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I. INLEIDING 

1. Zeven jaren zijn verlopen sinds de veel te vroeg overleden Prof. 
Dr. J .A. Van Darnrne op de laatste post-universitaire lessencyclus 
Handels- en econornisch recht rapporteerde over de concurrentiere
gels van de E.E.G.(l). Het rnisbruiktoezicht op ondernerningen in 
rnachtspositie in toepassing van artikel 86 E.E.G.-Verdrag rnaakte 
toen deel uit van het globale rapport over de evolutie in het rnededin
gingsrecht(2). Aan de Belgische wet van 27 rnei 1960 tot bescherrning 
tegen het rnisbruik van econornische machtspositie werd geen afzon
derlijke aandacht besteed. Zou zulks wei het geval geweest zijn, dan 
zou allicht de voor die periode klassieke boodschap geluid hebben 
dat de Belgische wet hoogstens een papieren tijger is. Op dit ogenblik 
ontgroeit het Belgische concurrentiebeleid de kinderschoenen (of
schoon niet, zoals in dit rapport verder zal blijken, zonder kinder
ziekten): getuige daarvan zijn de sterk in aantal toegenornen proce
dures bij de Raad voor Economische Geschillen. Tegelijk wordt dank 
zij een meer uitgebreide beschikkingspraktijk en rechtspraak de 

· weerslag van de toepassing van artikel 86 E.E.G.-Verdrag duidelij
ker. Maar ook op Europees vlak blijven er zeker zoveel vragen 
gesteld als er problemen werden opgelost. Om deze redenen leek het 
verantwoord thans een afzonderlijk rapport te wijden aan de proble
matiek van het misbruik van econornische rnachtspositie. 
In de voorbije jaren is de juridische literatuur niet verstoken gebleven 
van overzichten m.b.t. de ontwikkelingen in het Europees kartel-

(1) VANDAMME, J.A., ,De concurrentieregels van de E.E.G.", T.P.R., 1979, 559-663. 
(2) VANDAMME, J.A., o.c., 631-647. 
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recht. Zo verschenen er meerdere overzichten van rechtspraak(3). 
Recent kwam tevens het deel Mededingingsrecht/Kartelrecht in de 
bekende reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht op de markt(4). 
Gelet op deze publicaties en op het jaarlijks door de Europese 
Commissie gepubliceerd Verslag over het mededingingsbeleid, waar
in de inhoud van de beschikkingen beknopt wordt weergegeven, zal 
dit rapport niet in louter beschrijvende maar tevens in kritische en 
soms polemische toon worden opgesteld. Deze aanpak lijkt ons ook 
voor een post-universitaire lessencyclus verantwoord: het in vraag 
stellen van de bereikte oplossingen en het aantonen van hun beper
kingen is een essentieel onderdeel van de ,bijscholing" van de 
praktijkjurist. 
Aangezien bij de interpretatie van de Belgische wet van 27 mei 1960 
sterk wordt aangeleund bij artikel86 E.E.G.-Verdrag(5) wordt er in 
dit rapport de voorkeur aan gegeven het Belgisch recht te behandelen 
na het Europees recht. 
Het toezicht op concentraties in het raam van artikel 86 E.E.G.-Ver
drag wordt in dit rapport niet behandeld. De stand van zaken en de 
mogelijke toekomstige ontwikkeling op dit vlak wordt goed weerge
geven door Van Gerven, Maresceau en Stuyck(6). Eenaanvullende 
kritische, noodzakelijkerwijze: rechtsvergelijkende, bespreking zou 
het bestek van dit rapport te buiten gaan. 

II. MISBRUIK VAN ECONOMISCHE MACHTSPOSITIE IN HET EURO-
PEES MEDEDINGINGSRECHT (Art. 86 E.E.G.-Verdrag) 

A. Overzicht 

2. Sedert de afsluitdatum van het rapport van J .A. Van Damme 
heeft de Commissie zes formele beschikkingen in toepassing van 

(3) De ontwikkelingen inzake art. 86 E.E.G.-Verdrag kwamen aan de orde in: MARES
CEAU, M. en STUYCK, J., ,Overzicht van rechtspraak. Europees kartelrecht (1 januari 1974-
31 december 1981)", T.P.R., 1982, 523-544; VAN 0MMESLAGHE, P. en VAN DE WALLE DE 
GHELCKE, B., ,Les articles 85 du Traite de Rome a travers les arrets de Ia Cour de Justice 
et les decisions de Ia Commission", Cah. Dr. Bur., 1984, 433-487; MoK, M.R., ,Kartelrech
terlijke beschikkingen EG-Commissie 1977-1982 (III)", S.E. W., 1985, 83-86; zie ook P AU
WELS, H., ,Europees kartelrecht", T.R.D., Dossier 1984-2, 35-36. 
(4) VAN GERVEN, W., MARESCEAU, M. en STUYCK, J., Hande/s- en economisch recht, 
Dee/ 2 B Mededingingsrecht/Kartelrecht, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, (DILLE
MANS, R. en VAN GERVEN, W., ed.), Gent, Story, 1985. 
(5) Zie aileen reeds de titel van de uit de besproken periode belangrijkste doctrinaire bijdrage 
m.b.t. de Belgische wet: VAN GERVEN, W., ,De artikelen 1 en 2 Belgische wet BMEM 
geinterpreteerd in het Iicht van de artikelen 85 en 86 E.E.G.-Verdrag'', Liber Amicorum Josse 
Mertens de Wilmars, Antwerpen, Kluwer, 1982, 319-339. 
(6) VAN GERVEN, W., MARESCEAU, M. en STUYCK, J., o.c., 356-365. 
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artikel86 E.E.G.-Verdrag afgeleverd. Vier daarvan zijn verbodsbe
schikkingen(7); een beschikking betreft een negatieve verklaring 
waarin wordt teruggegrepen naar een ouder arrest van het Hof(8) en 
een beschikking legt voor het eerst voorlopige maatregelen op wegens 
een vermoedelijke inbreuk op artikel 86 E.E.G.-Verdrag, daarbij 
gebruik makend van de door het Hof in de , , Camera Care'' -zaak(9) 
geopende mogelijkheden(lO). Een aantal procedures werden op in
formele basis afgesloten. Aangezien het daarbij dikwijls gaat om 
zaken die een nieuw Iicht kunnen werpen op de interpretatie van de 
verbodsnorm, worden ze hier tevens - inzover de informatie uit de 
mededingingsverslagen het toelaat - behandeld. Zoals dit met ver
bodsbeschikkingen ex artikel 86 E.E.G.-Verdrag ondertussen de 
regel lijkt te worden, werd telkens een beroep tot nietigverklaring 
ingesteld bij het Hofvan Justitie. Op de afsluitdatum van dit rapport 
had het Hof reeds in drie van de vier zaken uitspraak gedaan(ll). 
Daarnaast werd in de onderzochte periode door het Hof uitspraak 
gedaan m.b.t. sommige tegen beschikkingen uit het nog door J.A. 
VanDamme besproken tijdvak ingestelde nietigheidsberoepen(12). 
Ook in andere arresten uit de hier behandelde periode kwam artikel 
86 E.E.G.-Verdrag aan bod(13). De door de Commissie in de onder
zochte periode genom en beschikkingen, de , ,nieuwe zaken'', worden 
in de volgende randnummers gesitueerd. 

3. Het eerste belangrijk wapenfeit uit de onderzochte periode vol
trok zich toen de Europese Commissie een boete van 680.000 Ecu 

(7) Beschikking van de Europese Commissie van 7 oktober 1981, PB L 353 van 9 december 
1981, 33-47 (Michelin); Beschikking van de Europese Commissie van 29 oktober 1981, PB L 
370 van 28 december 1981, 49-59 (GVL); Beschikking van de Europese Commissie van 10 
december 1982, PB L 360 van 21 december 1982, 36-42 (British Telecommunications) en 
Beschikking van de Europese Commissie van 2 juli 1984, PB L 207 van 2 augustus 1984, 11-16 
(BL). 
(8) Beschikking van de Europese Commissie van 4 december 1981, PB L 94 van 8 april 1982, 
12-20 (GEMA). 
(9) H.v.J., beschikking in de zaak 792-79 R van 17 januari 1980, Jur. H. v.J., 1980, 119-137. 
(10) Beschikking van de Europese Commissie van 29 juli 1983, PB L 252 van 13 september 
1983, 13-21 (ECS/AKZO). 
(11) H.v.J., arrest in de zaak 7/82 van 2 maart 1983, Jur. H.v.J., 1983, 483-530 (GVL); 
H.v.J., arrestindezaak 322/81 van9november 1983, Jur. H. v.J., 1983,3461-3547 (Michelin); 
H. v.J., arrest in de zaak 41/83 van 20 maart 1985, nog niet gepubliceerd (British Telecommuni
cations). 
(12) H.v.J., arrest in de zaak 85176 van 13 maart 1979, Jur. H. v.J., 1979, 461-601 (Vitami
nen); H.v.J., arrest in de zaak 22178 van 31 mei 1997, Jur. H. v.J., 1979, 1869-1922 (Hu
gin/Liptons). 
(13) H.v.J., arrest in de zaak 22179 van 25 oktober 1979, Jur. H. v.J., 1979, 32-75 (Greenwich 
Film Prod.); H.v.J., arrest in de zaak 31/80 van 11 december 1980, Jur. H.v.J., 1980, 
3775-3805 (L'Oreal); H. v .J ., arrest in de zaak 298/83 van 28 maart 1985, nog niet gepubliceerd 
(C.I.C.C.E.). 
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oplegde aan NBIM, het Nederlandse filiaal van het Michelin-con
cern, wegens toepassing van een abusievelijk kortingsysteem. De 
Commissie was van oordeel dat NBIM, gelet op haar marktaandeel 
in vergelijking met dat van de concurrenten en andere competitieve 
voordelen (de Commissie wees o.m. op het uitgebreid goederenaan
bod en op het dito net van commercH~le vertegenwoordigers) een 
machtspositie innam op de Nederlandse markt voor nieuwe vervan
gingsbanden voor zware voertuigen. Het misbruik bestond in het 
hanteren van een doelkortingensysteem op een wijze dat het aandeel 
Michelin-banden in de totale bandenverkoop van de handelaar er wei 
zou bij varen. De kortingenpolitiek was selectief van aard en tegelijk 
ondoorzichtig. Ze had voor gevolg dat handelaren in sterke mate aan 
NBIM werden gebonden, wat hen ervan kon afhouden zich te 
bevoorraden bij concurrerende fabrikanten. Op die wijze werd de 
toegang tot de Nederlandse markt voor buitenlandse fabrikanten 
bemoeilijkt en werd een kunstmatige handelsbarriere opgewor
pen(14). 
Het Hof van Justitie bevestigde het grootste deel van de door de 
Commissie genomen beschikking. Het voornaamste bezwaar van de 
Commissie, de ontoelaatbare binding van de afnemers bleek ge
grond. Nochtans deelde het Hof niet het standpunt van de Commis
sie dat NBIM ,discriminerende" verkoopsvoorwaarden had gehan
teerd en dat een ,extra-bonus" toegekend in 1977 een gebonden 
prestatie was gelijkend op het in artikel 86, sub d, E.E.G.-Verdrag 
genoemde misbruik. Dat leverde voor NBIM alvast een vermindering 
op van de boete tot 30.000 Ecu(l5). 

4. De volgende verbodsbeschikking inzake een procedure op grond 
van artikel86 E.E.G.-Verdrag volgde op 29 oktober 1981 in de zaak 
GVL (,Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten"). 
GVL is een Duitse exploitatiemaatschappij die belast is met de 
waarneming van de vertolkersrechten die voortvloeien uit de weerga
ve van het scheppende werk van de auteurs. Het Duitse auteursrecht 
kent rechten toe uit eerste en uit tweede exploitatie: in het eerste geval 
verleent de kunstenaar tegen betaling van een honorarium het recht 
om zijn werk in het openbaar weer te geven; in het tweede geval doet 
de kunstenaar een wettelijke aanspraak op vergoeding gelden wan
neer het werk dat met zijn toestemming op een beeld- of geluidsdra-

(14) Beschikking van de Europese Commissie van 7 oktober 1981, PB L 353 van 9 december 
1981, 33-47. 
(15) H.v.J., arrest in de zaak 322/81 van 9 november 1983, Jur. H.v.J., 1983, 3461-3547. 
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ger is opgenomen vervolgens in het openbaar (via de radio, televisie 
of anderszins) wordt weergegeven. Niet elke nationale auteurswet 
verleent rechten uit tweede exploitatie. Voor de niet Duitse kunste
naars impliceert zulks dat, bij weergave in het openbaar van hun op 
een beeld- of geluidsdrager opgenomen werk in Duitsland, zij slechts 
rechten kunnen doen gelden wanneer Duits recht van toepassing is 
of wanneer het nationaal recht van het land waarvan zij onderdaan 
zijn, dergelijke rechten toekent en van toepassing is. GVL, die 
desbetreffend een feitelijke monopoliepositie inneemt, weigerde 
waarnemingscontracten te sluiten met kunstenaars die niet van Duit
se nationaliteit zijn en evenmin een woonplaats hebben in Duitsland. 
Alleen in de tegenovergestelde hypothesen was het naar het oordeel 
van GVL voldoende zeker dat rechten uit tweede exploitatie geldend 
kunnen worden gemaakt. De Commissie beschouwde de genoemde 
weigering als een misbruik van economische machtspositie(16). Het 
tegen de beschikking ingestelde beroep werd verworpen(17). 

5. In dit chronologisch overzicht van de formele beschikkingsprak
tijk van de Europese Commissie volgt op 4 december 1981 de 
negatieve verklaring in de zaak GEMA. Dat ze als enige Duitse 
exploitatiemaatschappij van muziekauteursrechten een machtsposi
tie bezit en dat de Commissie niet aarzelt om tegen misbruiken op 
te treden was de GEMA allanger bekend. De eerste formele beschik
king in toepassing van artikel86 E.E.G .-Verdrag betrof een procedu
re tegen deze Duitse auteursrechtvereniging: zij werd verplicht een 
einde te stellen aan het misbruik van haar machtspositie dat o.m. 
bestond in een te sterke binding van haar leden en in discriminatie 
t.a.v. onderdanen van andere Lid-Staten(l8). Hetis dus begrijpelijk 
dat de GEMA een wijziging van haar statuten ter goedkeuring 
voorlegde aan de Commissie. Het ging om het volgende. De op
brengst van de ontvangsten royalties wordt aan de gerechtigden 
uitgekeerd naar evenredigheid van de opvoeringsfrequentie en de 
uitvoeringsduur van de werken. Afspraken met omroeporganisaties 
zijn een aantrekkelijk middel om te bevorderen dat de werken zoveel 
mogelijk worden uitgevoerd. Om manipulaties op dat vlak te voor
komen wijzigde de GEMA haar statuten in die zin dat het aan haar 
leden, toondichters, tekstschrijvers en muziekuitgevers, verboden 

(16) Beschikking van de Europese Commissie van 29 oktober 1981, PB L 370 van 28 december 
1981, 49-59. 
(17) H.v.J., arrest in de zaak 7/82 van 2 maart 1983, Jur. H.v.J., 1983, 483-530. 
(18) Beschikking van de Europese Commissie van 2 juni 1971, PB L 134 van 20 juni 1971, 
15-29. 
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werd met gebruikers, zoals radio-omroepen, overeenkomsten te slui
ten waarbij de laatsten een dee! in de opbrengst van de royalties 
toegewezen kregen. GEMA argumenteerde dat dit verbod een betere 
exploitatie van de auteursrechten mogelijk maakte en elke auteur een 
billijke vergoeding voor zijn intellectuele prestatie verzekerde. De 
Commissie werd overtuigd door deze argumentatie en ze leverde een 
negatieve verklaring af(l9). 

6. In haar beschikking van 10 december 1982 heeft de Europese 
Commissie misbruik van economische machtspositie vastgesteld in 
hoof de van het United Kingdom Post Office, waarvan de bevoegdhe
den en verantwoordelijkheid sinds 1 oktober 1981 zijn overgenomen 
door British Telecommunications (beide worden hierna afgekort als 
BT). British Telecommunications is een publiekrechtelijk lichaam 
dat krachtens de Telecommunications Act het monopolie bezit voor 
de exploitatie van telecommunicatiesystemen. Prijs- en andere voor
waarden met betrekking tot de exploitatie van telecommunicatiedien
sten zijn door BT vastgelegd in ,Schemes". Deze schema's beperk
ten de abonnees in hun vrijheid de installaties voor de verzending of 
ontvangst van berichten namens derden te gebruiken. Op die wijze 
werden doorzendingsondernemingen de pas afgesneden: omwille van 
o.m. de lage telecommunicatietarieven in Groot-Brittannie waren 
een aantal communicatiebureau's zich gaan bezighouden met het 
doorzenden van berichten afkomstig uit en bestemd voor Ianden 
buiten het Verenigd Koninkrijk. Tevens gevolg gevend aan de inter
nationale druk van andere nationale telecommunicatie-autoriteiten 
die hun inkomsten wild en beschermd zien, werden in de schema's 
beperkingen aan de verstrekking van telefoon- en telexdiensten na
mens derden opgenomen. Aanvankelijk werd bepaald dat, indien een 
abonnee een telexbericht doorzond dat zowel afkomstig was van als 
bestemd was voor een plaats buiten het Verenigd Koninkrijk, het 
door hem geheven bedrag in vergelijking met de prijs bij rechtstreek
se verzending geen kostenvoordelen mocht bezorgen aan de verzen
der. Later werd het doorzendingsondernemingen in het V erenigd 
Koninkrijk verboden berichten bestemd voor uiteindelijke ontvangst 
in visuele vorm, die in datavorm waren ontvangen via het telefoon
systeem van computers in het buitenland, en telexberichten afkom
stig van buiten het Verenigd Koninkrijk naar bestemmingen buiten 
het Verenigd Koninkrijk door te zenden. Het relayeren door Britse 

(19) Beschikking van de Europese Commissie van 4 december 1981, PB L 94 van 8 april1982, 
12-20. 
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doorzendingsondernemingen van verkeer tussen derde Ianden werd 
op beide wijzen beperkt ten nadele van klan ten in andere E .E.G.-Lid
Staten. De Commissie kwalificeerde beide clausules als misbruiken 
van economische machtspositie(20). Tegen de beschikking van de 
Commissie werd beroep ingesteld door de Italiaanse regering. Dit 
beroep steunde voornamelijk op artikel 90, lid 2, E.E.G.-Verdrag. 
Het beroep werd door het Hof van Justitie verworpen(21). 

7. Op 29 juli 1983 heeft de Commissie in de zaak ECS/ AKZO een 
volgende beschikking in toepassing van artikel 86 E.E.G.-Verdrag 
genom en. Deze beschikking houdt slechts voorlopige maatregelen in, 
gebruik makend van de mogelijkheden die op dat vlak door het Hof 
van Justitie in de ,Camare Care"-zaak werden geopend(22). De 
feiten van deze zaak worden verderop (zie: vernietigende prijsonder
bieding) zeer in detail weergegeven omdat zij van doorslaggevende 
betekenis zijn voor het kritisch evalueren van de genomen beschik
king. Ter situering van de zaak moge het hier volstaan mee te delen 
dat de Commissie de mening toegedaan was dat AKZO UK, onder
dee! van het AKZO-concern, door middel van abnormaallage prij
zen en selectieve prijsonderbiedingen gepoogd had een kleinere con
current (ECS) uit de markt te drijven(23). 

8. Vervolgens is er de ,BL"-zaak. Het scenario van deze automo
bielzaak is ondertussen, voor wat betreft de toepassing van de 
Europese mededingingsregels, klassiek te noemen. Ten gevolge van 
aanzienlijke prijsverschillen ontstond er in Groot-Brittannie een 
vraag naar linksbestuurde auto's van het Metro-model. Sinds de 
sluiting in 1981 van het Belgisch assemblagebedrijf van BL kon aan 
deze vraag aileen worden voldaan door wederimport. Overigens 
werden goedkopere rechtsbestuurde varianten buiten het UK door 
BL aileen aan diplomaten en militair personeel geleverd. Mits een 
aantal kleine veranderingen, echter, kunnen linksbestuurde voertui-

(20) Beschikking van de Europese Commissie van 10 december 1982, PB L 360 van 21 
december 1982, 36-42. 
(21) H.v.J., arrest in de zaak 41/83 van 20 maart 1985, nog niet gepubliceerd. 
(22) H.v.J., beschikkingin de zaak 792/79 R van 17 januari 1980, Jur. H.v.J., 1980, 119-137. 
Het Hof van Justitie noemde drie voorwaarden waaraan moet voldaan zijn om het nemen van 
voorlopige maatregelen te rechtvaardigen. Er moet door voldoende duidelijk bewijsmateriaal 
worden aangetoond dat er waarschijnlijk een inbreuk is gepleegd. Er moet voor de verzoeker 
ernstige en onherstelbare schade dreigen indien er geen maatregelen worden bevolen. Ten slotte 
moet de dringendheid worden aangetoond. 
(23) Beschikking van de Europese Commissie van 29 juli 1983, PB L 252 van 13 september 
1983, 13-21. 
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gen ook het type-goedkeuringscertificaat verkrijgen dat vereist is om 
het voertuig voor gebruik op de weg in Groot-Brittannie toe te Iaten. 
Krachtens de Britse wegenverkeerswetgeving is evenwel aileen de 
autofabrikant, in casu BL, bevoegd de nationale type-goedkeuring 
voor voertuigen van eigen fabrikaat aan te vragen en vervolgens de 
certificaten van overeenstemming uit te reiken. Onder druk van 
misnoegde erkende BL-dealers in het Verenigd Koninkrijk die hun 
verkoopcijfers zagen teruglopen, nam BL maatregelen om de weder
import van Metro's te bemoeilijken, zoniet onmogelijk te maken. BL 
weigerde de type-goedkeuring te vernieuwen, beweerde met opzet 
verkeerdelijk dat zulke goedkeuringen niet bestonden, weigerde in
formatie te verstrekken die nodig was voor het verkrijgen van certifi
caten van overeenstemming en rekende voor de afgifte van deze 
certificaten buitensporige en discriminatoire prijzen aan. AI deze 
handelingen werden door de Buropese Commissie als misbruik van 
economische machtspositie gekwalificeerd(24). BL tekende beroep 
aan tegen de beschikking. 

