
vraagzijde betrokken zijn geweest alsmede de (actuele of
potentiële) concurrentiedruk die door NRIM wordt uit-
geoefend. Bij afwezigheid van een dergelijke analyse kan
niet geconcludeerd worden dat de prijs buitensporig is.
Ook in de tweede stap (‘billijkheid’) is de CMA volgens
de CAT in de fout gegaan, onder andere omdat hierin
geen rekening werd gehouden met de economische
waarde van de Pfizer/Flynn-capsule voor de specifieke
patiëntenpopulatie. Deze patient benefits moeten volgens
de CAT in de analyse van billijkheid worden meegeno-
men. In dit kader verwijst de CAT naar de conclusie
van advocaat-generaal Jacobs in Tournier en zijn mening
dat het criterium economische waarde ‘niet meer bruik-
baar [is], wanneer een bepaalde categorie gebruikers
voor zijn activiteiten volledig afhankelijk is van de leve-

49. CAT, punt 308

ring van muziek, en wanneer die categorie wegens het
ontbreken van concurrentie in feite gedwongen is een-
der welke vraagprijs te betalen’.50 De CAT stelt ‘There
is then the difficult question of whether this value is
negated by the patient’s dependency’, maar concludeert
uiteindelijk dat de situatie hier een andere is dan in
Tournier en dat de baten voor patiënten moeten worden
meegenomen.
Hoewel de CAT zelf een nieuw besluit zou kunnen
nemen acht zij zichzelf daar niet toe in staat, onder
andere omdat bepaling van de standaardprijs een gron-
dige marktanalyse vereist. De CAT sluit niet uit dat de
tarieven misbruikelijk zijn, maar zij acht dit niet bewe-
zen en verwijst de zaak terug naar de CMA voor een
nieuw besluit. Daarbij krijgt de CMA duidelijke aanwij-
zingen mee hoe de tweestapstoets uit United Brands
moet worden ingevuld.51 Hoewel de CAT expliciet
maar liefst acht stappen onderscheidt, komt het inhou-
delijk in feite neer op vier, waarbij de eerste twee over-
eenstemmen met de door advocaat-generaal Wahl voor-
gestelde.
Eerst wordt de standaardprijs bepaald en wordt de
gehanteerde prijs daarmee vergeleken. Een prijs is alleen
buitensporig als het prijsverschil voldoende significant
en persistent is. Vervolgens wordt bekeken of de prijs
onbillijk is op zichzelf of in vergelijking met concurre-
rende producten. Als in beide stappen het antwoord
bevestigend is, wordt naar de economische waarde van
het product gekeken en wordt beoordeeld of de gevraag-
de prijs daartoe in een redelijke verhouding staat. Ten
slotte wordt gekeken of het gerealiseerde voordeel op
een effectief concurrerende markt behaald had kunnen
worden. Bij dit alles moet de mededingingsautoriteit
voldoende aandacht besteden aan elke objectieve recht-
vaardiging die door de onderneming met een machtspo-
sitie wordt aangevoerd. Ook op dit punt wordt advo-
caat-generaal Wahl dus gevolgd. Het is ons op dit
moment niet duidelijk of de laatste twee stappen redun-
dant zijn, dan wel of deze tot (onbedoelde) dubbeltelling
van bijvoorbeeld de economische waarde leiden.

Slotsom

Bestaat er zoiets als een onbillijke prijs in het Europese
mededingingsrecht? Het antwoord is ja. Maar hoe stel je
vast of een prijs onbillijk is? Het United Brands-arrest
uit 1978 heeft op dit vlak lang op zichzelf gestaan. Tot
nu toe domineerde in het EU-mededingingsrecht
immers de notie dat door uitsluiting te bestrijden uit-
buiting kan worden voorkomen, en dat dit ook de beste
manier is om dat te doen. Uitbuiting direct bestrijden
met mededingingsregels is niet alleen moeilijker (zoals
deze annotatie duidelijk laat zien), maar leidt mogelijk
ook tot permanente noodzaak tot interventie.52 Als aan-

50. Conclusie A-G Jacobs, Tournier, ECLI:EU:C:1989:215, punt 65.
51. Conclusie A-G Jacobs, Tournier, ECLI:EU:C:1989:215, punt 443.
52. Dit is mogelijk waarom de Commissie tot nu toe alleen expliciet op haar