9. Ook op een aantal informele kartelzaken moge hier worden 
gewezen. Ben eerste procedure had betrekking op de sector persdi
stributie. De Commissie trad op tegen de Librairie Hachette en de 
Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne die als afnemers
wederverkopers de meeste Franse uitgevers en de voornaamste uitge
vers uit andere B.B.G.-landen door middel van exclusieve wederver
koopovereenkomsten aan zich hadden gebonden. Voor de Franse 
uitgevers betrof de binding de export van de Franse pers naar andere 
E.B.G.-landen; voor de andere uitgevers werd de invoer van buiten
landse kranten in Frankrijk gebonden. Deze overeenkomsten be
moeilijkten of verhinderden markttoetreding door andere onderne
mingen in de persdistributiesector. Na toezending van een medede
ling van punten van bezwaar schrapten de genoemde verdelers van 
persartikelen de te hunnen gunste opgenomen exclusiviteit uit de 
tekst van de overeenkomsten(25). Ben volgende vermeldenswaardi
ge, tevens op informele wijze afgesloten, procedure had betrekking 
op de luchtvaartsector. Sterling Airways, een particuliere Deense 
luchtvaartmaatschappij, had bij de Commissie klacht neergelegd 
tegen het SAS-consortium en de Deense regering. De klachten behels
den de volgende grieven: het afsluiten van de markttoegang door de 

(24) Beschikking van de Europese Commissie van 2 juli 1984, PB L 207 van 2 augustus 1984, 
11-16. 
(25) EuROPESE COMMISSIE, Achtste verslag over het mededingingsbeleid, Brussel, 1979, 95. 
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Deense regering wegens het verlenen van een monopolie aan SAS en 
de goedkeuring van tarieven door de Deense regering die abnormale 
winsten mogelijk maakten(26). Op informele wijze bewerkstelligde 
de Europese Commissie tevens een niet op objectieve redenen ge
steunde leveringsweigering vanwege Polaroid(27). Ten slotte is er de 
IBM-zaak. De Commissie had gesteld dat IBM een machtspositie 
inneemt op de gemeenschappelijke markt bij het aanbod van de 
centrale verwerkingseenheid en het hoofdbesturingssysteem van haar 
systeem/370, zodat IBM de markten voor de levering van alle met 
dit systeem verenigbare produkten kan controleren. In december 
1980 werd door de Commissie in een mededeling van punten van 
bezwaar aan IBM meegedeeld dat zij op verschillende wijzen mis
bruik had gemaakt van deze machtspositie. IBM had de andere 
producenten niet tijdig de nodige technische informatie bezorgd om 
mogelijk te maken dat concurrerende produkten in aansluiting op het 
systeem/370 zouden worden gebruikt. De centrale verwerkingseen
heden werden niet aangeboden zonder in de prijs een hoofdgeheu
gencapaciteit en de basisprogrammatuur op te nemen. Ten slotte 
weigerde IBM bepaalde diensten voor de installatie van software te 
verlenen aan gebruikers van centrale verwerkingseenheden van con
currerende merken. Op 1 augustus 1984 aanvaardde de Europese 
Commissie een eenzijdige verbintenis van IBM om de centrale ver
werkingseenheden van haar systeem/370 zonder hoofdgeheugen, 
hetzij met de voor het testen strikt noodzakelijke hoofdgeheugenca
paciteit, aan te bieden. IBM verbond zich er verder toe voldoende 
en tijdige inlichtingen te verstrekken inzake interfaces om concurre
rende ondernemingen in staat te stellen hun hardware- en software
produkten aan te sluiten op het systeem/370. Op die wijze werd de 
procedure tegen IBM zonder formele vaststelling van misbruik van 
economische machtspositie afgesloten(28). 

B. Bespreking 

10. De beantwoording van de vraag of artikel 86 van het E.E.G.
Verdrag geschonden is, verloopt steeds in drie fasen. In de beschik
kingen van de Commissie wordt eerst de relevante markt afgeba-

(26) EuROPESE COMMISSIE, Tiende verslag over het mededingingsbeleid, Brussel, 1981, 
102-105. 
(27) EuROPESE CoMMISSIE, Dertiende verslag over het mededingingsbeleid, Brussel, 1984, 
99-100. 
(28) EuROPESE COMMISSIE, Veertiende verslag over het mededingingsbeleid, Brussel, 1985, 
90-92. 
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kend; vervolgens wordt onderzocht of de onderneming wiens gedrag 
wordt bestreden een machtspositie bezit op deze markt en pas in een 
derde fase wordt nagegaan of het aangeklaagde gedrag een verboden 
misbruik is. In de commentaren op artikel86 E.E.G.-Verdrag vindt 
men telkens deze indeling terug. Ook hierna wordt zij gevolgd. Dit 
gebeurt nochtans aileen omwille van didactische redenen. De auteur 
is er zich van bewust dat de vragen over de relevante markt, de 
machtspositie en het misbruik eng met elkaar verwezen zijn. De 
afbakening van de relevante markt prejudicieert op het vlak van de 
vraag naar het bestaan van een machtspositie. De afbakening van de 
relevante markt wordt anderzijds ook be'invloed door het gedrag van 
de onderneming in machtspositie. Dit gedrag, dat in het laatste luik 
van de besluitvorming onder de hoofding misbruik wordt beoor
deeld, is op zijn beurt een element om te besluiten tot het al dan niet 
bestaan van een machtspositie. De verdere uiteenzetting zal aantonen 
dat een scheiding tussen drie afzonderlijke probleemgebieden onver
mijdelijk kunstmatig is. Tevens zal blijken dat een onvoldoende 
rekening houden met de interdependentie van de drie begrippen tot 
onbevredigende besluiten kan leiden. 

1. De relevante inarkf 

11. De afbakening van de relevante markt heeft drie dimensies: een 
produktdimensie, een geografische dimensie en een tijdsdimensie. 

a. Produktsgewijze afbakening van de relevante markt 

12. Op het vlak van de produktsgewijze afbakening van de relevante 
markt heeft het concept van de substitutiegoederen zich doorgezet. 
Dit concept gaat ervan uit dat een vraag naar goederen of diensten 
kan worden ingewilligd door het aanbod van goederen of diensten 
die vanuit het oogpunt van hun eigenschappen, gebruiksmogelijkhe
den en prijs met elkaar verwisselbaar zijn. De beschikbaarheid van 
substitutiegoederen of -diensten staat dus centraal in de definitie van 
de relevante markt. Industriele classificaties, waarvan het eerste doel 
erin bestaat informatie te verschaffen over de structuur van de 
produktie, of warenclassificaties, zoals deze bijvoorbeeld in het 
kader van de Beneluxmerkenwet worden gehanteerd, zijn niet dien
stig voor de afbakening van de relevante markt in het mededingings
recht. De graad van marktmacht van een aanbieder wordt in eerste 
instantie bepaald door de verhoudingen op consumptievlak. Om de 
marktmacht vast te stellen van een producent van fishsticks moet niet 
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gekeken worden naar de markt van vis in haar geheel, inbegrepen 
de gerookte zalm die alvast geen substituut is van de fishsticks 
omwille van de veel hogere prijs. Daarentegen zal wei moeten worden 
gelet op de aandelen in de verkoop van hamburgers, een produkt uit 
een andere warencategorie dat wei een substituut kan zijn voor de 
fishsticks. Alvast kan worden geconcludeerd dat bij de afbakening 
van de relevante markt de fysisch-technische of de chemische identi
teit geen dienstbaar criterium is. 

13. Het concept van de functionele verwisselbaarheid is uiteraard 
niet zonder problemen. Wanneer een produkt verschillende gebruiks
mogelijkheden heeft omdat het in de vervulling van meerdere econo
mische behoeften kan voorzien, kan het, al naargelang het geval, 
behoren tot verschillende relevante markten die er, zowel structureel 
als wat de mededingingsvoorwaarden betreft, verschillend uitzien. 
Het gaat niet op het produkt samen met aile andere produkten die 
het voor zijn onderscheiden gebruiksmogelijkheden kunnen vervan
gen tot een enkele relevante markt te rekenen. Slechts met de andere 
produkten die het produkt in voldoende mate kunnen substitueren 
vormt het een relevante markt, aangezien slechts die produkten 
daadwerkelijk zullen kunnen concurreren(29). 
Verder kan de verwisselbaarheid sterk varieren naargelang de markt
fase: de aanwendingsmogelijkheden van gelijkaardige produkten 
zullen derwijze kunnen verschillen dat het noodzakelijk is afzonder
Iijke deelmarkten vast te stellen. De vraag van de groothandel is zeker 
niet te assimileren met de vraag van de eindverbruikers. Tevens kan 
het noodzakelijk zijn afzonderlijke relevante markten af te bakenen 
op basis van de behoeften van wederverkopers of dienstverleners. 
Sedert de beschikking in de ,Hugin-Liptons"-zaak is het ook bij de 
beoefenaren van het Europees concurrentierecht bekend dat machi
neonderdelen een zelfstandige produktmarkt kunnen vormen zonder 
dat daarbij acht dient te worden geslaan op de concurrentieverhou
dingen bij de afzet van de machine aan de eindafnemer(30). Het 
indelen van de relevante markt in onderscheiden relevante deelmark
ten naargelang de verschillende vraagsegmenten kan dus voor een 
zinvolle toepassing van het misbruikverbod onontbeerlijk zijn. Op 
het argument van Hugin dat de levering van onderdelen, het verlenen 

(29) H.v.J., arrest in dezaak 85/76van 13 februari 1979, Jur. H. v.J., 1979,516, rechtsoverwe
ging 28. 
(30) Beschikking van de Europese Comrnissie van 8 december 1977, PB L 22 van 27 januari 
1978, 23. 
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van service en het verrichten van reparaties in het algemeen geenszins 
een afzonderlijke markt is, doch een wezenlijk element van de 
mededinging op de markt van kasregisters in haar geheel antwoordde 
het Hof van Justitie dat de te beantwoorden vraag luidt of de levering 
van onderdelen een afzonderlijke markt vormt dan wei een deel is 
van een grotere markt. ,Om deze vraag te kunnen beantwoorden, 
moet worden vastgesteld bij welke kategorie afnemers vraag naar 
deze onderdelen bestaat»(31). Het Hof was van oordeel dat op het 
niveau van de onafhankelijke ondernemingen, die gespecialiseerd 
zijn in onderhoud en reparatie van kasregisters, in revisie van ge
bruikte apparaten alsmede in de verkoop van tweedehandse appara
ten en verhuur van apparaten een specifieke vraag bestond naar 
onderdelen van het merk Hugin, aangezien deze niet verwisselbaar 
zijn met onderdelen van kasregisters van andere mer ken. Het bestaan 
van een afzonderlijke vraag in hoofde van bepaalde afnemers recht
vaardigt dus de afbakening van een relevante deelmarkt. 

14. Boven werd er reeds op gewezen dat de marktafbakening en de 
vaststelling van de graad van marktmacht geen volledig gei:soleerde 
beoordelingen mogen zijn. Reeds op het ogenblik van de marktafba
kening wordt impliciet tegelijkertijd over het bestaan van de machts
positie beslist (hoe enger de relevante markt des te gemakkelijker is 
de vaststelling van de machtspositie) en zodoende ook tegelijkertijd 
over de vraag of een bepaald gedrag als misbruik kan worden 
veroordeeld. Wanneer de marktafbakening bekritiseerbaar is, ver
liest ook het enig ,objectief" aandoend gegeven uit antitrust-proces
sen, het marktaandeel, zijn overtuigingskracht. Nog op een verder 
gevaar van een onzuivere marktafgrenzing mag bier worden gewe
zen. Het is mogelijk dat men te sterk het oog heeft gericht op de te 
beschermen groep marktdeelnemers en dat het effectief functioneren 
van de concurrentie op de ruimere relevante markt wordt veronacht
zaamd. Naast het behoedzaam hanteren van het criterium der func
tionele verwisselbaarheid is dus tevens een zekere relativering van de 
vertrouwde methode van vaststelling van een machtspositie op grond 
van een hoog marktaandeel op de relevante markt gewenst. 

15. Door bij de eigenschappen van het produkt, die toelaten te 
oordelen over de verwisselbaarheid ervan met andere produkten, 
tevens de produktiekenmerken te betrekken, wordt de vraag gesteld 

(31) H.v.J., arrest in de zaak 22/78 van 31 mei 1979, Jur. H. v.J., 1979, 1895-1896, rechtsover
weging 5. 
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of men bij de afbakening van de relevante produktmarkt niet enkel 
met de vraagsubstitutie doch ook met de aanbodsubsititutie rekening 
moet houden. De substitueerbaarheid aan de aanbodzijde, de 
produktiesubstitutie of als men wil: de aanbodselasticiteit, werd het 
eerst genoemd in de ,Continental Can" -zaak. De Europese Com
missie had toen drie afzonderlijke relevante markten onderscheiden: 
de markt van de Iichte verpakking voor vleesconserven, de markt van 
de Iichte metalen verpakkingen voor conserven van visserijprodukten 
en de markt voor metalen deksels, anders dan kroonkurken, voor de 
conservenindustrie(32). In rechtsoverweging 33 stelde het Hof: ,dat 
de betrokken produkten immers slechts dan kunnen worden geacht 
een afzonderlijke markt te vormen, indien zij niet aileen zijn te 
individualieren door het enkele feit dat zij voor de verpakking van 
bepaalde produkten worden gebruikt, maar tevens op grond van 
bijzondere produktiekenmerken waardoor zij specifiek geschikt zijn 
voor deze bestemming; dat bijgevolg een machtspositie op de markt 
van Iicht metalen verpakkingen voor vlees- en visconserven niet 
doorslaggevend is, zolang niet is aangetoond dat de concurrenten in 
andere sectoren van Iicht metalen verpakkingen niet door een eenvou
dige aanpassing krachtig genoeg op deze markt kunnen gaan opere
ren om een serieus tegengewicht te vormen"(33). In het ,Michelin"
arrest werd opnieuw op de aanbodsubstitutie beroep gedaan, ditmaal 
ter ondersteuning van de mening dat, wat de vervangingsmarkt van 
banden betreft, personenauto- en bestelwagenbanden enerzijds en 
vrachtwagenbanden anderzijds afzonderlijke relevante markten vor
men. In rechtsoverweging 41 beklemtoont het Hof dat ,geen elastici
teit bestaat tussen het aanbod van vrachtwagenbanden en dat van 
personenwagenbanden wegens belangrijke verschillen in produktie
technieken, en de daartoe noodzakelijke installaties en materieel. De 
omstandigheid dat het omschakelen van de produktie-installaties op 
de fabricage van Iichte in plaats van zware banden en omgekeerd, 
veel tijd en aanzienlijke investeringen vergt, heeft tot gevolg dat 
tussen beide groepen geen merkbare relaties bestaan waardoor zij 
zich kunnen aanpassen aan de vraag op de markt"(34). Deze produk
tiekenmerken verklaarden, volgens het Hof, waarom NBIM een 
extra korting toegekende toen het aanbod van vrachtwagenbanden 

(32) Beschikking van de Europese Commissie van 9 december 1971, PB L 7 van 8 januari 1972, 
25. 
(33) H.v.J., arrest in de zaak 6/72 van 21 februari 1973, Jur. H. v.J., 1973, 249. 
(34) H.v.J ., arrest in de zaak 322/81 van 9 november 1983, Jur. H. v.J., 1983, 3506. 
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ontoereikend was in plaats van de overcapaciteit bij de fabricage van 
personenwagenbanden te gebruiken om aan de vraag te voldoen(35). 
Uit beide geciteerde overwegingen blijkt dat de produktiekenmerken 
een beoordelingselement vormen bij de afbakening van de relevante 
markt. De zienswijze, zoals deze naar voor komt uit de ,Continental 
Can'' -zaak werd bekritiseerd door Wertheimer. Volgens deze auteur 
is het beter de produktiesubstitutie niet als een kwestie van marktaf
bakening te beschouwen, maar als een voorbeeld van ,potentiele 
concurrentie die vanuit de aangrenzende markt zich op de relevante 
markt manifesteert"(36). In haar annotatie onder het ,Michelin"
arrest sluit mevrouw Akyiirek-Kievits zich in principe aan bij de 
opvatting van Wertheimer, hoewel volgens haar de kwestie van de 
produktiesubstitutie bij de afbakening van de relevante markt aan 
de orde moet komen wanneer er een bijzonder grote elasticiteit is en 
het produktieapparaat dus nauwelijks aangepast hoeft te worden bij 
omschakeling van het ene naar het andere produkt(37). Ook op een 
argument uit de economische hoek moge hier worden gewezen. 
Volgens Stelzer moet, indien substantiele aanbod-substitutie op kor
te termijn bestaat, de marktomschrijving alle op korte termijn ver
wisselbare goederen of diensten behelzen. ,For example1 although 
users may not view 8d and 12d nails as substitutable, a meaningfully 
defined market would include both sizes of nails because all suppliers 
view that as their line of business and can shift readily from supplying 
one size of nail to another. And, while consumers may not view 8d 
and 12d nails as substitutes, they will view the suppliers of 8d nails 
as substitutable for the suppliers of 12d nails"(38). 

16. Bij de beschreven discussie moge het volgende opgemerkt wor
den. De produktiesubstitutie of de aanbodselasticiteit roept zowel 
vragen op van relevante markt als van machtspositie. Het belang dat 
in het stadium van de marktafbakening aan deze beoordelingsfactor 
moet worden gehecht varieert fundamenteel naargelang men een 
onderzoek wil instellen naar een eventuele machtspositie van een 
aanbieder dan wei of men de marktmacht wil onderzoeken van een 
vrager. Het hanteren van dit onderscheid is ons inziens onontbeerlijk 
om meer klaarheid in de discussie te brengen. Dit punt wordt 

(35) H.v.J., arrest in de zaak 322/81 van 9 november 1983, Jur. H.v.J., 1983, 3506, 
rechtsoverweging 41 in fine. 
(36) WERTHEIMER, H.W., ,Ret adagium van artikel 86 E.E.G.-Verdrag: 'Quod licet bovi 
non licet Jovi' ", in Europees kartelrecht anno 1980, Deventer, Kluwer, 1981, 162. 
(37) AKYDREK-KIEVITS, H.E., S.E. w., 1984, 743. 
(38) STELZER, I., ,Economic Defences in Anti-trust Litigation", ECLR, 1983, 256. 
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verderop meer in detail toegelicht. Berst wordt ingegaan op de kritiek 
zoals deze door Wertheimer en Akyiirek-Kievits is geformuleerd. 
Wanneer Wertheimer de kwestie als een voorbeeld van potentiele 
concurrentie wil beschouwen, wil hij waarschijnlijk aanduiden dat 
het verkieslijk is de produktiesubstitutie in ogenschouw te nemen bij 
de beoordeling van de vraag of een aanbieder een machtspositie bezit 
op een relevante markt, die afgegrensd werd zonder dat reeds reke
ning werd gehouden met het criterium der aanbodselasticiteit. Wan
neer men acht slaat op de gecursiveerde passage in de door ons 
aangehaalde rechtsoverweging 33 uit het ,Continental Can" -arrest, 
blijkt dat ook het Hof de produktiesubstitutie uiteindelijk ziet als een 
onmisbaar element in de vaststelling van de machtspositie. Aan de 
geciteerde passage uit het , ,Michelin'' -arrest gaat de overweging 
vooraf dat de bepaling van de relevante markt ertoe dient te beoorde
len of de betrokken onderneming in staat is de instandhouding van 
een daadwerkelijke mededinging te verhinderen en zich jegens haar 
concurrenten, haar afnemers en de consumenten in belangrijke mate 
onafhankelijk te gedragen. Daarom is ook een onderzoek van de 
structuur van vraag en aanbod op de markt noodzakelijk. Wanneer 
men de relevante markt ziet als criterium tot vaststelling van onaf
hankelijk marktgedrag wordt de machtspositie gedefinieerd vanuit 
de relevante markt. Men kan dus argumenteren dat ook het Hof van 
Justitie de aanbodselasticitiet uiteindelijk ziet als een probleem van 
machtspositie. Dit moge nogmaals illustreren wat bij de aanvang 
werd gesteld: de vaststelling van de relevante markt en de vaststelling 
van de machtspositie zijn dermate met elkaar verweven dat moet 
worden afgstapt van het idee dat de relevante markt objectief kan 
worden vastgesteld of bewezen. De relevante markt is slechts een 
element, naast andere, om de macht van een bepaalde onderneming 
te evalueren. De opwerping van Akyiirek-Kievits dat in geval van 
bijzonder grote elasticiteit de aanbodsubstitutie wei aan de orde moet 
komen bij de afbakening van de relevante markt kan niets afdoen 
aan deze vaststelling. Het voorbeeld van Stelzer illustreert dat de 
uiteindelijke vraag een vraag naar de machtspositie is. De verwissel
baarheid van de aanbieders van spijkers en de aanbieders van nagels 
is een criterium ter beoordeling van het aantal mogelijke aanbieders 
op de markt, in het bijzonder van de bestaande toetredingsmogelijk
heden, en aldus een vraag naar de machtspositie. 

17. Volgens onze mening moet een relevante markt in beginsel 
vastgesteld worden vanuit het standpunt van de markttegenzijde. De 
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vaststelling van de relevante markt waarop een aanbieder werkzaam 
is en derhalve het oordeel omtrent de eventuele machtspositie van die 
aanbieder moet gebeuren vanuit het standpunt van de afnemers. 
Omgekeerd moet de vraag naar de machtspositie van een vrager en 
dus ook de afbakening van de relevante markt aan de vraagzijde 
gebeuren vanuit het standpunt van de aanbieders. Wil men een 
machtspositie aan de aanbodzijde van de markt vaststellen, dan is 
de vraagsubstitutie richtinggevend. Wil men daarentegen een macht
spositie vaststellen aan de vraagzijde van de markt, dan komt omge
keerd de aanbodsubstitutie op de voorgrond. De marktmacht van 
een aanbieder van een bepaald produkt wordt in eerste instantie 
bepaald door de uitwijkmogelijkheden van de vragers (vraagelastici
teit) en slechts in tweede instantie door de mogelijkheid dat andere 
ondernemingen hun produktie omschakelen en zodoende op dezelfde 
markt gaan opereren. Omgekeerd wordt de marktmacht van een 
vrager van een bepaald produkt in eerste instantie bepaald door de 
uitwijkmogelijkheden van de aanbieders en is zij slechts in tweede 
instantie afhankelijk van de andere produkten die een afnemer nog 
inkoopt en doorverkoopt. Daarom verdient het aanbeveling in de 
eerste fase van de beoordeling of een onderneming een machtspositie 
bezit (met andere woorden bij de vaststelling van de relevante markt) 
de vraagsubstitutie te bestuderen ingeval marktmacht aan de aanbod
zijde het voorwerp van het onderzoek is en de produktsubstitutie te 
evalueren in het geval dat marktmacht aan de vraagzijde het voor
werp van het onderzoek uitmaakt. De aanbodsubstitutie blijft een 
correctie die mogelijkerwijze moet worden aangebracht alvorens tot 
het bezit van een machtspositie aan de aanbodzijde van de markt kan 
worden besloten. Omgekeerd blijft de vraagsubstitutie een correctie 
die mogelijkerwijze moet worden aangebracht alvorens tot het bezit 
van absolute markmacht aan de vraagzijde van de markt kan worden 
besloten. 

Dit voorstel lijkt ons alleszins vanuit juridisch oogpunt het meest 
consistente te zijn. Aangezien het nu eenmaal onmogelijk is aile 
aspecten van hetzelfde probleem tegelijk te behandelen, start de 
analyse alvast met de belangrijkste, ofschoon onvolkomen, beoorde
lingsfactor. Die onvolkomendheid kan echter worden weggewerkt in 
een later stadium van de besluitvorming waarin geoordeeld wordt 
over de vraag of op de relevante produktmarkt, zoals ze werd 
afgebakend, een machtspositie wordt ingenomen. Ook aan de zorg 
van de economen produktmarkten niet uitsluitend te definieren in 
termen van verwisselbaarheid, maar het kader te omschrijven binnen 
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hetwelk reacties van de vragers of aanbieders de produktie en prijs
politiek van de markttegenzijde bepalen, wordt op die wijze tegemoet 
gekomen. 

18. Wat de afbakening van de relevante produktmarkt betreft, 
hanteert de Europese Commissie in de regel zeer enge omschrijvin
gen. Een overzicht van de in de onderzochte periode genomen 
beschikkingen illustreert deze vaststelling. 
- In de ,Michelin" -zaak omschreef de Commissie de relevante 
markt als de Nederlandse vervangingsmarkt van nieuwe banden voor 
vrachtwagens, autobussen en soortgelijke voertuigen(39). Een on
derscheid werd gemaakt tussen de banden voor eerste uitrusting en 
de vervangingsbanden. Op de eerstgenoemde markt treden andere 
afnemers op (de voertuigproducenten). Ondanks het feit dat op de 
laatstgenoemde markt dezelfde afnemers optreden, zijn er duidelijke 
verschillen tussen vervangingsbanden en vernieuwde banden; uitein
delijke gebruikers zijn van oordeel dat er geen substitutiemogelijk
heid bestaat, o.m. omwille van veiligheidsmotieven. De Commissie 
heeft niet aileen vernieuwde banden buiten beschouwing gelaten 
maar ook banden voor bestelwagens en personenauto's, ondanks 
hun vergelijkbare plaats op de markt. De door de Commissie gehan
teerde marktafbakening trotseerde de bij het Hof van Justitie uitge
brachte kritiek(40). 
- In de ,GVL"-zaak werd de relevante markt omschreven als ,de 
dienstenmarkt voor de waarneming van rechten uit tweede exploita
tie van uitvoerende kunstenaars en fabrikanten in Duitsland"(41). 
Op deze wijze werd een onderscheid gemaakt met diensten verleend 
door andere maatschappijen in de sector van de exploitatie van 
auteursrechten. 
- In de ,British Telecommunications"-zaak wordt de relevante 
markt niet in een afzonderlijke overweging afgebakend. De Commis
sie stelt dat British Telecommunications een wettelijk monopolie 
geniet inzake de systemen van telecommunicatie in het Verenigd 
Koninkrijk en derhalve een machtspositie bezit in het ter beschikking 

(39) Beschikking van de Europese Commissie van 7 oktober 1981, PB L 353 van 9 december 
1981, 33. 
(40) H.v.J., arrest in de zaak 322/81 van 9 november 1983, Jur. H.v.J., 1983, 3503-3510, 
rechtsoverwegingen 32-52. 
(41) Beschikking van de Europese Commissie van 29 oktober 1981, PB L 370 van 28 december 
1981, 35, rechtsoverweging 45. 
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stellen van telex- en telefoonsystemen(42). De marktafbakening 
wordt hier allicht ruimer gehouden met het oog op het verbieden van 
misbruiken op de totaliteit van de relevante dienstenmarkt. Men 
merkt dat, zoals boven reeds werd gesteld(43) de gedragingen van de 
onderneming in machtspositie de afbakening van de relevante markt 
belnvloeden. 
- In de ,BL" -zaak is de marktafbakening opnieuw zeer eng: ,de 
markt voor de verstrekking van informatie over nationale type-goed
keuringscertificaten, welke een importeur nodig heeft die een BL
voertuig voor het wegverkeer in Groot-Brittannie willaten registre
ren"(44). 
- In de ECS-AKZO-zaak laat de Commissie de afbakening van de 
relevante mar kt in het midden( 45). Het betreft hier echter een proce
dure inzake voorlopige maatregelen. 
Uit de informele procedures zijn onvoldoende gegevens af te leiden 
omtrent de afbakening van de markt die de Commissie als relevant 
beschouwde. 

b. Geografische marktafbakening 

19. De afbakening van de relevante geografische markt bestaat in 
het omlijnen van het gebied waarbinnen het tussen de van de relevan
te produktmarkt deel uitmakende produkten tot een daadwerkelijke 
concurrentie moet kunnen komen. Enerzijds wordt de relevante 
geografische markt bepaald door het bestaan van voldoende homo
gene mededingingsvoorwaarden; anderzijds wordt de relevante geo
grafische markt bepaald door de eigenschappen van het produkt 
(transportkosten, bederfelijkheid van de waar). Met de zinsnede 
,wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt" vereist artikel86 
E.E.G.-Verdrag dat het territorium voldoende belangrijk moet zijn. 
De ,,Michelin''-beschikking illustreert andermaal hoe het gedrag van 
de onderneming in machtspositie de afbakening van de relevante 
markt (dit keer van de relevante geografische markt) belnvloedt. De 
Commissie merkte op dat mede ten gevolge van een systeem van 
handelskortingen de Nederlandse bandenhandelaars voor hun be-

(42) Beschikking van de Europese Commissie van 10 december 1982, PB L 360 van 21 
december 1982, 39, rechtsoverweging 26. 
(43) Zie randnummer 10. 
(44) Beschikking van de Europese Commissie van 2 juli 1984, PB L 207 van 2 augustus 1984, 
14, rechtsoverweging 25. 
(45) Beschikking van de Europese Commissie van 29 juli 1983, PB L 252 van 13 september 
1983, 18, rechtsoverweging 26. 
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voorrading in Michelin-banden praktisch volledig aangewezen zijn 
op NBIM(46). 

c. Tijdsdimensie 

20. De relevante markt heeft ook een tijdsdimensie. Technologische 
ontwikkelingen, modeverschijnselen en de opheffing van overheids
maatregelen, die van invloed waren op de afbakening van de relevan
te markt, kunnen van grote invloed zijn. De qua tijdstip relevante 
markt is deze van het ogenblik waarop het misbruik plaatsvindt. 
Tijdens de onderzochte periode rezen geen noemenswaardige proble
men i.v.m. de afbakening van de relevante markt in de tijd. 

2. De machtspositie 

a. Definitie 

21. Een machtspositie werd door het HOf van Justitie aanvankelijk 
omschreven als de mogelijkheid om een daadwerkelijke mededinging 
op de gemeenschappelijke markt te belemmeren(47). De Europese 
Commissie hanteerde een andere, meer soepele omschrijving: de 
machtspositie werd gedefinieerd als de mogelijkheid tot onafhanke
lijk gedrag, die de onderneming in machtspositie in staat stelt te 
handelen zonder rekening te moeten houden met concurrenten, 
afnemers of leveranciers(48). Waar de omschrijving van het Hof 
begrepen kan worden als een verwijzing naar een onderneming die 
niet aan wezenlijke mededinging is blootgesteld, liet de definitie van 
de Europese Commissie toe in te grijpen bij een lagere graad van 
marktmacht: een onderneming kan immers ook een overheersende 
positie hebben die haar toelaat zich op de markt onafhankelijk te 
gedragen wanneer ze aan wezenlijke mededinging blijft blootgesteld. 
In de ,Chiquita"-zaak werd tussen beide zienswijzen een verband 
gelegd, eerst door de Commissie(49) en nadien door het Hof. Rechts
overweging 65 van het ,Chiquita bananen"-arrest luidt: ,dat de in 

(46) Beschikking van de Europese Commissie van 7 oktober 1981, PB L 353 van 9 december 
1981, 40, rechtsoverweging 34; MARESCEAU, M. en STUYCK, J., o.c., nr. 262, p. 527-528. 
(47) H.v.J., arrest in de zaak 40/70 van 18 februari 1971, Jur. H. v.J., 1971 (Sirena); H.v.J., 
arrest in de zaak 78/70 van 8 juni 1971, Jur. H. v.J., 1971, 503 (Deutsche Grammophon); 
H.v.J., arrestindegevoegde zaken40tot48, 50, 54 tot 56, 111, 113 en 114/73 van 16 december 
1975, Jur. H. v.J., 1975, 1985, rechtsoverweging 381 en 2005, rechtsoverweging 456 (Suiker). 
(48) Beschikking van de Europese Commissie van 9 december 1971, PB L 7 van 8 januari 1972, 
35. 
(49) Beschikking van de Europese Commissie van 17 december 1975, PB L 95 van 9 apri11976, 
13. 
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dit artikel bedoelde machtspositie betrekking heeft op een economi
sche machtspositie van een onderneming, die deze in staat stelt de 
instandhouding van een daadwerkelijke mededinging in de rangen 
van de markt te verhinderen doordat zij sterk genoeg is zich in 
belangrijke mate onafhankelijk van haar concurrenten, afnemers en 
uiteindelijk de consumenten te gedragen"(50). In de latere arresten 
(in de ,Vitaminen"-zaak en in de ,Michelin"-zaak) komt de moge
lijkheid tot onafhankelijk gedrag duidelijk op de voorgrond. De 
machtspositie wordt gezien als het vermogen van de onderneming om 
de voorwaarden waaronder de mededinging zich ontwikkelt aanmer
kelijk te be'invloeden en de mogelijkheid zich ruimschoots, zonder 
dat zulks haar nadeel berokkent bij het bepalen van haar gedragslijn, 
niets aan de concurrentie gelegen te laten liggen(51). 

22. De definitie van de machtspositie, zoals deze wordt geformu
leerd door het Hof van Justitie, impliceert niet dat een onderneming 
de mogelijkheid moet bezitten de concurrentie wezenlijk uit te schake
len. Artikel 86 E.E.G.-Verdrag kan ook worden aangewend bij een 
lagere graad van marktmacht. Wanneer een onderneming met een 
machtspositie de mededinging wezenlijk belemmert, zal de vaststel
ling van dit mogelijk effect zowel het bestaan van de machtspositie 
als het misbruik ervan aantonen. Maar ook buiten deze extreme 
gevallenmoet artikel86 E.E.G.-Verdrag aanwendbaar blijven. Zoals 
hierboven weergegeven laat de omschrijving van de machtspositie toe 
het gedrag te controleren van ondernemingen die geen monopolie of 
een quasi-monopolie bezitten. Het criterium ,mogelijkheid tot onaf
hankelijk gedrag" wijst erop dat aan elementen die op de eigenschap
pen van de onderneming zelf betrokken zijn, bij de vaststelling van 
de machtspositie, evenveel belang toekomt dan aan elementen die 
ontleend kunnen worden aan de marktstructuur. Deze aanpak opent 
ruime mogelijkheden tot bescherming van ondernemingen die van de 
machtspositiebezitter afhankelijk zijn of van de minder sterke con
currenten. Een zekere graad van soepelheid bij de vaststelling van de 
machtspositie mag nochtans niet doen vergeten dat de machtspositie 
in de zin van artikel 86 E.E.G.-Verdrag duidt op een absolute 
marktmacht. Dit betekent dat de machtspositie, op de markt waar 

(50) H.v.J., arrestindezaak27/76van 14 februari 1978, Jur. H. v.J., 1978,280, rechtsoverwe
ging 65. 
(51) H.v.J., arrestindezaak 85/76van 13 februari 1979, Jur. H. v.J., 1979,520, rechtsoverwe
ging 38; H.v.J., arrest in de zaak 322/81 van 9 november 1983, Jur. H.v.J., 1983, 3503, 
rechtsoverweging 30. 
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zij wordt ingenomen, bestaat jegens aile afnemers of leveranciers en 
jegens aile concurrenten. 
De afhankelijkheid van bepaalde afnemers laat niet toe aan de 
aanbiedende onderneming een machtspositie toe te schrijven; even
min bezit een onderneming een machtspositie in de relatie tot haar 
kleine en middelgrote concurrenten wanneer zij aan daadwerkelijke 
mededinging van een grotere onderneming is blootgesteld. Anders 
dan het Duitse recht kent het Europees concurrentierecht immers 
geen relatieve marktmacht. Relatieve marktmacht kan zowel voorko
men in verticale als in horizontale verhoudingen. Verticale relatieve 
marktmacht wordt omschreven in § 26 van het Duitse Gesetz gegeven 
Wettbewerbsbeschrankungen (hierna: GWB). Deze wetsbepaling 
biedt bescherming tegen discriminatie aan ondernemingen die als 
vrager of als leverancier in een dergelijke mate afhankelijk zijn van 
een marktpartner dat zij geen redelijke en voldoende uitwijkmoge
lijkheden naar een derde onderneming bezitten(52). Horizontale 
relatieve marktmacht is omschreven in§ 37 (a) Absatz 3 GWB. Vol
gens deze bepaling kan de bevoegde karteloverheid een onderneming 
die op grond van haar jegens kleine en middelgrote concurrenten 
,iiberlegene Marktmacht" in staat is de machtsverhoudingen wezen
lijk te belnvloeden het verbod opleggen een gedrag voort te zetten 
dat de kleinere en middelgrote concurrenten rechtstreeks of onrecht
streeks onbillijk schaadt en van aard is de concurrentie blijvend 
nadelig te belnvloeden(53). In beide gevallen gaat het hier om een 
merkbare afzwakking van het machtspositie-criterium met als doel 
vat te krijgen op ,misbruikpraktijken", die wegens het niet voorhan
den zijn van een machtspositie niet door het verbod van § 22 GWB 
(vergelijkbaar met art. 86 E.E.G.-Verdrag) kunnen worden getrof
fen. Het inbouwen van relatieve horizontale of relatieve verticale 
marktmacht in het concept van artikel 86 E.E.G.-Verdrag zou een 
ernstige verminking van de begripsinhoud van dit artikel veroorza-

(52) Het Duitse discriminatieverbod geldt ook voor ,Unternehmen und Vereinigungen von 
Unternehmen, soweit von ihnen Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von Waren 
und gewerblichen Leistungen in der Weise abhiingig sind, dass ausreichende und zumutbare 
Moglichkeiten, auf andere Unternehmen auszuweichen, nicht bestehen". Voor een inleidende 
commentaar in het Nederlands: VAN DEN BERGH, R., Inkoopmacht en Prijsconcurrentie, 
Antwerpen, Kluwer, 1982, 351-360; zie verder vooral MARKERT, K., ,§26 GWB", inKom
mentar zum Kartellgesetz, (IMMENGA, U. en MESTMACKER, E.-J., ed.), Miinchen, Beck, 
1981, 1059-1084). 
(53) ,Die Kartellbehorde kann auch einem Unternehmen, das auf Grund seiner gegeniiber 
kleinen und mittleren Wettbewerbern iiberlegenen Marktmacht in der Lage ist, die Marktver
hiiltnisse wesentlich zu beeinflussen, ein Verhalten untersagen, das diese Wettbewerber unmit
telbar oder mittelbar unbillig behindert und geeignet ist, den Wettbewerb nachhaltig zu 
beeintriichtigen" (§ 37 a, Abs 3, GWB). Voor een kommentaar: MoscHEL, W., Recht der 
Wettbewerbsbeschriinkungen, Bonn, Heymanns, 1983, 421-428. 
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ken. In Duitsland werden de nodige ,correcties" overigens, ook om 
rechtssystematische redenen, buiten de bepaling over het misbruik
toezicht op ondernemingen in machtspositie aangebracht. 
De tot nog toe bestaande Europese beschikkingspraktijk en recht
spraak biedt op dit vlak nog geen reden tot ongerustheid. Toch werd 
in de ,ABG-aardoliemaatschappijen" -zaak de machtspositie om
schreven in termen van afhankelijkheid van de marktpartners(54). 
In schaarste-situaties worden afnemers zodanig afhankelijk van hun 
traditionele leveranciers, die de schaarse produkten bezitten, dat de 
verkopers een machtspositie kunnen bekleden ten opzichte van hun 
afnemers. Zoals bekend heeft het Hof van Justitie de beschikking in 
de ,ABG-aardoliemaatschappijen" -zaak vernietigd zonder op de 
door de Commissie gegeven omschrijving van de machtspositie in te 
gaan(55). Zolang de afhankelijkheid van de afnemers een algemene 
kentrek van de marktsituatie is, kan aan de aanbieder een machtspo
sitie worden toegeschreven. Is er daarentegen slechts sprake van 
afhankelijkheid in hoofde van sommige afnemers, dan is er slechts 
ruimte voor de vaststelling van relatieve verticale marktmacht. Het 
risico dat slechts relatieve verticale marktmacht wordt vastgesteld is 
niet aileen inherent aan een onaangepaste omschrijving van het 
begrip machtspositie. Ook de afbakening van te enge relevante 
markten in functie van bepaalde vraagsegmenten kan tot dit resultaat 
leiden, met name wanneer de constante behoefte die door de substitu
eerbare goederen moet worden gedekt deze is van een beperkte groep 
afnemers. Het opdelen van een ruimere markt in zelfstandige rele
vante deelmarkten moet dus met de nodige behoedzaamheid gebeu
ren. 

b. Criteria voor de vaststelling van een machtspositie 

23. Een machtspositie kan slechts worden vastgesteld door een com
binatie van verscheidene factoren die elk op zich niet per se beslissend 
hoeven te zijn(56). Vooreerst zijn er de elementen ontleend aan de 
marktstructuur (het marktaandeel); vervolgens zijn criteria van be
lang die betrekking hebben op de kenmerken van de aangeklaagde 
onderneming en ten slotte kan ook het marktgedrag aanwijzingen 

(54) Beschikking van de Europese Commissie van 19 april1977, PB L 117 van 9 mei 1977, 
9; EECKMAN., P., , ,Misbruik van machtspositie en concentratie in het communautaire recht'', 
in Europees recht en praktijk, Juridische uitgaven UIA, Brussel, Samson, 1979, 178. 
(55) H.v.J., arrest in de zaak 77/77 van 29 juni 1978, Jur. H.v.J., 1978, 1513. 
(56) Zie reeds H.v.J., arrest in de zaak 27/76 van 14 februari 1978, Jur. H. v.J., 1978, 288, 
rechtsoverweging 129 (,Chiquita bananen"). 
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bieden. Ofschoon het Hof van Justitie in het ,Chiquita bananen"
arrest de nadruk gelegd heeft op de noodzaak van een gezamenlijke 
evaluatie van alle relevante factoren, wordt in de beschikkingsprak
tijk en in de rechtspraak het bezit van een zeer groot marktaandeel 
nog altijd zonder meer als bewijs van machtspositie weerhouden. 
Naar onze mening kan het marktaandeel slechts een factor zijn, naast 
andere, zeker wanneer men de hierboven beschreven onvolkomenhe
den van de afbakening van de relevante markt voor ogen houdt. Het 
marktaandeel mag dan ook op zichzelf niet beslissend zijn. 

aa) Marktaandeel en mededingingssituatie 

24. Aan significante marktaandelen wordt in de regel een beslissende 
betekenis toegekend. Zeer aanzienlijke marktaandelen leveren het 
bewijs van een machtspositie op. In het reeds oudere ,Suikerunie"
arrest werd het bezit van marktaandelen gaande van 850Jo tot 95% 
als voldoende bewijs van een machtspositie aangemerkt(57). Hetzelf
de besluit wordt a fortiori genomen wanneer de marktaandelen 100% 
benaderen of bereiken. Feitelijke monopolies of quasi-monopolies 
werden in de onderzochte periode vastgesteld in hoofde van Roff
man-Laroche ten aanzien van Vitamine H(58), ten aanzien van de 
firma Hugin als leverancier van niet-verwisselbare kassaonderde
len(59) en in de dienstensector t.a.v. ondernemingen waarvan de 
monopolie- of quasi-monopoliepositie het gevolg was van wettelijke 
regelen. Tot de laatste categorie behoren de Gesellschaft zur Verwer
tung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) die in de Duitse 
Bondsrepubliek een dergelijke positie inneemt op de dienstenmarkt 
voor de waarneming van rechten uit de tweede exploitatie van 
uitvoerende kunstenaars en fabrikanten(60), British Telecommuni
cations met een wettelijk monopolie inzake de exploitatie van syste
men van telecommunicatie in het gehele Verenigd Koninkrijk(61) en 
BL die in het Verenigd Koninkrijk krachtens de daar geldende 
wegenverkeerswetgeving alleen bevoegd is de nationale type-goed
keuring af te leveren voor voertuigen van eigen fabrikaat en vervol
gens de certificaten van overeenstemming uit te reiken die voor 

(57) H.v.J., arrest in de zaak 40/48, 50, 54-56, 111, 113 en 114/73 van 16 december 1975, 
Jur. H. v.J., 1975, 1984. 
(58) H.v.J., arrest in de zaak 85/76 van 13 februari 1979, Jur. H. v.J., 1979, 531. 
(59) Beschikking van de Europese Commissie van 8 december 1977, PB L 22 van 27 januari 
1978, 23; H.v.J., arrest in de zaak 22/78 van 31 mei 1979, Jur. H.v.J., 1979, 1869. 
(60) Beschikking van de Europese Commissie van 29 oktober 1981, PB L 370 van 28 december 
1981, 55, rechtsoverweging 45. 
(61) Beschikking van de Europese Commissie van 10 december 1982, PB L 360 van 21 
december 1982, 39, rechtsoverweging 26. 
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voertuigregistratie en het gebruik op de weg nodig zijn(62). Omge
keerd heeft het Hof reeds in het Metro/Saba-arrest laten weten dat 
een zeer klein marktaandeel (in casu 6 tot 7o/o) het bestaan van een 
machtspositie uitsluit(63). 
Naast de absolute grootte van het marktaandeel is ook de relatieve 
grootte van betekenis. Wanneer een onderneming geen overweldi
gend marktaandeel in kwantitatieve zin bezit, kan haar toch nog een 
machtspositie worden toegeschreven wanneer zij in vergelijking met 
haar concurrenten, waarvan de marktaandelen merkelijk lager zijn, 
een overheersende positie inneemt. In de ,Michelin" -zaak bedroeg 
het marktaandeel van NBIM in de periode van 1975 tot 1980 57 a 
65% van de Nederlandse vervangingsmarkt van nieuwe banden voor 
vrachtwagens, autobussen en soortgelijke voertuigen, terwijl de 
marktaandelen van de belangrijkste concurrenten slechts 4 a 8% 
bedroegen(64). Op basis van deze cijfers werd een machtspositie 
voldoende bewezen geacht. 