beleid ten aanzien van uitsluiting is ingegaan: Richtsnoeren betreffende
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hanger van deze visie kom je niet snel toe aan excessieve
prijzen. Omgekeerd geredeneerd: als (1) bevordering
van concurrentie niet helpt of onmogelijk is, (2) het pro-
bleem niet incidenteel maar structureel van aard is, en
(3) er geen al te groot risico op reguleringsfalen is, dan
lijkt regulering eerder op zijn plaats dan het bestrijden
van uitbuiting op basis van de mededingingsregels. Arti-
kel 102 sub a VWEU is dan gereserveerd voor uitzonde-
ringssituaties.
Desalniettemin deed zich af en toe een excessieve prij-
zenzaak voor, in het bijzonder ten aanzien van muziek-
rechten (Tournier en Lucazeau), die het concept exces-
sieve prijs in leven hield. Meer recent zijn er ook signa-
len van commissaris Vestager53 en verschillende mede-
dingingsautoriteiten dat excessieve prijzenzaken nu
vaker op het menu zullen staan,54 wat mede uitgelegd
kan worden als een heroriëntatie van het mededingings-
recht in de richting van fairness.55 Dit verhoogt het
belang van de vraag hoe de Europese rechter hier op dit
moment tegenover staat.
In het AKKA/LAA-arrest zien wij per saldo een verrui-
ming van de mogelijkheden van het aantonen van uit-
buiting van afnemers in de zin van onbillijke prijzen
onder artikel 102 sub a VWEU. De basis wordt nog
steeds gevormd door de twee stappen van de United
Brands-test, buitensporigheid en (on)billijkheid, maar
deze worden anders ingevuld. De mogelijkheid tot het
hanteren van (prijs)vergelijkingen is uitgebreid: ook al
waren deze eerder toegepast in Lucazeau en Tournier,
toch werd algemeen aangenomen dat een kostenanalyse
de norm vormde tenzij dergelijke gegevens niet beschik-
baar waren. Nu blijkt ten eerste de keuze van de metho-
de om excessieve prijzen op basis van prijsinformatie
aan te tonen toch veel vrijer te zijn terwijl ten tweede
kosten zowel door de partij die stelt dat sprake is van
excessieve prijzen kunnen worden aangehaald als prima
facie bewijs, als in ontlastende zin door de onderneming.
In AKKA/LAA volgt het Hof van Justitie zijn advo-
caat-generaal Wahl daarin dat voor het bepalen van

de handhavingsprioriteiten van de Commissie bij de toepassing van arti-
kel 82 van het EG-Verdrag op onrechtmatig uitsluitingsgedrag door
ondernemingen met een machtspositie, PbEU 2009, C 45/07.

53. Commissaris M. Vestager, ‘Protecting consumers from exploitation’,
Chillin’ Competition Conference, Brussel 21 november 2016.

54. Zoals in Italië en het VK: Aspen Pharmaceuticals (Case A480), AGCM
Besluit van 29 september 2016; Pfizer (Case CE/9742-13), CMA Besluit
van 7 december 2016. De Europese Commissie, ‘Antitrust: Commission
opens formal investigation into Aspen Pharma’s pricing practices for
cancer medicines’, Persbericht, IP/17/1323. Zie ook de Deense
Mededingingsautoriteit: ‘CD Pharma has abused its dominant position
by a price increase of 2000 percent’, Persbericht, 31 januari 2018; en
‘Danish Court finds excessive pricing for electricity’, Persbericht 30
augustus 2018. Recent legde de Franse mededingingsautoriteit aan een
partij met een feitelijk monopolie op het verwijderen van medisch afval
op Corsica een boete op wegens excessieve prijzen die dienden om
invoeren van een aanbesteding te saboteren: Décision 18-D-17 du 20
septembre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur
de l’élimination des déchets d’activités de soins à risque infectieux en
Corse, zie www. autoritedelaconcurrence. fr/ pdf/ avis/ 18d17. pdf.

55. Kritisch: M. Trebilcock en F. Ducci, ‘The multifaceted nature of fairness
in competition policy’, Competition Policy International Antitrust
Chronicle, oktober 2017, www. competitionpolicyinternational. com/ wp -
content/ uploads/ 2017/ 10/ CPI -Trebilcock -Ducci. pdf.

excessieve prijzen op basis van vergelijkingen significan-
te en duurzame afwijkingen van het referentiemateriaal
vereist zijn, naast de nodige methodologische garanties
van de vergelijkbaarheid an sich.
Maar er blijven onduidelijkheden. Ten eerste is er die
betreffende de referentiewaarde in de eerste stap van de
toets: is dit de standaardprijs ofwel de prijs die bij con-
currentie zou ontstaan, zoals Wahl meent, of wordt dit
bepaald door de productiekosten, zoals het Hof van Justi-
tie suggereert. Ten tweede zijn er de vragen of prijsver-
gelijking überhaupt een geschikte methode is om de
standaardprijs te bepalen, en of deze methode ook inge-
zet kan worden als de kosten wel eenvoudig te bepalen
zijn. Ten derde zijn er vragen betreffende de rol van de
economische waarde. Wat is dat precies, wanneer moet
deze worden meegenomen, en op welk moment dan?
Ten slotte: is het juist, zoals de Engelse CAT stelt, dat
een analyse die alleen op kosten gebaseerd is altijd
onvolledig is omdat op deze manier niet bepaald kan
worden of supranormale winsten behaald worden? En
verdient de vraag of de prijs in een redelijke verhouding
tot de economische waarde staat een aparte plaats in de
toets, zoals de Competition Appeals Tribunal suggereert?
Er zal ongetwijfeld aanleiding zijn om hier in de toe-
komst op terug te komen.
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