25. Het aantal en de grootte van de concurrenten zijn elementen van 
de mededingingssituatie. Deze mededingingssituatie moet steeds in 
rekening worden gebracht bij het hanteren van marktaandelen als 
machtbepalende factor. Tot de mededingingssituatie behoort ook de 
mogelijkheid van potentH~le concurrentie. Vanuit economische hoek 
is reeds meerdere malen opgemerkt dat de Europese Commissie en 
het Hof van Justitie te weinig aandacht besteden aan deze potentiele 
concurrentie(65). Nochtans: hoe waarschijnlijker potentiele concur
rentie, hoe onwaarschijnlijker is het bestaan van een machtspositie. 
Ook al is een ondernemer een volkomen monopolist, zelfs dan bezit 
hij nog geen machtspositie wanneer een politiek van te hoge prijzen 
nieuwkomers tot de markt zou aantrekken. Wanneer een onderne
ming bij het uitstippelen van haar prijzenbeleid rekening moet hou
den met de mogelijkheid van nieuwe markttoetredingen is zij niet in 
staat zich volkomen onafhankelijk te gedragen ten aanzien van haar 
concurrenten. 
Toegangshindernissen (barriers to entry) vormen niet slechts een 

(62) Beschikking van de Europese Commissie van 2 juli 1984, PB L 207 van 2 augustus 1984, 
14, rechtsoverweging 25. 
(63) H.v.J., arrest in de zaak 27/76 van 25 oktober 1977, Jur. H. v.J., 1977, 1903, rechtsover
weging 17. 
(64) Beschikking van de Europese Commissie van 7 oktober 1981, PB L 353 van 9 december 
1981, 40, rechtsoverweging 35. 
(65) Zie o.m. BADEN FuLLER, C.W., ,Article 86 EEC; Economic Analysis of the Existence 
of a Dominant Position", Eur. Law. Rev., 1979, 423-441. 
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,bijkomende" factor(66). Zij vormen een onlosmakelijk onderdeel 
van de evaluatie van het marktaandeel van de onderneming, naar 
wiens machtspositie wordt gepeild. Binnen het bestek van deze 
uiteenzetting is het niet mogelijk in te gaan op de vraag welke 
factoren als toegangshindernissen kunnen worden weerhouden. In de 
Verenigde Staten van Amerika wordt getwist over de vraag of 
produktdifferentiatie, reklamebeleid en prijspolitiek een ,,barrier to 
entry" kunnen vormen. Ongetwijfeld vormen overheidsreglemente
ringen die de toegang tot de markt regelen (b.v. vestigingswetgeving) 
en mogelijke concurrentie de pas afsnijden de meest ernstige toe
gangshindernissen. Daarover zijn ook diegenen die van oordeel zijn 
dat de ondernemingen zelf geen afdoende toegangsbarrieres kunnen 
optrekken het eens(67). Niet de vrije marktkrachten, maar overheids
regelingen leiden dan tot economische inefficientie omwille van de 
onnodige belemmeringen van de vrije toegang tot de markt. In de 
BL-zaak heeft de Commissie de markttoegangbelemmerende wer
king van de overheidsregelingen nader onderzocht. Zij was van · 
oordeel dat de PMAC-procedure ter verkrijging van typegoedkeu
ring voor individuele voertuigen geen alternatief kon vormen voor 
de aanvraag- en verleningsprocedure biJ BL. De kosten van de 
PMAC-procedure bleken onoverkomelijk en BL verstrekte niet de 
nodige informatie aan de importeurs om het PMAC tegen een 
redelijk bedrag te verkrijgen(68). 

26. Ben hoog marktaandeel impliceert niet noodzakelijkerwijze het 
bezit van een machtspositie. De economische wetenschap, in het 
bijzonder de mededingingstheorie, geeft minstens twee redenen 
waarom een noodzakelijkheidsverband tussen beide niet kan worden 
weerhouden. Vooreerst is mededinging een dynamisch proces. Ook 
het bezit van marktaandelen fluctueert in de tijd en juist deze 
schommeling moet in rekening worden gebracht. Ben slechts tijdelijk 
hoog marktaandeel duidt geenszins noodzakelijkerwijze op het be
staan van een machtspositie. Bij de Schumpeteriaanse pionieronder
neming is dit hoog marktaandeel de uitdrukking van de voorsprongs
fase in de concurrentiestrijd. Vooraleer een economist een band legt 

(66) Aldus, o.i. ten onrechte, gecatalogeerd door VAN GERVEN, W., MARESCEAU, M. en 
STUYCK, J., o.c., nr. 285, p. 321. 
(67) Zie recent, met verdere verwijzingen naar de omvangrijke literatuur ter zake: ARMENTA
NO, D., Antitrust and Monopoly- Anatomy of a Policy Failure, New York, Wiley, 1982, 
36-43. 
(68) Beschikking van de Europese Commissie van 2 juli 1984, PB L 207 van 2 augustus 1984, 
14, rechtsoverweging 25. 
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tussen een hoog marktaandeel en het bezit van een machtspositie 
moet hij eerst iets afweten over de oorzaken van dit hoog marktaan
deel. Dit impliceert de noodzaak van een gedragsanalyse; daarbij is 
het prijsgedrag van de onderneming in kwestie van fundamentele 
betekenis. Een onderneming in machtspositie ,maakt" de prijzen, 
dit in tegenstelling met de competitieve onderneming die haar prijzen 
bepaald ziet door het competitieve marktsysteem. De onderneming 
in machtspositie is een , ,price-maker''; de competitieve onderneming 
is een ,,price-taker''. De marktmachtige onderneming kan hoge 
prijzen bepalen met de bedoeling haar winsten op korte termijn te 
maximaliseren; zij kan tevens !age prijzen bepalen met de bedoeling 
nieuwkomers af te schrikken of concurrenten uit te schakelen in de 
hoop dat de vermindering aan mededinging in de toekomst zal 
toelaten de prijzen opnieuw te doen stijgen en de geleden verliezen 
te compenseren. De competitieve onderneming kan haar prijzen niet 
doen stijgen(69). 

bb) Eigenschappen van de onderneming · 

27. De eigenschappen van een onderneming vormen uiteraard een 
belangrijke waardemeter om haar speelruimte voor onafhankelijk 
marktgedrag te evalueren. In de zaken die toepassing maken van art. 
86 E.E.G.-Verdrag worden deze machtbepalende factoren niet vol
gens een vaste systematiek behandeld. Paragraaf 22, Abs. 1, 
Nr. 2 GWB noemt een ,iiberragende Marktstellung" als een vorm 
van machtspositie (,Marktbeherrschung") en vermeldt in dat ver
band in het bijzonder: de financiele sterkte van de onderneming, de 
toegang tot bevoorradings- en afzetmarkten en de bindingen met 
andere ondernemingen(70). Deze factoren komen ook in de Europese 
zaken aan bod zodat de Duitse systematiek een nuttige indeling 
vormt voor de komende bespreking. 

28. Financiele sterkte 
In het bijzonder wanneer de mogelijkheid tot onafhankelijk prijsge
drag wordt onderzocht, is de financiele sterkte van de onderneming 
in kwestie een belangrijke waardemeter. Prijsoorlogen hebben maar 
kans op slagen indien de uitdager een grotere financiele draagkracht 
heeft dan zijn concurrenten. Terecht heeft de Europese Commissie 

(69) Zie i.p.v. velen STELZER, M., o.c., 262-263. 
(70) In § 22 GWB, Abs. 1, Nr. 2 GWB worden daarnaast het marktaandeel, alsook wettelijke 
en feitelijke markttoegangshindernissen genoemd. Deze factoren werden hierboven besproken 
(zie: marktaandeel en mededingingssituatie). 
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bij de beoordeling van de vraag of AKZO UK de economische macht 
had om het prijsniveau te bepalen, en zodoende een kleinere concur
rent uit te schakelen, rekening gehouden met de kapitaalkracht van 
de AKZO-groep(71). 

29. Toegang tot bevoorradings- en afzetmarkten 
In de ,Michelin" -zaak wijst het Hof van Justitie op het belang van 
NBIM's net van vertegenwoordigers: dit net is aanzienlijk omvang
rijker dan dat van de concurrenten en kan bogen op doeltreffende 
en kwalitatief onomstreden prestaties. , ,De rechtstreekse toegang tot 
de gebruikers alsook het niveau van de diensten die hun door dit net 
kunnen worden aangeboden, maken het NBIM mogelijk haar positie 
op de markt te behouden en te versterken en zich beter te weren tegen 
de concurrenten'', aldus het Hof(72). In de ECS/ AKZO-beschikking 
wordt gewezen op de respectieve commerciele macht van de betrok
ken ondernemingen(73). 

30. Bindingen met andere ondernemingen 
De omstandigheid dat een onderneming deel uitmaakt van een (mul
tinationaal) concern bezorgt haar doorgaans belangrijke competitie
ve voordelen. De grootte van de groep waartoe de onderneming 
behoort en de uitgebreidheid van het aangeboden goederenassorti
ment Iaten haar toe op de markten waar zij werkzaam is bepaalde 
verkoopstrategieen te ontwikkelen, waarbij zij minder dan haar 
concurrenten afhankelijk is van de heersende concurrentievoorwaar
den. In de , Vitamin en" -zaak had de Europese Commissie de om
standigheid dat Roche een uitgebreider assortiment vitaminen produ
ceert dan haar concurrenten en verder de omstandigheid dat deze 
firma qua omzet 's werelds grootste vitaminenproducent is en aan 
het hoofd staat van de belangrijkste farmaceutische groep ter wereld 
als indicaties voor het bestaan van een machtspositie weerhouden. 
Het Hof weigerde deze redenering te volgen omdat de beschreven 
schaalvoordelen geen concurrentievoordelen zouden bezorgen bij het 
bestaan van afzonderlijke relevante markten. De produktie-omvang 
van onderling niet verwisselbare produkten die bereikt wordt door 

(71) Beschikking van de Europese Commissie van 29 juli 1983, PB L 252 van 13 september 
1983, 18, overweging 28. 
(72) H.v.J., arrest in de zaak 322/81 van 9 november 1983, Jur. H.v.J., 1983, 3511, 
rechtsoverweging 58. 
(73) Beschikking van de Europese Commissie van 29 juli 1983, PB L 252 van 13 september 
1983, 18, overweging 28. 
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de ,groep" zou aan de individuele onderneming die een van deze 
produkten verkoopt geen concurrentievoordeel bezorgen(74). Ons 
inziens moet bij de beoordeling van de machtspositie wei rekening 
worden gehouden met aan de relevante markt externe factoren. Ook 
wanneer de afnemer de aangeboden produkten als niet verwisselbaar 
beschouwt kan hij de producent zien als een mogelijke aanbieder van 
wei verwisselbare produkten. Dit is zonder twijfel een element dat 
de mogelijkheden tot onafhankelijke uitstippeling van een verkoops
strategie belnvloedt. M.b.t. de economische macht van NBIM noem
de de Europese Commissie in haar beschikking de voorsprong van 
de Michelin-groep op haar concurrenten wat investeringen en onder
zoek betreft en het zeer uitgebreide produktenassortiment; voor 
bepaalde bandentypen is de Michelin-groep de enige leverancier(75). 
In deze zaak werd de Europese Commissie in haar appreciatie wei 
door het Hof van Justitie gevolgd. Dit wijst op een evolutie in de 
richting van de hier verdedigde stelling. 

cc) Het marktgedrag 

31. De analyse van het marktgedrag kan zowel worden gebruikt om 
tot het bestaan van een machtspositie te besluiten als om de aanwezig
heid daarvan te weerleggen. In de eerste benadering wordt geargu
menteerd dat een bepaalde gedraging, die op de markt wordt vastge
steld, van die aard is dat ze slechts door een onderneming in machts
positie kan worden gesteld. In de tweede benadering wordt, ter 
weerlegging van de machtspositie, gewezen op gedragingen van de 
onderneming die daarentegen wijzen op het functioneren van de 
mededinging. 

32. V oor de eerste benadering werd het licht op groen gezet in het 
,Chiquita bananen" -arrest. In rechtsoverweging 68 stelde het Hof 
dat het bij het onderzoek naar de machtspositie nuttig kan zijn zo 
nodig feiten in aanmerking te nemen waarvan is gesteld dat zij 
misbruiken zijn(76). In de ,Michelin"-beschikking overweegt de 
Commissie dat , ,zoals dikwijls het geval is in situaties zoals de hier 
onderzochte, de vaststelling van het bestaan van een machtspositie 

(74) H.v.J., arrest in de zaak 322/81 van 9 november 1983, Jur. H.v.J., 1983, 3510, 
rechtsoverweging 55. 
(75) H.v.J., arrest in de zaak 85176 van 13 februari 1979, Jur. H.v.J., 1979, 522-524, 
rechtsoverwegingen 45-47. 
(76) H.v.J., arrest in de zaak 27176 van 14 februari 1978, Jur. H.v.J., 1978, 281. 
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mede steunt op het bewijs van het misbruik ervan"(77). In de 
,ECS/ AKZO"-beschikking verklaart de Commissie onomwonden 
bij de vaststelling van de machtspositie rekening te houden met , ,de 
aard en de doeltreffendheid van het gedrag dat AKZO jegens ECS 
kon volgen"(78). Wanneer in de definitie van de ,machtspositie" 
gerefereerd wordt naar de mogelijkheid van onafhankelijk gedrag, 
werkt dit het beargumenteren van de machtspositie aan de hand van 
vastgestelde gedragingen natuurlijk in de hand. Houdt men daarbij 
voor ogen dat de term ,misbruik", zoals doorgaans gedefinieerd, 
verwijst naar een niet concurrentiele gedraging op de markt, d.i. een 
gedrag dat de onderneming zich bij werkzame mededinging niet zou 
kunnen veroorloven, dan is het gevaar groot dat de termen ,mis
bruik" en ,machtspositie" mekaar gaan overlappen. Nochtans is het 
van belang beide begrippen los van elkaar te interpreteren. In de 
boven geciteerde overweging uit het ,Chiquita bananen" -arrest 
voegt het Hof van Justitie er trouwens aan toe dat men de bewuste 
gedragingen in de beoordeling kan betrekken zonder eraan noodza
kelijkerwijze de kwalificatie ,misbruik" te geven. 

33. Vanuit gedragingen, die in de cataloog van mogelijke misbruiken 
zijn opgenomen, naar de machtspositie toe redeneren is geen sluiten
de methode. Bepaalde ,misbruiken" kunnen ook worden begaan 
door ondernemingen die geen machtspositie bezitten. Men denke 
bijvoorbeeld aan de prijsdiscriminatie: het ten opzichte van handels
partners toepassen van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige 
prestaties. Ofschoon er tussen de machtspositie en het misbruik een 

· verband kan bestaan, betekent dit niet dat de bestreden gedragingen 
a priori slechts van een onderneming in machtspositie zouden kunnen 
uitgaan. Een dergelijke uitsluitingstest zou veronachtzamen dat ge
dragingen, van zodra zij door ondernemingen in machtspositie wor
den gesteld, een volledig andere betekenis voor het behoud van de 
mededinging verkrijgen als wanneer deze gedragingen onder compe
titieve marktvoorwaarden worden verricht. Dit zou in tegenspraak 
komen met het doel van de norm: aan ondernemingen in machtsposi
tie bijkomende gedragsvoorschriften opleggen om hun gedrag in de 
mededingingsorde te integreren en de gevaren voor het behoud van 
de concurrentie te neutraliseren. Sedert het ,Continental Can"-

(77) Beschikking van de Europese Commissie van 7 oktober 1981, PB L 353 van 9 december 
1981, 41, rechtsoverweging 35 in fine. 
(78) Beschikking van de Europese Commissie van 29 juli 1983, PB L 252 van 13 september 
1983, 18, rechtsoverweging 28. 
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arrest weet men dat dit laatste objectief tot de doelstellingen van 
artikel 86 E.E.G.-Verdrag moet worden gerekend. In die zaak ver
wierp het Hof het argument dat het gebruik van een machtspositie 
alleen dan als een misbruik in de zin van artikel 86 kan worden 
beschouwd wanneer de machtspositie het middel vormt waarmee het 
misbruik wordt gemaakt(79). In het ,Vitaminen"-arrest bevestigde 
het Hof zijn zienswijze en verwierp het argument dat het misbruik 
moet worden bewerkstelligd met gebruikmaking van de economische 
macht welke de onderneming aan de machtspositie ontleent(80). 
Indien het misbruik noodzakelijkerwijze zou moeten bestaan in een 
gedraging die slechts mogelijk is mits het bestaan van en onder 
gebruikmaking van een machtspositie, zou de verworven gedachte 
dat ondernemingen in machtspositie nu eenmaal aan strengere ge
dragsvoorschriften moeten worden onderworpen opnieuw op losse 
schroeven komen te staan. 
Anderzijds betekent de omstandigheid dat een bepaalde gedraging 
slechts door een onderneming in machtspositie kan worden gesteld 
niet noodzakelijkerwijze dat dit gedrag tevens een misbruik is. On
dernemingen in machtspositie kunnen omwille van hogere efficientie 
(schaalvoordelen, kostenbesparingen) kortingen aanbieden die niet 
in het bereik liggen van de kleinere concurrenten. De band tussen 
machtspositie en gedrag laat hier niet toe vooruit te lopen op het 
oordeel over de vraag of de mededinging nog Ianger verloopt op basis 
van ondernemersprestaties. 
Uit het voorgaande moge blijken dater geen noodzakelijkheidsver
band is tussen de machtspositie en het als misbruik aangemerkte 
gedrag. Het bestaan van het ene uit het voorhanden zijn van het 
andere afleiden is dus niet in het algemeen mogelijk. Dit neemt 
nochtans niet weg dat in bepaalde gevallen gedragingen kunnen 
worden vastgesteld die zowel op het bestaan van de machtspositie als 
op het misbruik ervan wijzen. Bepaalde kortingssystemen zullen 
alleen door ondernemingen in machtspositie kunnen worden toege
past. Een systematische prijsdiscriminatie, beveiligd door een markt
verdeling die verhindert dat een afnemer gebruik maakt van de betere 
bevoorradingskansen op de ruimere markt, is een restrictieve prak
tijk die vereist dat de onderneming die ze toepast dienovereenkomstig 
marktmachtig is. In zulke gevallen is er geen bezwaar dat het gedrag, 
dat nadien eventueel als misbruik wordt gekwalificeerd, gebruikt 
wordt als indicator voor het bestaan van de machtspositie. In de 

(79) H.v.J., arrest in de zaak 6/72 van 21 februari 1973, Jur. H.v.J., 1973, 247. 
(80) H.v.J., arrest in de zaak 85176 van 13 februari 1979, Jur. H.v.J., 1979, 541. 
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aangegeven voorbeelden blijft het overigens mogelijk zowel het 
bestaan van de machtspositie als het misbruik afzonderlijk aan te 
tonen, en dit zonder deductief redeneren. Het dubbele gewicht dat 
in de besluitvorming aan de vastgestelde gedraging wordt gehecht is 
dus verantwoord. Deze benadering biedt daarenboven het voordeel 
dat, wanneer de afgrenzing van de relevante markt (zoals in de 
aangegeven voorbeelden) bijzonder moeilijk is, een gewenste mede
dingingscontrole toch kan worden doorgevoerd door de machtsposi
tie vanuit de gedraging, te definieren. Men zal dan wei moeten 
afstappen van de noodzaak van een meer ,:objectief'' aandoende 
vaststelling van de machtspositie aan de hand van becijferde markt
aandelen. Dit is geen onoverkomelijke hinderpaal. Bij een onzorgvul
dige marktafbakening ligt er immers meer willekeur besloten in de 
traditionele vaststelling van machtsposities op basis van marktaande
len dan in het als beslissende indicator aanwenden van een op de 
markt voorkomend volgehouden concurrentieverstorend gedrag, 
waarvan elke redelijke beoordeler moet aannemen dat het slechts van 
een onderneming in machtspositie kan uitgaan. 

34. Gedragingen worden tevens genoemd tot weerlegging van een 
beweerde machtspositie: daarbij kan zowel naar het gedrag van de 
beklaagde onderneming als naar het (gelijkaardig) gedrag van con
currenten worden verwezen. NBIM voerde ter betwisting van het 
bestaan van een machtspositie aan dat zij sinds 1979 verlies had 
geleden. Het Hof van Justitie antwoordde daarop dat een situatie 
waarin tijdelijk geen winst wordt gemaakt en zelfs verlies wordt 
geleden, niet onverenigbaar is met een machtspositie(81). Een zelfde 
argument van United Brands Co. was reeds voordien door het Hof 
in het ,,Chiquita bananen''-arrest verworpen(82). Evenmin kan vol
gens het Hof uit het feit dat de door NBIM gehanteerde prijzen in 
vergelijking met die van de concurrenten noch onredelijk, noch 
bijzonder hoog zijn, worden geconcludeerd dat er geen sprake is van 
een machtspositie(83). Uit het niet voorhanden zijn van een der in 
artikel 86 E.E.G.-Verdrag genoemde misbruiken kan vanzelfspre
kend niet tot de afwezigheid van een machtspositie worden geconclu-

(81) H.v.J., arrest in de zaak 322/81 van 9 november 1983, Jur. H.v.J., 1983, 3511, 
rechtsoverweging 59. 
(82) H.v.J., arrest in dezaak27/76van 14 februari 1978, Jur. H. v.J., 1978,288, rechtsoverwe
ging 125-128. 
(83) H.v.J., arrest in de zaak 322/81 van 9 november 1983, Jur. H. v.J., 1983, 3511-3512, 
rechtsoverweging 59. 
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deerd. Zo'n redenering holt de misbruikcontrole op onverantwoorde 
wijze uit. 

3. Het misbruik 

a. Definitie 

35. Het Hof van Justitie heeft het misbruikbegrip in verschillende 
arresten als volgt gedefinieerd: ,Onder de in objectieve zin te versta
ne term misbruik vailen gedragingen van een dominerende onderne
ming welke: a) invloed kunnen uitoefenen op de structuur van een 
markt waar, juist door de aanwezigheid van bedoelde onderneming, 
de mededinging reeds verflauwde; b) ertoe leiden dat de handhaving 
of ontwikkeling van de nog bestaande marktconcurrentie met andere 
middelen dan bij een op basis van de ondernemersprestaties berus
tende normale mededinging - met goederen of diensten - in zwang 
zijn, wordt tegengegaan"(84). Het begrip ,misbruik" dekt dus niet 
aileen gedragingen van de onderneming in machtspositie die recht
streeks nadeel berokkenen aan de handelspartner of de verbruikers, 
maar slaat ook op structurele maatregelen van de onderneming in 
machtspositie die tot een ernstige aantasting van de concurrentie op 
een wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt leiden. Meerde
re auteurs maken bij de indeling van de verschiilende vormen van 
misbruik in categorieen onderscheid tussen gedragingen van de on
derneming in machtspositie die de marktdeelnemers rechtstreeks 
benadelen en gedragingen die de mededingingsstructuur aantasten. 
In de laatste categorie classeren deze auteurs slechts de fusie of de 
concentratie die leiden tot een herstructurering van de markt waarbij 
de, ondanks de machtspositie, nog aanwezige concurrentie verder 
wordt beperkt(85). Deze omschrijving dekt niet aile vormen van 
marktstructuuraantastend gedrag. Ook getrouwheidskortingen en 
vernietigende prijsonderbiedingen schaden de marktstructuur. Beter 
is het, naar Duits voorbeeld, een onderscheid te maken tussen 
uitbuitingsmisbruiken en structurele misbruiken (Ausbeutungsmiss
brauch, Behinderungsmissbrauch; vergelijk: exploitative and anti-

(84) H.v.J., arrest in dezaak85176van 13 februari 1979, Jur. H. v.J., 1979,541, rechtsoverwe
ging 91. 
(85) WERTHEIMER, H.W., o.c.; VAN 0ERVEN, W., MARESCEAU, M. en STUYCK, J., o.c., 
334, 354. 
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competitive and exclusionary abuse)(86). De Duitse indeling is niet 
volkomen sluitend in die zin dat elk van de mogelijke misbruikgeval
len in een van beide categorieen kan worden ondergebracht. Het is 
mogelijk dat een bepaalde gedraging zowel marktpartners benadeelt 
als de concurrentiestructuur aantast. De indeling hoeft dus geen 
nauwsluitend keurslijf te worden, maar kan wei verduidelijkend 
werken. Enkele voorbeelden mogen dit verder illustreren. Het opleg
gen van onbillijke prijzen kan als uitbuitingsmisbruik gecatalogeerd 
worden. Wanneer het ertoe leidt dat afnemers wegens te hoge in
koopprijzen uit de markt moeten verdwijnen kan structuurschade op 
de afzetmarkt het gevolg zijn. Het uitbuitingsmisbruik op de relevan
te markt gaat hier samen met voor de concurrentiestructuur ongun
stige gevolgen op een andere markt. Zowel de gevolgen van het 
misbruik op andere markten als het begaan van misbruik op een 
andere dan de,relevante markt valt onder het verbod van artikel 86 
E.E.G .-Verdrag(87). Of getrouwheidskortingen een nadeel zijn voor 
de afnemer ten opzichte van wie zij worden toegepast, zal van geval 
tot geval moeten worden beoordeeld. De belemmering van afzetmo
gelijkheden van concurrenten die uit de toepassing van het getrouw
heidskortingensysteem voortvloeit, is een vorm van structureel mis
bruik. 

b. Toepassingsgevallen 

aa) Onbillijke prijzen 

36. ,Het onrechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan
en verkoopprijzen of van andere onbillijke contractuele voorwaar
den" wordt in artikel 86, sub a, E.E.G.-Verdrag uitdrukkelijk als 
een mogelijk misbruik genoemd. Het Hofvan Justitie heeft in oudere 
arresten reeds verduidelijkt wanneer een prijs onbillijk is. In de 
,General Motors"-zaak stelde het Hof dat een prijs buitensporig 
hoog is indien hij buiten verhouding staat tot de economische waarde 
van de geleverde prestatie(88). In het ,Chiquita bananen"-arrest 
herhaalde het Hof deze formulering en voegde er aan toe dat het 
buitensporige karakter van de prijs objectief kan worden vastgesteld 
door de verkoopprijs van het produkt te vergelijken met de kostprijs 

(86) Zie b.v. MoscHEL, W., in Kommentar zum Kartellgesetz (IMMEGA, V. en MESSMAC- ' 
KER, E.-.J., ed.), Miinchen, Beck, 1981 en TEMPLE LANG, J., ,Monopolisation and the 
Definition of 'Abuse' of a Dominant Position under Article 86 EEC Treaty", C.M.L. Rev., 
1979, 345-364. 
(87) WERTHEIMER, H.W., o.c., 180. 
(88) H.v.J., arrest in de zaak 26/75 van 13 november 1975, Jur. H.v.J., 1975, 1103. 
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en aldus de grootte van de winstmarge aan te tonen"(89). Tijdens 
de onderzochte periode stond het probleem van de onbillijke prijs 
tweemaal aan de orde: in de eerste zaak ging het om buitensporig 
hoge vliegtuigtarieven en in de tweede zaak bekloegen filmverdelers 
zich over de lage vergoedingen die de drie Franse T.V.-stations 
betaalden voor de uitzending van speelfilmen. De lessen uit het 
,Chiquita"-arrest indachtig, hanteerde de Commissie in de ,Ster
ling Airways" -zaak geen vergelijking tussen tarieven van vliegtuig
maatschappijen. De klacht over buitensporig hoge prijzen werd 
onderzocht door de relatie kosten-inkomsten van SAS na te gaan. 
Uit door de Deense regering verstrekte gegevens bleek dat in een 
eerste peri ode het hoge niveau van de tarieven een aanwijzing vormde 
voor een inbreuk op artikel 86 E.E.G.-Verdrag. Nadien daalde het 
niveau van de tarieven; latere voorstellen tot verhoging werden 
overigens door de Deense regering afgewezen. De Commissie conclu
deerde daarom dat de inbreuk op artikel 86 E.E.G.-Verdrag beein
digd was en dat er geen aanleiding meer bestond om in dat verband 
dwangmaatregelen op te leggen(90). De tweede procedure had be
trekking op onredelijk lage inkoopprijzen. Het Franse Comite van 
de Cinematografische Industrie van de Europese Gemeenschappen 
bekloeg zich bij de Europese Commissie over de zeer lage prijzen die 
voor de aankoop van uitzendingsrechten werden betaald door de drie 
Franse televisiemaatschappijen. De Commissie weigerde op de klacht 
in te gaan omdat deze in algemene termen was geformuleerd en niet 
met betrekking tot een welbepaalde film was gespecifieerd. De Com
missie was van oordeel dat het onder die omstandigheden onmogelijk 
was uit te maken of de betaalde vergoeding in wanverhouding stond 
tot de economische waarde van de film. Deze economische waarde 
is zeer wisselvallig en hangt af van factoren zoals de artistieke 
kwaliteit van de film, de carriere van de film in de bioscoopzalen, 
het aantal mogelijke televisiekijkers, de omstandigheid dat de film 
onuitgegeven is en de duur van de rechten. Om deze reden deelde de 
Commissie per brief mee aan de klacht geen gevolg te zullen geven. 
Het Franse Comite van de Cinematografische lndustrie der Europese 
Gemeenschappen ging daartegen in beroep bij het Hof van Justitie. 
Het Hof was van oordeel dat er geen enkel bezwaar kon worden 
weerhouden tegen de door de Europese Commissie genomen beslis
sing. Het Hof stelde vast dat de prijs van de betaalde rechten gevoelig 

(89) H.v.J., arrestindezaak27/76van 14februari 1978, Jur. H. v.J., 1978,305, rechtsoverwe
ging 251. 
(90) EuROPESE CoMMISSIE, Tiende verslag over het mededingingsbeleid, Brussel, 1981, 
102-104. 
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verschilde naargelang de betrokken film. De eis van de Commissie 
dat het beweerde misbruik moest worden aangetoond aan de hand 
van welbepaalde filmen was om die reden gerechtvaardigd(91). Wat 
een eerste Europese zaak van misbruik van inkoopmacht had kunnen 
worden (onbillijke aankoopprijzen) liep omwille van het gebrekkig 
feitenmateriaal op een sisser uit. 

bb) Discriminatie 

37. De discriminatie wordt in artikel86, c, E.E.G .-Verdrag omschre
ven als , ,het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelij
ke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties hun daarmee nadeel 
berokkenend bij de mededinging". De juiste draagwijdte van dit 
Europees beperkt discriminatieverbod blijft onzeker. Het ,,Chiquita 
bananen' '-arrest verschaft een aantal aanwijzingen, maar laat vele 
vragen open(92). Tijdens de onderzochte periode heeft de Europese 
Commissie prijsdiscriminatie vastgesteld in de ,Michelin" -zaak. De 
beschikking hield op dat punt echter geen stand bij het Hof van 
Justitie. De Commissie had zich gebaseerd op een vergelijking van 
kortingen in functie van het aantal aangekochte vrachtwagenbanden, 
terwijl de kortingen werden toegestaan in functie van aile aangekoch
te categorieen Michelin-banden. Verder had de Commissie een fout 
gemaakt in de appreciatie van bepaalde gegevens in de door NBIM 
gehanteerde klantenkaarten(93). 
De weigering van GVL om met buitenlandse kunstenaars zonder 
woonplaats in Duitsland waarnemingscontracten te sluiten beteken
de een discriminatie op grond van de nationaliteit. De Commissie 
overwoog dat artikel 86 moet worden uitgelegd in het kader en met 
inachtneming van de in het E.E.G.-Verdrag algemeen vastgestelde 
principes, waaronder het non discriminatie-beginsel. Een ongelijke 
behandeling op grond van nationaliteit door een onderneming in 
machtspositie is zonder meer een inbreuk op artikel 86. Daarnaast 
oordeelde de Commissie dat het gedrag van GVL ook onder het 
specifieke discriminatieverbod van artikel 86, tweede alinea, sub c, 
E.E.G.-Verdrag viel. De Commissie maakte eerst duidelijk dat ook 
kunstenaars als ,handelspartners" kunnen worden beschouwd aan
gezien zij aan het economisch Ieven deelnemen(94). Vervolgens wer-

(91) H.v.J., arrest in de zaak 298/83 van 28 maart 1985, nog niet gepubliceerd. 
(92) Zie voor een commentaar: VAN DEN BERGH, R., Jnkoopmacht en Prijsconcurrentie, 
Antwerpen, Kluwer, 1982, 420-448. 
(93) H.v.J., arrest in de zaak 322/81 van 9 november 1983, Jur. H.v.J., 1983, 3519-3520. 
(94) Zie reeds: Beschikking van de Europese Commissie van 26 mei 1978, PB L 157 van 15 
juni 1978, 39. 
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den door de Commissie de constitutieve bestanddelen van het discri
minatieverbod overlopen. GVL paste jegens haar handelspartners 
een algemene ongelijke behandeling toe door het opleggen van extra 
voorwaarden aan buitenlandse kunstenaars. De door de buitenlandse 
kunstenaars aan GVL aangeboden prestatie, te weten de overdracht 
van hun in Duitsland bestaande beschermde prestatierechten, was 
volgens de Europese Commissie dezelfde als de prestatie van de 
Duitse en de in Duitsland woonachtige kunstenaars. De omstandig
heid dat de buitenlandse kunstenaars moeilijker het bewijs konden 
leveren van hun in Duitsland bestaande rechten veranderde volgens 
de Commissie niets aan de objectieve gelijkwaardige prestatie van 
deze groep. Door de discriminatie van GVL werden buitenlandse 
kunstenaars benadeeld in de mededinging. Elke kunstenaar heeft er 
belang bij dat zijn prestatie zo vaak mogelijk wordt uitgezonden of 
weergegeven; door het gedrag van GVL werd een begunstigde groep 
van gerechtigden in hun economische positie versterkt ten nadele van 
de buitenlandse deelnemers aan de markt. Ten slotte oordeelde de 
Commissie dater van een objectieve rechtvaardiging voor de toege
paste ongelijke behandeling geen sprake kon zijn. Verschillen in de 
rechtssituatie binnen de gemeenschap rechtvaardigen niet de beper
king van de concurrentiemogelijkheden van buitenlandse kunste
naars(95). 
De vastberadenheid van de Europese Commissie te ageren tegen een 
niet objectief gerechtvaardigde leveringsweigering door een onderne
ming in machtspositie blijkt ook uit haar informeel optreden in de 
,Polaroid" -zaak. Een kleine Nederlandse onderneming stuitte op 
leveringsweigering vanwege de bekende fabrikant van instant films. 
Polaroid Nederland motiveerde de leveringsweigering door te argu
menteren dat de bestelde hoeveelheden veel te groot waren voor de 
Nederlandse markt en zelfs voor de Europese markt. Polaroid UK, 
die nadien werd aangesproken, verlangde de uiteindelijke bestem
ming te kennen. De Nederlandse afnemer verkoos de naam van de 
bestemmeling te verzwijgen en diende klacht in bij de Europese 
Commissie. De tussenkomst van de Commissie leidde tot hervatting 
der leveringen. In het mededingingsverslag deelt de Commissie mee 
dat leveringen afhankelijk maken van de controle door de onderne-

(95) Beschikking van de Europese Comrnissie van 29 oktober 1981, PB L 370 van 28 december 
1981, 55-57. 
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ming in machtspositie m.b.t. de latere verwerking of commercialisa
tie van het produkt een misbruik uitmaakt(96). 

cc) Kortingssystemen 

38. Kortingssystemen komen in strijd met het misbruikverbod van 
artikel86 E.E.G.-Verdrag wanneer ze de keuzevrijheid van de klant 
wat betreft zijn bevoorradingsbronnen in het gedrang brengen. Het 
streven naar afzetvergroting of de wens tot een betere programme
ring van de produktie te komen, vormen geen rechtvaardiging voor 
de afhankelijke positie waarin de klant door systemen van getrouw
heidskortingen en doelkortingen wordt gebracht. Deze strenge regel. 
die in het ,Michelin" -arrest vorm kreeg, illustreert een van de 
leidinggevende richtlijnen bij de interpretatie van artikel86 E.E.G.
Verdrag: voor ondernemingen in machtspositie moeten strengere 
gedragsvoorschriften gelden dan voor niet marktmachtige onderne
mingen, wil men het concurrentieniveau, dat door de enkele aanwe
zigheid van de machtspositie reeds lager ligt, behouden(97). Zoals 
Wertheimer het door de omkering van een oud adagium treffend 
verwoordde: ,Quod licet bovi non licet Jovi"(98). 
Gewone hoeveelheidskortingen, toegekend bij de afname in een keer 
van een grotere hoeveelheid goederen, kunnen in beginsel ook door 
ondernemingen in machtspositie worden verleend. Wei kunnen er 
problemen rijzen wanneer de hoeveelheidskortingen niet door kos
tenbesparingen kunnen worden verantwoord. Bij ongelijke hoeveel
heidskortingen kunnen klanten die slechts de laagste korting beko
men dan klagen over ,discriminatie". Ook kortingen voor contante 
betaling kunnen, afgezien van eventuele discriminerende kortings
schalen, zonder problemen door ondernemingen in machtspositie 
worden toegekend. Klanten die onmiddellijk de geleverde koopwaar 
betalen, stellen de producent in de mogelijkheid belangrijke kosten 
uit te sparen zoals het aanleggen van debiteurenlijsten, de kosten 
voor invordering van de facturen en de risico's van slechte betaling. 
Gelijke gewone hoeveelheidskortingen en gelijke kortingen voor 
contante betaling kunnen hoe dan ook niet als misbruik worden 
aangevochten omdat ze een ontoelaatbare klantenbinding voor ge
volg zouden hebben. Die klantenbinding is daarentegen duidelijk wei 

(96) EuROPESE CoMMISSIE, Dertiende verslag over het mededingingsbeleid, Brussel, 1984, 
99-100. 
(97) Zie trouwens de definitie van de term ,rnisbruik" in het Vitarninen-arrest, het L'Oreal
arrest, boven geciteerd. 
(98) WERTHEIMER, H.W., o.c. 
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aanwezig bij zuivere getrouwheidspremies die toegekend worden op 
voorwaarde dat de klant al zijn behoeften dekt bij de onderneming 
in machtspositie. Ook zachtere vormen van getrouwheidskortingen 
(b.v. dekking van een ,groot deel" van de behoeften of van een 
,merkelijk" deel van de behoeften gekoppeld aan progressieve 
kortingsschalen) kunnen dit bezwaar in zichi dragen. Om dezelfde 
reden, luidend dat exclusieve bindingen misbruik van machtspositie 
opleveren, kunnen hoeveelheidskortingen die toegekend worden 
voor de afname over een grotere periode (kortingen over de totale 
omzet) in strijd komen met artikel 86 E.E.G.-Verdrag. 

39. Over getrouwheidspremies had het Hof van Justitie zich reeds 
uitgesproken in het ,Suiker"-arrest(99); in de onderzochte periode 
gebeurde dit voor de tweede maal in de ,Vitaminen"-zaak(lOO). In 
de ,Michelin" -zaak ging het volgens het Hof niet om eigenlijke 
getrouwheidskortingen. Nochtans werden de doelkortingen in 
hoofdzaak als een misbruik beschouwd omdat ze, net zoals getrouw
heidskortingen, de vrijheid van de klant in de keuze van zijn bevoor
radingsbronnen belemmeren. Zoals verderop zal blijken, omschrijft 
het Hof van Justitie de getrouwheidskorting evenwel niet door te 
wijzen op het economische effect doch wei aan de hand van het zuiver 
formele juridische criterium dat er in de contracten een exclusiviteits
verbintenis of verplichting om een deel van de behoeften te dekken 
voorkomt. Getrouwheidskortingen leiden tot een concentratie van 
bestellingen bij de onderneming in machtspositie waardoor de con
currentiekansen van de andere producenten nog verder belemmerd 
worden en zijn tevens in strijd met het discriminatieverbod omdat 
zij, naast hun mededingingsbeperkende werking, gelijkwaardige 
prestaties ongelijk honoreren. Wanneer twee producenten een gelijke 
hoeveelheid goederen inkopen en aileen de eerste een exclusieve 
afnameverplichting op zich heeft genomen, wordt de tweede gediscri
mineerd inzoverre hij voor een zelfde prestatie van de onderneming 
in machtspositie een hogere prijs moet betalen. Getrouwheidskortin
gen zijn erop gericht de machtspositie ,door een niet op prestatie 
berustende- en derhalve vervalste- mededinging" te versterken, 

(99) H.v.J., arrest in de gevoegde zaken 40 tot 48, 50, 54 tot 56, 111, 113 en 114173 van 16 
december 1975, Jur. H. v.J., 1975, 2011-2015. 
(100) H.v.J., arrest in de zaak 85176 van 13 februari 1979, Jur. H.v.J., 1979, 535-551. 

194 



-----------~-=-=- ==----==.-~-=-

aldus het Hof in het ,Vitaminen"-arrest en in het ,Michelin"
arrest(lOl). 
Getrouwheidskortingen zijn ook in ,zachtere vormen" in strijd met 
het discriminatieverbod. Dit is de belangrijkste lering die men uit het 
, Vitamin en" -arrest kan afleiden. Tot deze opvatting had het Hof 
reeds in de oudere ,Suiker" -zaak de aanzet geformuleerd. De Zuid
Duitse onderneming SiidzuckerVerkauf had aangevoerd dat de kor
ting in enkele gevallen ook was toegekend aan ondernemingen die 
zich bij buitenlandse fabrikanten hadden bevoorraad. De Commissie 
oordeelde dat aileen reeds de afkondiging of het risico van in trekking 
der premies de afnemers ervan weerhouden had stelselmatig belang
rijke voorraden suiker in te voeren. Het Hof oordeelde dat de 
praktische draagwijdte van de clausule, niettegenstaande zij niet in 
elk verkoopcontract was opgenomen, aanzienlijk bleef. Hoffman La 
Roche, van zijn kant, argumenteerde dat een in een aantal contracten 
opgenomen ,Engelse clausule" de mededingingsbeperkende wer
king van de getrouwheidspremies opzij zette zodat bedoelde kortin
gen op een wettige basis konden worden toegekend. Het Hof bleek 
niet gevoelig voor dat argument. De zogenaamde Engelse clausule 
gaf aan de klanten van Roche het recht om, zonder verlies van de 
getrouwheidspremie, bij concurrenten in te kopen wanneer deze een 
gunstiger aanbod deden en Roche niet bereid was deze lagere prijs 
te volgen. Het Hof wees vooreerst op de beper king en die in een aantal 
contracten waren opgelegd: de clausule mocht aileen ingeroepen 
worden wanneer het ging om een offerte vanwege een concurrent die 
zowel qua grootte als qua continu'iteit van het aanbod op het niveau 
van Roche stond; soms gold de clausule aileen ,op de plaatselijke 
markt" zodat een met het gemeenschapsrecht onverenigbare markt
opsplitsing werd gerealiseerd. Vervolgens stelde het Hof dat de 
Engelse clausule geen einde maakt aan de discriminatie tussen kopers 
naar gelang zij al dan niet hun vrijheid van bevoorrading behielden. 
De omstandigheid dat de clausule aan de onderneming in machtspo
sitie toeliet zich op de hoogte te steilen van gunstiger aanbiedingen 
van concurrenten - zelfs wanneer de klanten er geen belang bij 
hadden desbetreffend enige mededeling te doen - was van aard het 
misbruik nog ernstiger te maken. Ten slotte liet de Engelse clausule 

(101) H.v.J., arrest in de zaak 85176 van 13 februari 1979, Jur. H.v.J., 1979, 461; H.v.J., 
arrest in de zaak 322/81 van 9 november 1983, Jur. H. v .J., 1983, 1983, 3514, rechtsoverweging 
70. 
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aan Roche toe zelf te bepalen of zij de concurrentie al dan niet 
speelruimte wilde laten(102). 
Zowel in het ,Suiker"-arrest als in het ,Vitaminen"-arrest heeft het 
Hof het verbod van getrouwheidskortingen tegenover de principiele 
toelaatbaarheid van kwantitatieve kortingen gesteld. Getrouwheids
kortingen verhinderen dat de afnemers zich bij de concurrerende 
fabrikanten bevoorraden. De aan de omvang der aankopen gebon
den kwantitatieve kortingen zouden dit gevaar niet in zich dra
gen(103). 

40. In de ,Vitaminen"-zaak heeft het Hof de gelegenheid gehad de 
grens tussen kwantitatieve kortingen en getrouwheidskortingen haar
fijn te trekken. Contracten waarin hoeveelheidskortingen gestipu
leerd worden, bevatten verplichtingen die gebonden zijn aan de 
omvang van de gedane aankopen. De hoeveelheid moet bepaald of 
voldoende bepaalbaar zijn. Kortingen verleend ingeval van dekking 
van aile ,behoeften" of van een zeer hoog percentage van die 
behoeften, leggen duidelijk een verband met de exclusieve bevoorra
dingsverplichting. Progressieve kortingstabeilen wekken eerder dan 
de contracten waarin een uniform kortingspercentage is voorzien, de 
indruk dat de verleende korting in verhouding staat tot de omvang 
van de afgenomen hoeveelheden. Wanneer dergelijke progressieve 
kortingen evenwel voorkomen in contracten die, wat de bevoorra
dingsplicht betreft, het soepelst zijn (bijvoorbeeld een exclusieve 
afnameverplichting voor ,een aanmerkelijk deel van de behoef
ten"), kan het progressieve element van de korting een machtige 
prikkel vormen om de behoeften tot een zo hoog mogelijk percentage 
bij dezelfde producent te dekken. Het Hof besluit in rechtsoverwe
ging honderd: , ,Door deze wijze van berekening gaat men bij de hier 
bedoelde kortingen anders te werk dan bij de- aileen van de omvang 
der aankopen bij de betrokken fabrikant afhankelijke -
hoeveelheidskortingen; niet objectief en voor de gezamenlijke poten
tiele kopers vastgelegde hoeveelheden geven de doorslag, doch schat
tingen welke van geval tot geval voor iedere afnemer afzonderlijk -
naar gelang van zijn vermoedelijke absorptiecapaciteit - worden 
vastgesteld, terwijl men zich ook niet op een zo groot mogelijke 
hoeveelheid, doch op een zo hoog mogelijk percentage van de 

(102) H.v.J., arrest in de zaak 85176 van 13 februari 1979, Jur. H.v.J., 1979, 544-546, 
rechtsoverweging 105 tot en met 107. 
(103) Rechtsoverweging 518 van het Suiker-arrest (voetnoot 54); rechtsoverweging 90 van het 
Vitaminen-arrest (voetnoot 940). 
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behoeftenbevrediging richt". Ook wanneer zogenaamd louter kwan
titatieve kortingen worden toegekend, kunnen deze toch als getrouw
heidskortingen worden gekwalificeerd wanneer de ganse context van 
de overeenkomst waarin ze voorkomen duidelijk de bedoeling ver
raadt een afnemer voor de dekking van a1 zijn behoeften aan een 
zelfde producent te binden. Het is evenmin noodzakelijk dat de 
kortingspercentages uitdrukkelijk vermeld worden wanneer de be
woordingen van het contract er geen twijfellaten over bestaan dat 
een volledige exclusieve bevoorrading beoogd wordt. Uit het , , Vita
minen" -arrest dient te worden onthouden dat het opleggen van een 
exclusieve bevoorradingsverplichting, hetzij rechtstreeks, hetzij via 
een stelsel van getrouwheidsrabatten door een onderneming in 
machtspositie een misbruik van die machtspositie oplevert. 

41. De door NBIM toegekende variabele jaarbonus en de voorschot
ten daarop werden individueel per handelaar vastgelegd, waarbij 
werd uitgegaan van een aankoopdoel dat in samenhang met de 
afgenomen hoeveelheid van het voorgaande jaar werd vastgesteld. 
Volgens het Hof ging het noch om een hoeveelheidskorting, noch om 
een getrouwheidskorting. Het was geen uitsluitend aan de aankoop
omvang gebonden hoeveelheidskorting omdat de progressieve schaal 
van de omzetten in het voorafgaande jaar slechts een kader aangaf 
waarbinnen het systeem werd toegepast. Het was evenmin een ge
trouwheidskorting omdat aan de handelaren geen exclusiviteitsver
bintenis of een verplichting tot afname van een bepaald deel van de 
behoeften werd opgelegd(104). Bij de kwalificatie van het doelkortin
gensysteem als misbruik tilde het Hofvan Justitie zwaar aan de lange 
referentieperiode en aan de ondoorzichtigheid van het systeem. ,In 
elk systeem waarbij kortingen worden verleend naar gelang van de 
in een betrekkelijk lange rejerentieperiode verkochte hoeveelheden, 
ligt besloten dat aan het einde van de referentieperiode de druk op 
de koper toeneemt om de omzet te behalen die nodig is om de korting 
te verkrijgen of om deze niet voor de gehele periode te verlie
zen"(105). ,De ondoorzichtigheid van NBIM's kortingssysteem in 
zijn geheel, dat in de betrokken periode overigens herhaaldelijk is 
gewijzigd, alsook de omstandigheid dat de kortingsschaal noch de 
verkoopdoelen met de desbetreffende kortingen schriftelijk aan de 

(104) H.v.J., arrest in de zaak 322/81 van 9 november 1983, Jur. H.v.J., 1983, 3515, 
rechtsoverweging 72. 
(105) H.v.J., arrest in de zaak 322/81 van 9 november 1983, Jur. H.v.J., 1983, 3517, 
rechtsoverweging 81. 
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handelaren worden meegedeeld, hadden bovendien tot gevolg dat de 
handelaren in het onzekere werden gelaten en in het algemeen niet 
met zekerheid konden voorzien welke gevolgen het al dan niet 
bereiken van hun doelstellingen zou hebben"(106). Deze factoren 
hadden tot gevolg dat de handelaren ten aanzien van NBIM in 
aanzienlijke mate in een afhankelijke positie werden gebracht zodat 
zij niet Ianger vrij waren bij de keuze van hun bevoorradingsbron
nen. 
Mevrouw H.E. Akyiirek-Kievits leidt uit het arrest af dat de toepas
sing van een kortingssysteem op jaarbasis altijd, dus ook zonder de 
daarbijkomende onduidelijkheid en de onzekerheid voor de afne
mers, misbruik van economische machtspositie zal vormen. ,De 
druk die van een dergelijk systeem, toegepast door een onderneming 
met machtspositie, uitgaat, is ook zonder die bijkomende factoren 
daarvoor groot genoeg en niet te rechtvaardigen uit economische 
overwegingen"(107). Verderop wordt geargumenteerd waarom deze 
gevolgtrekking niet erg gelukkig is. Hier rijst de vraag of het Hof van 
Justitie inderdaad heeft bedoeld wat H.E. Akyiirek-Kievits formu
leert. Op dat punt moet o.i. toch worden in acht genomen dat de 
overweging m.b.t. de betrekkelijk lange referentieperiodes in 
hoofdzaak kan worden uitgelegd als · eeriweerleggiilg van NBIM's 
argument dat de verschillen in kortingen te gering waren om een 
merkbare druk op de handelaren te kunnen uitoefenen. Bij lange 
referentieperiodes heeft een laatste geplaatst order, ook al is het van 
geringe omvang, een weerslag op de winstmarge van een handelaar 
over het gehele jaar. 

42. De strenge houding van het Hof inzake kortingssystemen vraagt 
op meerdere punten commentaar. De grens tussen kwantitatieve 
kortingen en getrouwheidskortingen zal niet altijd eenvoudig te 
trekken zijn. In de , Vitaminen" -zaak beweerde het Hof met nogal 
grote stelligheid dat aileen getrouwheidskortingen erop gericht zijn 
te verhinderen dat de afnemers zich bij concurrerende fabrikanten 
gaan bevoorraden. Maar ondertussen bleek dat sommige kwantita
tieve kortingen zoals kortingen over de totale omzet, ook tot doel, 
minstens tot gevolg hebben, afnemers te binden. De omstandigheid 
dat hij voor de afname van een grotere hoeveelheid een hogere 
korting krijgt en dus goedkoper inkoopt zal een afnemer ertoe 

(106) H.v.J., arrest in de zaak 322/81 van 9 november 1983, Jur. H. v.J., 1983, 3518-, 
rechtsoverweging 83. 
(107) AKYDREK-KIEVITS, H.E., noot in S.E. W., 1984, 39. 
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aanzetten zijn bestellingen bij een en dezelfde leverancier te plaatsen 
en wei bij diegene die de hoogste korting toestaat voor de door hem 
benodigde hoeveelheid. Is klantenbinding niet de essentie van elke 
korting? Progressieve kortingstabellen zijn vaak in staat te verhinde
ren dat afnemers zich bij concurrerende fabrikanten bevoorraden 
zonder dat daartoe een exclusieve afnameverplichting of een afname
verplichting voor een aanmerkelijk deel van de behoeften moet 
geformuleerd worden. Dit is bet geval wanneer de behoeften van een 
afnemer dermate groot zijn dat aileen grote producenten ze volledig 
kunnen dekken. Het is voor een dergelijke afnemer economisch niet 
zinvol meerdere aankopen van geringere hoeveelheden bij kleinere 
leveranciers te verrichten wanneer hij daardoor een hoge korting over 
de totale omzet zou verspelen. Dergelijke korting over de totale 
omzet steunt dus op economische rationaliteit. 

Hier begrijpt men de essentie van bet verweer van Michelin, daarin 
gesteund door de Franse regering: bet niet kunnen aanmoedigen van 
afzetvermeerdering, d.w.z. inkooptoename bij de klant en produk
tietoename bij de producent, veroordeelt de producent (in machtspo
sitie) tot economische achteruitgang. Dit neemt echter niet weg dat 
voor bet Hof de stelregel voor ondernemingen in machtspositie nu 
eenmaalluidt: ,Quod licet bovi non licet Jovi". 

Toch kan de vraag gesteld worden of een nuancering en dienovereen
komstig een versoepeling van deze strenge stelregel niet zou kunnen 
worden overwogen. Zo lijkt bet b.v. verdedigbaar een onderscheid 
te maken naargelang bet type afnemer. Kleine afnemers met een 
sterke positie op de afzetmarkt zijn bet best tegen de getrouwheids
en doelkortingenpolitiek van producenten in machtspositie opgewas
sen. Van zodra echter de afnemer zijn behoeften niet meer volledig 
bij een concurrent van de onderneming in machtspositie kan dekken, 
werkt een getrouwheids- of doelkorting als een efficient dwangmid
del om af te zien van gedeeltelijke bevoorrading bij die concurrent. 
Voornamelijk middelgrote afnemers zullen aan de onderneming in 
machtspositie gebonden worden. Grote afnemers moeten niet meer 
via getrouwheidskortingen worden aangelokt omdat een gezonde 
bedrijfseconomische beslissing hen reeds naar de producent in 
machtspositie zalleiden. Contracten die tegen de meest prijsgunstige 
voorwaarden in de volledige bevoorrading van dergelijke afnemers 
voorzien kunnen ons inziens niet als misbruik gecatalogeerd worden 
wanneer elke aanwijzing nopens een mogelijke bevoorrading bij een 
concurrent ontbreekt. Daarom lijkt bet alleszins verdedigbaar dat de 
handhaving van de verbodsnorm vervat in artikel86 E.E.G.-Verdrag 
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op de contracten met de middelgrote afnemers zou worden geconcen
treerd. 
Verder moet worden benadrukt dat de beoordeling van kortingssys
temen door het Hof staat of valt met de aanwijsbaarheid van een 
machtspositie en de zorg voor het behoud van de restantmededin
ging. Geenszins kan het element ,ongeoorloofde klantenbinding" 
een algemeen geldend evaluatiecriterium zijn voor de toelaatbaarheid 
van kortingsschalen gehanteerd door ondernemingen, die noch indi
vidueel, noch collectief een machtspositie bezitten. Dit neemt niet 
weg dat horizontale rabatkartels bijvoorbeeld aan het discriminatie
verbod van artikel 85, lid 1, d E.E.G.-Verdrag kunnen worden 
getoetst. Dit voorbehoud is van des te groter belang indien men voor 
ogen houdt, zoals meteen zal worden geargumenteerd, dat de ge
trouwheids- en doelkortingen niet zonder meer, zoals het Hof doet, 
als strijdig met de beginselen der prestatiemededinging kunnen wor
den gebrandmerkt. 

43. De opvatting die hoeveelheidskortingen zonder meer als presta
tiegebonden beschouwt omdat ze door kostenbesparingen kunnen 
worden gerechtvaardigd en dit-statuuLontkenLaan_getrou:wheidskor_-__ 
tingen mist een juiste visie op de prestatiemededinging. Voor het 
functioneren van de mededinging vormen niet kostenbesparingen 
maar de waarde voor de leverancier van de door de handelaar 
verrichte prestaties de maatstaf. De prestatie van een kleine hande-
laar op het platteland die erin bestaat alleen de produkten van een 
bepaalde leverancier in zijn assortiment te voeren kan voor een 
fabrikant even belangrijk zijn als de afname van een grote hoeveel-
heid door een handelaar die in een belangrijk stadscentrum gevestigd 
is. De eerste prestatie moet door een getrouwheidskorting gehono-
reerd kunnen worden, net zoals de tweede prestatie door een hoeveel
heidskorting vergoed wordt(108). Getrouwheidskortingen kunnen, 
vooral in combinatie met hoeveelheidskortingen, een aangewezen 
instrument zijn om ook de prestaties van kleinere afnemers te vergoe
den(109). Dit voorbeeld illustreert opnieuw het nut van een meer 
gedifferentieerde benadering, o.m. rekening houdend met de grootte 
van de afnemer. Op de ,Michelin" -zaak toegepast ging de Europese 
Commissie in de hier verdedigde optiek te ver door een in een bepaald 
kortingspercentage uitgedrukte individuele waardering van de pres-

(108) STEINDORFF, E., ,Preisdifferenzierung im Gemeinsamen Markt", RIW I A WD, 1981, 
435. 
(109) STEINDORFF, E., o.c., 437. 
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taties van een individuele handelaar, zoals de beoordeling van de 
inspanning die moet geleverd worden om een vooropgezet afzetdoel 
te bereiken, als niet corresponderend met in economische zin objec
tief gepresteerde en constateerbare diensten te beschouwen(llO). Wel 
blijft een dergelijke kortingenpolitiek in de optiek van het Hof de 
mededinging als marktvorm verstoren als ze een versteviging van een 
machtspositie tot doel of mogelijk gevolg heeft. Kortingsschema's 
die ertoe kunnen leiden concurrenten uit de markt te drijven of 
nieuwkomers op de markt af te schrikken, kunnen als misbruik 
aangemerkt worden wanneer ze worden toegepast door ondernemin
gen in machtspositie. In dit perspectief kunnen hoeveelheidskortin
gen net zo goed als getrouwheidskortingen een hinderpaal voor de 
mededinging vormen. Kortingen over de totale omzet zullen dan ook 
in de regel, tenzij ze over korte referentieperiodes worden toegekend, 
in een strenge interpretatie van het ,Michelin" -arrest als misbruik 
van machtspositie kunnen worden bestreden. 

44. Het voorgaande leidt ons tot de volgende moeilijke slotvraag: 
Weegt, bij aanwezigheid van een machtspositie, de zorg het reeds 
lagere concurrentieniveau te beveiligen op tegen het belang van de 
onderneming in machtspositie haar gedrag economisch rationeel te 
bepalen ermee rekening houdend dat zowel hoeveelheidskortingen, 
doelkortingen als getrouwheidskortingen prestatiegebonden kunnen 
zijn en dat er niet in het algemeen reele kansen op bevoorrading bij 
concurrenten bestaan? De nood aan differentiatie en voorzichtigheid 
belet ons inziens uit te monden in een regel die het toestaan van 
kortingen over de totale omzet door ondernemingen in machtspositie 
als misbruik zou verbieden. Dergelijke kortingen zijn niet zozeer 
exponent van een aktieve marktstrategie van de dominerende onder
neming maar veeleer - zoals hun algemene verspreiding op talrijke 
markten met diverse concurrentiestructuren aantoont- een reactie 
op de vraaggewoonten van de inkopers-wederverkopers. Ontzegt 
men een onderneming in machtspositie het recht dergelijke kortingen 
toe te staan, dan belet men dat zij haar belangrijke afzetkanalen door 
passende remuneratie in stand houdt en dwingt men haar tot subopti
maal gedrag. Men kan niet stellen dat deze economische inefficientie 
in het algemeen wordt gecompenseerd door beveiliging van de res
tantmededinging. Wil men toch om deze reden kortingssystemen 
verbieden, dan moet o.i. een gedegen onderzoek geval per geval 

(110) Beschikking van de Europese Commissie van 7 oktober 1981, PB L 353 van 9 december 
1981, 42. 
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plaatsvinden. Met ogenschijnlijk eenvoudige regels, zoals criteria die 
verwijzen naar de duur van de referentieperiode, lost men niets op. 
Een algemeen verbod van kortingsschema's lijkt slechts verantwoord 
indien het gaat om harde of ,zachte" getrouwheidskortingen of om 
kortingen waarvan het bedrag bewust onduidelijk wordt gehouden. 
In zulke gevallen is de prikkel tot exclusieve bevoorrading bij de 
onderneming in machtspositie beduidend groter. Het feitenmateriaal 
van de gevallen die tot nog toe door de Europese kartelautoriteiten 
moesten worden beoordeeld, is van die aard ons ervan te overtuigen 
dat telkens de juiste beslissing werd genomen. Een algemene uitbrei
ding van het verbod tot kortingssystemen over de totale omzet zou 
om bovenvermelde redenen evenwel onze instemming niet meer 
wegdragen. 

dd) Vernietigende prijsonderbieding (,predatory pricing") 

45. De ontwikkeling van een substantii:~le beschikkingspraktijk, die 
meer klaarheid biedt met betrekking tot in de artikel86 E.E.G.-Ver
drag voorkomende vage rechtsbegrippen, komt laat en moeizaam op 
gang. Deze reeds meermaals geformuleerde bemerking krijgt op
nieuw steun wanneer men vaststelt dat het tot 1983 geduurd heeft 
vooraleer de Commissie uitspraak heeft moeten doen over een klas
sieke, rauwe verschijningsvorm van misbruik van economische 
machtspositie: de vernietigende prijsonderbieding. ,Cutthroat-com
petition" vormde reeds in het begin van deze eeuw de hoofdmoot 
van spectaculair eindigende antitrust-processen in de Verenigde Sta
ten van Amerika. Beroemd en berucht werd de ,Standard Oil"
zaak. Standard Oil Company benaderde de klanten van haar rivalen 
met de volgende boodschap. lndien ze zich verder zouden bevoorra
den bij een concurrerende petroleumonderneming, zou Standard Oil 
hun voortbestaan als detailhandelaren onmogelijk maken door in de 
onmiddellijke omgeving van het verkooppunt aan zeer lage, verliesla
tende prijzen te gaan verkopen. De overtuiging dat het systematisch 
hanteren van deze praktijk ertoe geleid had dat verschillende onaf
hankelijke raffinaderijen zich tegen verlieslatende prijzen lieten op
kopen en dat andere raffinaderijen ervan werden weerhouden tot de 
markt toe te treden leidde in 1911 tot de veroordeling en ontvlechting 
van Standard Oil Co. of New Jersey(lll). De juistheid van de 
genomen conclusie werd in 1958 sterk in vraag gesteld door Me Gee 

(Ill) Standard Oil Co. of New Jersey v. United States, 22I U.S. I, (I911). 
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in zijn bekende bijdrage in The Journal of Law and Economics(ll2). 
Men kan stellen dat vanaf dat ogenblik in de Verenigde Staten van 
Amerika niet Ianger zonder meer wordt aangenomen dat een onder
neming in machtspositie onredelijk lage prijzen zou gebruiken als een 
middel om kleinere ondernemingen uit de markt te drijven of markt
toetredingen te verhinderen. Een veel voorzichtigere en meer genuan
ceerde aanpak kreeg de boventoon. Mededinging op basis van presta
ties kwam er alvast op de markt van de ,predatory pricing" -theo
rieen: de meest vooraanstaande juristen en economen mengden zich 
in het deb at en er waren ook een aantal opgemerkte nieuwe markttoe
treders. Zoals uit de verdere bespreking van de ,ECS/ AKZO"
beschikking zal blijken, heeft de Europese Commissie onvoldoende 
lessen getrokken uit de vruchtbare Amerikaanse discussie. 

46. Aanleiding tot de beschikking van 29 juli 1983 was de klacht van 
de Engelse onderneming ECS tegen het AKZO-concern. ECS (Engi
neering and Chemical Supplies) is een producent van benzoylperoxy
de, een organische peroxyde die wordt gebruikt als catalisator bij de 
fabricage van plastics en als bleekmiddel voor de behandeling van 
meel, en van een reeks andere additieven voor de maalderij waaron
der caliumbromaat en vitaminetoevoegingen. AKZO UK is de doch
termaatschappij in het Verenigd Koninkrijk van AKZOchemie, de 
chemische productenafdeling van het AKZO-concern. AKZOchemie 
en een aantal van haar dochtermaatschappijen fabriceren organische 
peroxyden waaronder ook benzoylperoxyde. Daarenboven fabri
ceert en verkoopt AKZO UK een groot assortiment additieven voor 
de maalderij. De kern van de klacht van ECS was dat, nadat ECS 
haar activiteiten op het gebied van benzoylperoxyde van de maalde
rijtoepassingen had uitgebreid naar de plasticsector, eerst in het 
Verenigd Koninkrijk en dan naar Duitsland, vertegenwoordigers van 
AKZOchemie en AKZO UK hadden gedreigd ECS uit de markt te 
prijzen door onder de kostprijs te verkopen tenzij wanneer ECS zich 
uit de plasticsector en meer bepaald uit de export naar Duitsland zou 
terugtrekken. Toen ECS dit laatste weigerde, zette AKZO zijn drei
gementen om in daden. De stellingen van de Commissie over verlies
gevende offertes en verkopen door AKZO UK zijn volledig gebaseerd 
op mededelingen en interne gegevens van AKZO zelf. Als voldoende 
bewijs voor vernietigende prijsonderbieding werden door de Com
missie weerhouden: 

(112) Me GEE, J., ,Predatory Price Cutting: The Standard Oil (N.J.) Case", Journal of law 
and economics, 1958, Vol. I, 137-169. · 
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- Een nota waarin een directielid van AKZO UK de ontmoeting 
beschrijft tussen ECS en AKZO op 3 december 1979, opmerkend dat 
tegenover de directeur van ECS was bevestigd dat ,er agressieve 
commerciele actie zou worden ondernomen aan de maalderijkant, 
indien die onderneming niet ophield haar produkten aan de plasticin
dustrie te verkopen". De nota stelde verder dat aan ECS een week 
tijd werd gegeven om de eisen van AKZO te aanvaarden, en dat er 
anders een gedetailleerd plan in werking zou worden gesteld niet 
enkel om een algemene daling van de marktprijzen teweeg te bren
gen, maar met de bedoeling aile klanten van ECS weg te Iokken door 
middel van verkopen ver onder de kostprijs. 

- Een door een ambtenaar van de Commissie ontdekt document 
dat gedetailleerde kostencalculaties en een speciaal budget voor 1980 
behelsde waaruit nauwkeurig bleek hoeveel de operatie AKZO UK 
zou kosten. De beschikking vermeldt in randnummer 15 hoeveel 
duizenden ponden sterling het door middel van verlieslatende prijzen 
volledig weglokken van de voornaamste klant van ECS zou kosten, 
alsook het aanbieden van een ,package deal" aan de grote zelfstan
dige klanten van ECS mits zij al hun behoeften bij AKZO UK zouden 
dekken. 

- Andere directiedocumenten aangetroffen in het hoofdkantoor 
van AKZO-chemie in Nederland, die aantoonden dat AKZO een 
politiek voerde om ECS als concurrent uit te schakelen; bijzonder 
bezwarend waren de rapporten uit 1982 waarin goedkeuring werd 
verleend om jegens ECS een politiek te gaan voeren die bij de 
uitschakeling van een andere concurrent doeltreffend was gebleken, 
met name deze onderneming waar zij zich op de markt maar zou 
vertonen zo hevig mogelijk te lijf te gaan en de mededeling van 
AKZO UK aan de moedermaatschappij in Nederland dat ECS een 
groot gedeelte van zijn clientele had verloren als gevolg van de 
prijsdaling door AKZO tot stand gebracht en de voorspelling dat bij 
volhouden van deze tactiek nog meer klan ten bij ECS zouden weglo
pen. 

De Europese Commissie was van oordeel dat het bewijs van een 
waarschijnlijke inbreuk voldoende was geleverd om het nemen van 
voorlopige maatregelen te rechtvaardigen. Zonder de relevante 
markt naar behoren af te bakenen, wees de Commissie erop dat op 
aile markten die voor die kwalificatie in aanmerking zouden kunnen 
komen de positie van het AKZO-concern van die aard is dat een 
voorlopige constatering van marktmacht gerechtvaardigd was. Ver
der stelde de Commissie dater voldoende bewijzen waren om terwille 
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van het nemen van voorlopige maatregelen aan te tonen dat AKZO 
UK een politiek had gevolgd van onderbieding en discriminatoire 
prijsvaststelling met de bedoeling ECS uit de markt te drijven. Het 
berekenen van oneerlijk lage verkoopprijzen om een kleinere leveran
cier te verdrijven of hem de keuze te geven tussen liquidatie of 
overneming door de dominerende onderneming is een vorm van 
misbruik in de zin van artikel86, a E.E.G.-Verdrag. De ongunstige 
belnvloeding van de handel tussen de Lid-Staten werd gemotiveerd 
door de overweging dat de acties van AKZO hun oorsprong vonden 
in en gericht waren tegen verkopen door ECS op de Duitse markt. 
De tweede voorwaarde voor het nemen van voorlopige maatregelen, 
de waarschijnlijkheid van onherstelbare schade, werd gemotiveerd 
met het gevaar dat, indien AKZO zijn prijsonderbiedingspolitiek zou 
voortzetten, de reeds sterk geschade onderneming ECS zou ten onder 
gaan. De derde voorwaarde voor het uitvaardigen van voorlopige 
maatregelen, de dringendheid, achtte de Commissie vervuld omdat 
AKZO zelfs na het onderzoek door de Commissie was voortgegaan 
selectief lage prijsopgaven te doen aan klanten van ECS. Indien ECS 
nog verder klanten aan AKZO zou verliezen of verplicht zou zijn 
tegen onredelijk lage prijzen te blijven verkopen om haar klanten te 
behouden, zou ernstig gevaar dreigen dat AKZO een quasi-monopo
lie zou verwerven voor de levering van benzoylperoxyde en andere 
meeladditieven op een wezenlijk deel van de gemeenschappelijke 
markt. 

De opgelegde voorlopige maatregelen bevatten in hoofdzaak twee 
voorschriften: het verbod benzoylperoxyde, caliumbromaat en be
paalde vitaminenmelanges beneden bepaalde prijzen aan meelfabrie
ken in het Verenigd Koninklijk aan te bieden of te leveren en het 
verbod discriminerende prijsvoorwaarden te hanteren. Wat het ni
veau van de vastgestelde minimumprijzen betreft was de Commissie 
van oordeel dat het redelijk was de status quo voor het tijdstip 
waarop voor het eerst dreigementen tegen ECS werden geuit te 
herstellen, met inachtneming van stijgingen in de produktiekosten 
van AKZO. In de beschikking verbiedt de Commissie AKZO prijzen 
te bieden of te berekenen onder het bedrag van de produktiekosten 
van AKZO UK voor mei 1983, de laatst beschikbare transportkosten 
(tarieven van 1982) en een absolute brutowinst in pond sterling gelijk 
aan de absolute brutowinst in pond sterling welke AKZO UK volgens 
haar verklaringen v66r 3 december 1979 had gerealiseerd. Verder 
wordt AKZO UK verboden de genoemde producten aan te bieden 
of te leveren aan enige meelfabriek in het Verenigd Koninkrijk tegen 
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prijzen of voorwaarden die afwijken van die welke door AKZO UK 
worden geboden aan andere vergelijkbare afnemers. Verder verbiedt 
de Commissie het omzeilen van de opgelegde minimumprijzen door 
het toestaan van kredietvoorwaarden, leveringsvoorwaarden of an
derszins. Aanbieding of levering onder de opgelegde minimumprijs 
aan een bepaalde meelfabriek wordt alleen toegelaten indien dit 
noodzakelijk is om zich te goeder trouw aan te passen aan een lagere 
prijs die blijkt te worden geboden door een andere leverancier die 
bereid en in staat is hetzelfde produkt aan die onderneming te 
leveren. De laatst bedoelde prijs mag echter niet door AKZO worden 
onderboden(l13). 

47. Zelfs wanneer men in aanmerking neemt dat aan de motivering 
van voorlopige maatregelen niet dezelfde eisen kunnen worden ge
steld als aan de motivering van een eindbeschikking blijft de redenge
ving van de Commissie, zowel wat betreft de feiten die als bewijs 
moeten dienen als wat betreft de juridische omschrijving van het 
gepleegde misbruik, bijzonder zwak. Onze kritiek behelst drie pun
ten: het gebruik van de eigen mededelingen en interne documenten 
van AKZO als basis voor de genomen beslissing; het vaststellen van 
misbruik van economische machtspositie wanneer de structurele 
kenmerken van de markt en de aard van het gewraakte gedrag niet 
toelaten tot mededingingsbeperking te besluiten en het ontbreken van 
aanduidingen met betrekking tot het niveau vanaf hetwelk de onder
biedingsprijzen onrechtmatig worden. Deze elementen van kritiek 
worden hierna verder toegelicht. 
De verlieslatendheid van de gehanteerde prijzen wordt volledig geba
seerd op de door AKZO zelf verrichte kostencalculaties en opge
maakt budget. Snijders wees er reeds op dat de Nederlandse ervaring 
bij het prijs- en mededingingsbeleid in de richting wijst dat kostprijs
calculaties, die door ondernemingen zelf zijn opgesteld, een zekere 
,ruimte" plegen te bevatten en dat ook de toelichting van de Com
missie zelf betreffende de wijze van berekening van de aan AKZO 
UK voorgeschreven minimumprijzen erop wijst dat de Commissie 
over de verliesgevendheid van de verlaagde prijzen van AKZO in het 
onzekere verkeerde(114). De bedoeling een concurrent (ECS) uit te 
drijven wordt eveneens gebaseerd op dezelfde kostencalculaties en op 

(113) Beschikking van de Europese Comrnissie van 29 juli 1983, PB L 252 van 13 september 
1983, 13-21. 
(114) SNIJDERS, W.L., ,De beschikkingspraktijk op mededingingsgebied van de Commissie 
(1983)", S.E. W., 1985, 180. 
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verklaringen van directieleden van AKZO UK. Het is duidelijk dat 
de Commissie in de toekomst niet altijd over dergelijke interne 
informatie zal beschikken. Aileen reeds om deze praktische reden 
kunnen interne verklaringen en documenten van de beklaagde niet 
in het algemeen als voldoende bewijs dienen van door artikel 86 
E.E.G .-Verdrag verboden prijsonderbiedingen. Daarenboven, en dit 
punt weegt nog zwaarder dan het vorige, beslissingen nemen op basis 
van , , bedoelingen'' vastgesteld aan de hand van extravagante bewe
ringen van managers om trent hun capaciteit , ,concurrenten te vernie
tigen" zal onvermijdelijk leiden tot verkeerde gevolgtrekkingen en 
een zwak concurrentiebeleid. Bluffen is goedkoper dan ondernemin
gen met verlieslatende prijzen uit de markt te drijven. 

48. Het feitenrelaas van de beschikking laat ons inziens niet toe te 
besluiten dat er een noodzaak was tot het nemen van voorlopige 
maatregelen om ernstige schade te voorkomen ten gevolge van een 
inbreuk op artikel86 E.E.G.-Verdrag. Er is noch voldoende aange
duid dat het beweerde slachtoffer, ECS, het gevaar liep uit de markt 
te moeten verdwijnen, noch dat de praktijken van AKZO de concur
rentiestructuur en de mededingingsvoorwaarden op de markt nadelig 
zouden be'invloeden. Vele van de door de Commissie aangegeven 
feiten wijzen eerder in de richting van een bevordering van de 
concurrentie op de relevante markt dan wei in de richting van een 
beperking van de mededinging. Als de omvangrijke Amerikaanse 
discussie iets heeft bijgebracht, dan is het wei dat het gevaar voor 
mededingingsbeperkende ,predatory pricing" het grootst is wanneer 
de prijsonderbieder een duidelijke machtspositie bezit en selectieve 
prijsdalingen kunnen worden volgehouden. De Commissie heeft niet 
aangetoond dat AKZO UK een duidelijke machtspositie bezit en dat 
de prijsonderbieding, dank zij haar selectief karakter zou kunen 
worden volgehouden zonder dat AKZO zelf de dupe zou worden van 
de ingezette prijsoorlog. Er was dus geen voldoende duidelijk bewijs
materiaal om toe te Iaten te besluiten dat de beweerde schadelijke 
gevolgen effectief zouden intreden. Onze kritiek, die hierna verder 
wordt toegelicht, ondermijnt dus de basis voor het opleggen van 
voorlopige maatregelen. 

Voor de beoordeling van de mededingingsschadelijke invloed van een 
prijsonderbieding door een onderneming in machtspositie zijn de 
structurele kenmerken van de markt zeer belangrijk. Volgens Hay is 
de nodige skepsis op haar plaats wanneer de verweerder geen 50 OJo 
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van een behoorlijk afgebakende markt bezit(115). In de ECS-AKZO
zaak heeft de Commissie zich alvast weinig zorgen gemaakt over de 
behoorlijke afbakening van de relevante markt. In die omstandighe
den willen wij de bewering in het feitenrelaas dat ECS een ,kleine" 
producent zou zijn voiledig voor rekening van de Commissie Iaten. 
Op de markt voor organische peroxyden als geheel heeft AKZO een 
marktaandeel van 46 OJo tot 50%. Dit marktaandeel is gelijk aan dat 
van de vier volgende producenten samen. Het aandeel van ECS op 
deze markt wordt geschat op 1 %. Hier laat het marktaandeel wei 
toe tot het mogelijk bestaan van een machtspositie te concluderen. 
De markt voor organische peroxyden kan echter niet als relevante 
markt dienst doen omdat niets erop wijst dat andere peroxyden dan 
benzoylperoxyde als meeladditief zouden kunnen fungeren. Op de 
markt voor meeladditieven in het Verenigd Koninkrijk, die Snijders 
als de relevante markt beschouwt(116), kon het aandeel van AKZO 
niet nauwkeurig worden vastgesteld. Wellicht is het totale marktaan
deel van AKZO geringer dan het aandeel in de benzoylperoxyde 
submarkt, die door ons als relevante markt wordt beschouwd. De 
marktstructurele gegevens van deze zaak werden dus minstens onvol
ledig onderzocht of Iaten, inzover onderzoek ervan plaats vond, niet 
toe te besluiten tot het voorhanden zijn van een kader waarbinnen 
prijsonderbieding mededingingsschadelijke gevolgen zou sorteren. 
Ben tweede belangrijk aspect bij de beoordeling van de schadelijk
heid van de prijsonderbieding voor de mededinging is het al dan niet 
discriminerende karakter van de prijsverlaging. Indien de onderne
ming in machtspositie in staat is te discrimineren, vermindert zij haar 
risico in de prijsoorlog. Kortingen moeten dan immers aileen worden 
toegestaan aan uitgezochte klanten zodat, indien zij de oorlog ver
liest, het verlies tot deze klantengroep beperkt blijft. De financiele 
draagkracht vereist voor het beoefenen van d¢ vernietigende prijson
derbieding is dus kleiner in gevailen van prijsdiscriminatie dan in 
geval van een algemene prijsverlaging. Het vaststeilen van prijsdiscri
minatie laat daarom toe tot een grotere waarschijnlijkheid van de 
mededingingsschade te besluiten. In de hier aangegeven optiek ver
eist het welslagen van de vernietigende prijsonderbieding door mid
del van prijsdiscriminatie evenwel dat de onderneming in machtspo
sitie in staat is klantengroepen van mekaar te isoleren. Niet aile 
afnemers kunnen aanspraak maken op de korting en daarenboven 

(115) HAY, G., ,The Economics of Predatory Pricing", ABA Antitrust Law Journal, 1982, 
374. 
(116) SNIJDERS, W.L., o.c., 1979. 
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moet doorverkoop van de goedkoop inkopende naar de duur beta
lende klanten onmogelijk zijn. In de bescbikking is sprake van 
selectieve prijsverlagingen, maar bij nader inzien blijkt dat bet daar
bij niet gaat om prijsdiscriminatie in de bier aangegeven zin en met 
de bier aangegeven toelaatbare gevolgtrekking. AKZO UK verlaagde 
niet enkel de prijs om de grootste klant van BCS te veroveren, maar 
kende ook belangrijke prijsreducties toe aan baar eigen klanten zodat 
een algemene daling van bet prijsniveau werd bewerkstelligd. 

49. In recbtsoverweging.30 noemt de Commissie bet berekenen van 
buitensporig lage prijzen als een mogelijk misbruik in de zin van 
artikel 86, a B.B.G.-Verdrag. Uit bet feitenrelaas blijkt dat de 
Commissie met ,buitensporig lage prijzen" verlieslatende prijzen 
bedoelt. Voor de uitwerking van een zinvol mededingingsbeleid is de 
verlieslatendbeid als enig criterium voor de beoordeling van de 
mededingingsscbade ontoereikend. Ben eenvoudige test of de prijs 
onder bet kostenniveau komt is aileen betekenisvol in bet meest 
eenvoudige economiscb model, waarin de kost per eenbeid constant 
is, d. w .z. onafhankelijk van de omvang van de output. Meestal 
zuilen ecbter de gemiddelde kost, de marginale kost en de gemiddelde 
variabele kost verscbillen en daarenboven bepaald moeten worden 
met betrekking tot een bepaald tijdsverloop (korte termijn of lange 
termijn). Ben regel met betrekking tot de ontoelaatbare prijsonder
bieding door ondernemingen in macbtspositie die op kostprijsargu
menten gebaseerd is moet dus precieser zijn dan de benadering van 
de Buropese Commissie in baar interim-bescbikking in de BCS/ AK
ZO-zaak. De Commissie beeft zicb van bet probleem gemakkelijk 
afgemaakt door te steilen dat bet in een bescbikking inzake voorlopi
ge maatregelen ondoenlijk is nauwkeurig bet niveau vast te steilen 
waarop de prijzen van AKZO onrecbtmatig worden. In de omvang
rijke Amerikaanse literatuur met betrekking tot ,predatory pri
cing'' zijn verscbillende kostentesten ontwikkeld (Areeda/Turner, 
Posner, Joskow en Klevorick). Met bet oog op de ontwikkeling van 
een meer volwassen theorie inzake de toelaatbaarheid van prijsonder
biedingen door ondernemingen in machtspositie is de Amerikaanse 
discussie zeer leerrrijk. Ben gedetailleerd overzicbt van de omvangrij
ke literatuur zou uitzonderlijk lang en daarenboven erg technisch 
zijn; daarom wordt de voorkeur gegeven aan een scbematisch over
zicht van aile alternatieve voorsteilen (zie Tabel in bijlage). De 
conclusies waartoe de verschillende Amerikaanse auteurs komen zijn 
zeer verschillend. Ze v:arieren van theorieen die voorhouden dat een 
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beleid met betrekking tot concurrentieschadelijke prijsonderbieding 
noch wenselijk, noch noodzakelijk is (Bork, Easterbrook, Me Gee) 
tot voorstellen die een kostentest aanbevelen (Areeda/Turner, Po
sner, Klevorick/Joskow) en voorstellen die een meer strategische 
analyse als de enig aangewezen benadering beschouwen (Williamson, 
Baumol) naar voorstellen die de praktijk als mogelijkerwijze sterk 
verspreid en schadelijk zien en een gedetailleerd onderzoek verlangen 
naar de waarschijnlijke lange termijn-effecten op de marktvorm 
(Scherer). Geen enkele van deze theorieen is volledig bevredigend. 
Hun diverse zwakke punten worden in de kolom, voorzien voor 
commentaar, in het Iicht gesteld. Als aan een van de hierna vermelde 
voorstellen de voorkeur dient te worden gegeven, dan is het aan het 
voorstel dat de laagste waarschijnlijkheidsgraad aan vergissingen 
inhoudt. De Europese Commissie zal er niet omheen kunnen in de 
definitieve beschikking m.b.t. het onrechtmatigheidscriterium in 
duidelijkere bewoordingen stelling te nemen. 

4. De ongunstige be'invloeding van de handel tussen Lid-Sta
ten 

50. Artikel 86 E.E.G.-Verdrag vermeldt als voorwaarde dat de 
handel tussen Lid-Staten ongunstig moet zijn be'invloed. De functie 
van deze voorwaarde bestaat erin het toepassingsgebied van de 
mededingingsregels van het gemeenschapsrecht af te bakenen tegeno
ver dat van het mededingingsrecht der Lid-staten. In het ,Hu
gin/Liptons"-arrest stelde het Hof van Justitie, zijn oudere recht
spraak samenvattend: ,Onder het gemeenschapsrecht vallen ( ... ) 
gedragingen die de vrije handel tussen Lid-Staten in gevaar kunnen 
brengen op een wijze die schadelijk kan zijn voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen van een markt tussen de Lid-Staten, inzonder
heid door afscherming van de nationale markten of door wijziging 
van de afscherming van de nationale markten of door wijziging van 
de mededingingsstructuur in de gemeenschappelijke markt"(117). 
W anneer gelet wordt op de ruime materiele inhoudsomschrijving van 
de voorwaarde ( een potentiele invloed op de interstatenhandel is 
voldoende(118)): en op de toevoeging aan de letterlijke verdragstekst 
van de woorden , , wijziging van de mededingingsstructuur in de 

(117) H.v.J., arrest in de zaak 22/78 van 31 mei 1979, Jur. H. v.J., 1979, 1899, rechtsoverwe
ging 17. 
(118) H.v.J., arrest in de zaak 56/65 van 30 juni 1966, Jur. H.v.J., XII, 391 (LTM/MBU). 
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gemeenschappelijke markt"(119), blijkt hoe ruim de voorwaarde der 
be!nvloeding van de tussenstaatse handel wordt uitgelegd. Zuiver 
nationaal werkende gedragingen van ondernemingen in machtsposi
tie die de nationale concurrentiestructuur aantasten, hebben immers 
minstens een potentiele invloed op het tussenstaats handelsverkeer. 
Dat de aantasting van de concurrentiestructuur binnen de gemeen
schappelijke markt voldoende is ter staving van de ongunstige be!n-

. vloeding van de handel tussen Lid-Staten werd in de onderzochte 
periode in meerdere arresten bevestigd(120). In het ,Greenwich"
arrest werd de argumentatie toegepast op een markt voor dienst
verlening en werd toegevoegd dat de omstandigheid dat gedragingen 
in bepaalde gevallen slechts betrekking hebben op uitvoeringshande
lingen in derde Ianden van overeenkomsten gesloten binnen een 
Lid-Staat tussen onderdanen van deze Lid-Staat, de toepassing van 
artikel 86 E.E.G.-Verdrag niet in de weg staat(121). 
Wie op basis van het voorgaande zou concluderen dat in geval van 
misbruik van economische machtspositie haast automatisch voldaan 
is aan de voorwaarde van de ongunstige be!nvloeding van de handel 
tussen Lid-Staten komt na de lectuur van het ,Hugin/Liptons"
arrest bedrogen uit. In deze zaak onderzocht het Hof of er handels
verkeer in Hugin-onderdelen zou bestaan zonder de door Hugin 
toegepaste restrictieve praktijk (de weigering vervangingsonderdelen 
te verkopen buiten haar eigen distributienet). Dit onderzoek leverde 
een negatief resultaat op. Indien Hugin bereid zou geweest zijn 
onderdelen buiten haar eigen distributienet te verkopen, had Liptons 
zich tot de Hugin-dochtermaatschappij ter plaatse kunnen richten. 
Aangezien Hugin geen gedifferentieerde prijzen toepaste op de ver
schillende locale markten zou er voor Liptons geen enkele prikkel 
geweest zijn om zich in een andere Lid-Staat te bevoorraden. De 
vastgestelde pogingen van Liptons om dit toch te doen waren juist 
te wijten aan het restrictieve beleid van Hugin dat Liptons belette via 
de normale handelsstromen in haar behoefte aan onderdelen te 
voorzien. Het Hof was in deze omstandigheden van mening dat 
Hugins gedrag ,gelet op de economische en technische bijzonderhe
den van de betrokken sector'' niet van aard was het goederenverkeer 

(119) Hierop wordt geattendeerd door WERTHEIMER, H.W., o.c., 206. 
(120) H.v.J., arrest in de zaak 85176 van 13 februari 1979, Jur. H. v.J., 1979, 552-553, 
rechtsoverweging 125 (Vitaminen); H.v.J., arrest in de zaak 22178 van 31 mei 1979, Jur. 
H. v.J., 1979, 1899, rechtsoverweging 17 (Hugin/Liptons); H. v.J., arrest in de zaak 22179 van 
25 oktober 1979, Jur. H. v.J., 1979, 3288, rechtsoverweging 11 (Greenwich). 
(121) H. v.J ., arrest in de zaak 22179 van 25 oktober 1979, Jur. H. v.J., 1979, 3289, rechtsover
weging 13. 
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,buiten zijn normale banen om" te leiden. Wellicht is het Hof van 
Justitie in de ,Hugin/Liptons" -zaak geschrokken van de gevolgen 
van de toepassing van zijn princiepsverklaringen op het feitencom
plex van de zaak. Het arrest lokt zodoende vragen uit over de 
toekomst van de extensieve interpretatie van de voorwaarde der 
tussenstaatse handelsbe'invloeding. 

5. De toepasselijkheid van het verbod van misbruik van eco-. 
nomische machtspositie op overheidsbedrijven 

51. Krachtens artikel90, lid 1, E.E.G.-Verdrag zijn de concurrentie
regels in beginsel ook van toepassing op overheidsondernemingen en 
op private ondernemingen waaraan de overheid bijzondere of uitslui
tende rechten heeft verleend. Volgens de bewoordingen van het 
tweede lid van hetzelfde artikel vallen de ondernemingen belast met 
het beheer van diensten van algemeen economisch belang of die het 
karakter dragen van een fiscaal monopolie nochtans slechts onder de 
communautaire mededingingsvoorschriften , voor zover de toepas
sing daarvan de vervulling, in feite of in rechte, van de hun toever
trouwde bijzondere taak niet verhindert". De ontwikkeling van het 
handelsverkeer mag evenwel niet worden be'invloed in een mate die 
strijdig is met het belang van de Gemeenschap. Tijdens de onder
zochte periode werd tweemaal op artikel 90, lid 2, E.E.G.-Verdrag 
beroep gedaan met de bedoeling aan de toepasselijkheid van artikel 
86 E.E.G.-Verdrag te ontsnappen. 
Ook particuliere ondernemingen vallen onder artikel 90, lid 2, 
E.E.G.-Verdrag wanneer hen door soevereine overheidsdaad dien
sten van algemeen economisch belang zijn opgedragen(122). Toen de 
GVL aanspraak maakte om in deze categorie te worden opgenomen, 
argumenteerde de Commissie, de noodzaak van een restrictieve 
interpretatie onderstrepend, dat de Duitse exploitatiemaatschappij 
voor vertolkersrechten niet door de Duitse staat met diensten werd 
,belast" en dat de door haar waargenomen diensten niet in het 
algemeen economisch belang zijn. Ben toestemmingsvoorbehoud 
van de Staat staat niet gelijk met het toevertrouwen van bepaalde 
taken; bovendien neemt de GVL particuliere belangen van kunste
naars waar(123). Het nietigheidsberoep tegen de beschikking van de 

(122) Zie reeds H.v.J., arrest in de zaak 127173 van 27 maart 1974, Jur. H. v.J., 1974, 313 
(BRT II). 
(123) Beschikking van de Europese Commissie van 29 oktober 1981, PB L van 28 december 
1981, 58, rechtsoverwegingen 66-68. 
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Commissie werd door het Hof van Justitie verworpen. Het toestem
mingsvoorbehoud t.a.v. de activiteiten van auteursrechtverenigingen 
gaat volgens het Hof van Justitie weliswaar verder dan het overheids
toezicht op vele andere ondernemingen, maar dit vormt onvoldoende 
grond om die vennootschappen als ondernemingen in de zin van 
artikel 90, lid 2, E.E.G.-Verdrag aan te merken(124). 
Ook op de ,British Telecommunications"-zaak dient te worden 
gewezen. Krachtens de Britse wetgeving is BT wel degelijk belast met 
de exploitatie van diensten van algemeen economisch belang. British 
Telecommunications beweerde dat de toepassing van het verbod van 
misbruik van economische machtspositie haar in de vervulling van 
haar taken zou belemmeren maar zette niet uiteen hoe. De Commis
sie nam daarmee geen genoegen. Volgens de Europese kartelautori
teit was het veeleer in het belang van BT de activiteiten van de 
doorzendingsondernemingen toe te Iaten. Dat daardoor in geval van 
onderbieding der telextarieven moeilijkheden zouden worden onder
vonden met andere nationale telecommunicatieautoriteiten en dat de 
taken van BT dan ingewikkelder zouden worden, impliceert geens
zins dat de vervulling van de taken van algemeen economisch belang 
zou worden ,belemmerd"(125). Door de Italiaanse republiek werd 
een verzoek tot nietigverklaring van de beschikking in de , ,BT' '-zaak 
ingediend. Het Hof van Justitie ging niet in op het verzoek. De 
Italiaanse republiek kon het economisch verlies in hoofde van BT 
evenmin aantonen. Volgens het Hof kan er verder geen sprake zijn 
van een conflict met door de Lid-Staten opgenomen verplichtingen 
in het kader van hun toetreding tot de ,International Telecommuni
cation Convention''. De reglementen van de Conventie verbieden 
slechts de activiteiten van doorzendingsondernemingen die ,doelbe
wust georganiseerd zijn'' om aan de integrale betaling van de taksen, 
verschuldigd voor het gehele parcours, te ontsnappen. De ,Sche
mes'' van BT hadden, aldus het Hof, een ander voorwerp: zij hadden 
betrekking op private doorzendingsondernemingen die niet abusief 
handelden in de door de Conventie bedoelde zin(126). 

(124) H.v.J ., arrest in de zaak 7/82 van 2 maart 1963, Jur. H. v.J., 1983, 504, rechtsoverwe
ging 32. 
(125) Beschikking van de Europese Commissie van 10 december 1982, PB L van 21 december 
1982, 42, rechtsoverwegingen 41-42. 
(126) H.v.J., arrest in de zaak 41183 van 20 maart 1985, rechtsoverwegingen 33 en 40-43 (nog 
niet gepubliceerd). 
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III. DE WET VAN 27 MEl 1960 TOT BESCHERMING TEGEN HET 
MISBRUIK VAN ECONOMISCHE MACHTSPOSITIE 

A. Overzicht 

52. De laatste jaren is er een duidelijke toename waar te nemen van 
bet aantal procedures wegens scbending van de wet van 27 mei 1960 
tot bescberming tegen bet misbruik van economiscbe macbtsposi
tie(127). In bet 21ste Verslag aan de wetgevende kamers betreffende 
de toepassing van de wet wordt de stand der zaken op 31 december 
1984 als volgt weergegeven. Op verzoek van de Minister zijn vier 
informele vooronderzoeksprocedures ingesteld; drie daarvan waren 
reeds lopende zaken op 1 januari 1984(128). Daarnaast zijn er 38 
formele onderzoeksprocedures: 35 op basis van klacbten door bena
deelde personen (3 nieuwe zaken in 1984) en 3 procedures op verzoek 
van de Minister(129). In totaal waren er op 31 december 1984 dus 
42 zaken bangende. Hier worden aileen bebandeld de zaken waarin 
de Raad voor Economiscbe Gescbillen reeds advies beeft uitgebracbt. 
Drie van de bier besproken adviezen badden betrekking op de 
distributie van kranten en tijdscbriften: de zaak Van Rentergbem uit 
1981(130)en de zakenN.V.Club(131) en Eggermont(132) uit ~98:J. 
In 1983 bracbt de Raad voor Economiscbe Gescbillen verder drie 
adviezen uit: twee badden betrekking op de organisatie van tentoon
stellingen voor professionele wederverkopers, resp. uit de meubelsec
tor(133) en uit de vleessector(l34) en in een derde advies werd de 
verticale prijsbinding voor boeken en de daaraan gekoppelde leve
ringsweigering ingeval van niet-naleving van de vaste prijs beban-

(127) De toepassingsvoorwaarden van de wet en de procedure worden hier niet uiteengezet. 
Zie: VAN GERVEN, W., MARESCEAU, M. en STUYCK, J., o.c., 8-10, 13-19. Een nuttig 
basiswerk blijft DEL MARMOL, Ch. La protection contre les abus de puissance economique 
en droit beige, Liege, Faculte de droit, 1960, 471 p. 
(128) De lopende zaken hebben betrekking op de sectoren van de dierlijke vetten, de persarti
kelen en de centrale verwarming; de in 1984 nieuw ingestelde vooronderzoeksprocedure heeft 
betrekking op de distributie van chocolade-beschuiten en bier. 
(129) De klachten hebben betrekking op de sectoren van de dierlijke vetten, natuur- en 
dieetprodukten, persartikelen, electrische huishoudapparatuur, apparaten bestemd voor de 
controle van koplampen, braadpanartikelen, pechbestrijding, papierrollen voor kassa's, glas, 
fotocomposeuse, film, bootherstellingen, krediet, geluids- en beeldmedia, schoolboeken, 
tabak en sigaretten. (2lste Verslag aan de wetgevende kamers over de toepassing van de wet 
van 27 mei 1960 (hierna afgekort als Verslag, met vermelding van het reeksnummer), Brussel, 
1985, 16.1-16.5. 
(130) 18de Verslag, Brussel, 1982, 13-20. 
(131) 20ste Verslag, Brussel, 1984, bijlage 5. 
(132) 20ste Verslag, Brussel, 1984, bijlage 6. 
(133) 20ste Verslag, Brussel, 1984, bijlage 3. 
(134) 20ste Verslag, Brussel, 1984, bijlage 4. 
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deld(135). In elk van de vijf adviezen uit 1983, opgenomen in het 
20ste Verslag aan de wetgevende kamers, wordt misbruik van econo
mische machtspositie bewezen geacht en worden aanbevelingen ge
richt aan de Minister in uitvoering van artikel14, lid 1, van de wet. 
In 1984 bracht de Raad voor Economische Geschillen in twee zaken 
advies uit: in de eerste zaak luidde de conclusie dater geen machtspo
sitie en dienovereenkomstig ook geen misbruik van machtspositie 
voorhanden was, zodat de zaak definitief werd afgehandeld. Het 
ging om de weigering van een tijdschriftenuitgever reclame van een 
detailhandelaar op te nemen in informatiebladen. De uitgever was 
daartoe aangezet door de fabrikant en diens ,,officiele'' verdelers die 
op die wijze de concurrentiekansen van een parallelhandelaar willen 
beknotten(136). In de tweede zaak, die betrekking had op de filmdi
stributie, werd wei misbruik van economische machtspositie vastge
steld en werden dienovereenkomstig aanbevelingen geformuleerd om 
het misbruik te beeindigen(137). 

53. Drie adviezen hadden betrekking op de distributie van kranten 
en tijdschriften. In 1976 hadden uitgevers, tussenpersonen en detail
listen, die een machtspositie bekleden in de dagbladhandel, in ge
meen overleg een stelsel van selectieve distributie georganiseerd. Het 
uitgewerkte distributiesysteem had tot doel een territoriale exclusivi
teit te gunnen aan elk verkooppunt. Om dat doel te bereiken werd 
een regeling voor nieuwe vestigingen uitgewerkt. In uitvoering van 
het akkoord werden Gewestelijke Adviescommissies opgericht, die 
tot taak kregen een advies uit te brengen telkens wanneer een aan
vraag tot nieuwe vestiging werd ingediend. In de Gewestelijke Ad
viescommissies waren aile belanghebbende partijen vertegenwoor
digd: de dagbladuitgevers, de tijdschriftenuitgevers, de kleinhande
laren en de distributiebedrijven, meestal het Persagentschap V ervoer 
en Distributie (P.V.D.). Bij het formuleren van hun advies hanteer
den de Gewestelijke Adviescommissies ten tijde van de ingediende 
klachten een afstandscriterium: slechts wanneer het nieuwe verkoop
punt verder dan een bepaalde afstand (300 meter, maar niet eenvor
mig gehandhaafd) van een bestaand verkooppunt gelegen was, werd 
gunstig advies uitgebracht. Bij de selectie werd geen rekening gehou
den met de prestaties van de handelaren. De adviezen van de Geweste
lijke Adviescommissie werden doorgaans door de uitgevers gevolgd. 

(135) 20ste Verslag, Brussel, 1984, bijlage 7. 
(136) 2Jste Verslag, Brussel, 1985, bijlage 3. 
(137) 2Jste Verslag, Brussel, 1985, bijlage 4. 
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De bij het akkoord aangesloten uitgevers weigerden te leveren aan 
nieuwe verkooppunten wanneer voor de vestiging van het verkoop
punt niet de georganiseerde adviesprocedure was gevolgd. Dezelfde 
houding werd aangenomen doo~ de belangrijkste tussenpersonen in 
de distributie: het Persagentschap Vervoer en Distributie en de 
verdelers waarmee P. V. D. wer kt. Om het distributiesysteem sluitend 
te houden werd aan gevestigde detailhandelaren elke doorverkoop 
aan andere handelaren contractueel verboden. Leveringsweigeringen 
door P. V .D. en dagbladuitgevers werden meerdere malen aange
vochten op grond van de Wet Handelspraktijken. De voorzitter van 
de rechtbank van koophandel te Brussel was in twee zaken van 
mening dat de uitsluiting van de handelaar uit het verkoopsysteem 
strijdig was met artike154 W .H.P .(138). De Raad voor Economische 
Geschillen, van zijn kant, was in 1981 in de zaak Van Renterghem 
van oordeel dat er geen inbreuk werd gepleegd op het algemeen 
belang. In 1983, daarentegen, volgden twee adviezen waarin wel 
misbruik van economische machtspositie en strijdigheid met het 
algemeen belang in de zin van de wet van 27 mei 1960 werden 
vastgesteld. 
De adviezen van de Raad voor Economische Geschillen uit 1983 
leidden tot een akkoord tussen de beklaagden en de Minister waarin 
werd overeengekomen dat elk overleg binnen de Gewestelijke Ad
viescommissies zou worden gestaakt. Verder gingen de uitgevers, de 
distributeuren en de bij de procedure betrokken beroepsvereniging 
van handelaren de verbintenis aan in de toekomst slechts een stelsel 
van selectieve distributie aan te nemen wanneer het berust op objec
tieve criteria, die niet strijdig zijn met het spel van een normale 
mededinging en die op een niet discriminatoire wijze worden 
toegepast(139). De collectieve erkenningsprocedure werd na het af
sluiten van het genoemde akkoord niet meer toegepast. In plaats 
daarvan stelde P. V .D., als ,commissionair" van de uitgevers een 
reglement op dat criteria bevat inzake de toelating van nieuwe 
verkooppunten. De uitgevers sloten zich op individuele basis aan bij 
het reglement. Volgens de voorzitter van de rechtbank van koophan
del te Brussel bevat het nieuwe reglement nog altijd louter kwantita
tieve criteria en wordt het op discriminatoire wijze toegepast. In zijn 
vonnis van 21 oktober 1983 stelde hij een aantal prejudiciele vragen 
aan het Hof van Justitie met betrekking tot de verenigbaarheid van 

(138) Voorz. Kh. Brussel, 8 juli 1982, T.B.H., 1984, 376; Voorz. Kh. Brussel, 15 november 
1982, J.T., 1983, 100. 
(139) De tekst van het akkoord is gepubliceerd in B.S., 17 augustus 1983. 
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het nieuwe selectieve distributiesysteem met de artikelen 85 en 86 
E.E.G.-Verdrag(140). Bij .arrest van 3 juli 1985 heeft het Hof van 
Justitie deze vragen beantwoord als volgt. Artikel85, lid 1, E.E.G.
Verdrag moet zodanig worden uitgelegd dat het van toepassing is op 
een geheel van akkoorden tussen een gespecialiseerd distributieagent
schap in de sector van kranten en tijdschriften in een bepaalde 
Lid-Staat en de grote meerderheid van de uitgevers van deze produc
ten die gevestigd zijn op het territorium van deze Lid-Staat alsook 
met uitgevers gevestigd in andere Lid-Staten, indien dit geheel van 
akkoorden voor resultaat heeft de erkenning van detailverkooppun
ten afhankelijk te maken van het oordeel van het agentschap of van 
een door het agentschap in het kader van die akkoorden gecreeerd 
organisme. Een selectief distributiesysteem dat van toepassing is op 
persartikelen en de handel tussen de Lid-Staten belnvloedt, is verbo
den door artikel85 E .E.G.-V erdrag indien de keuze van de wederver
kopers gebeurt op basis van kwantitatieve criteria. Weliswaar kan de 
Europese Commissie, in het kader van een onderzoek met betrekking 
tot de mogelijkheid van ontheffing op basis van artikel 85, lid 3, 
E.E.G.-Verdrag, in een bepaald geval kwantitatieve criteria gerecht
vaardigd achten. Het selectief distributiesysteem is hoe dan ook door 
artikel 85, lid 1, E.E.G.-Verdrag verboden indien de criteria die de 
keuze van wederverkopers bepalen minder streng worden toegepast 
t.a.v. ondernemingen behorend tot een bepaalde groep dan t.a.v. 
ondernemingen behorend tot een andere groep. Wanneer in het 
kader van een selectief distributiesysteem de verplichting voorkomt 
opgelegde prijzen te respecteren, wordt artikel85, lid 1, E.E.G.-Ver
drag miskend. De Europese Commissie kan nochtans, ingeval van 
een verzoek tot ontheffing in een bepaald geval het naleven van 
opgelegde prijzen gerechtvaardigd achten(141). Zoals het door 
P.V.D. in zijn hoedanigheid van ,commissionair" nieuw uitgewerk
te distributiesysteem door de verwijzende rechter werd omschreven, 
lijkt het dus strijdig met artikel85, lid 1, E.E.G.-Verdrag. Aangezien 
P.V.D. het distributiesysteem niet bij de Europese Commissie heeft 
aangemeld, is er niet voldaan aan een essentiele voorwaarde om een 
ontheffing ex artikel 85, lid 3, E.E.G.-Verdrag mogelijk te maken. 
In het kader van deze bespreking is het verder nuttig erop te wijzen 
dat het Hof van Justitie geen antwoord formuleerde op de door de 
rechterin verbandmetdetoepasselijkheid van artikel86 E.E.G.-Ver
drag gestelde vragen; het antwoord op die vragen was volgens het 

(140) Voorz. Kh. Brussel, 21 oktober 1983, T.B.H., 1984, 395. 
(141) H.v.J., arrest in de zaak 243/83 van 3 juli 1985, nog niet gepubliceerd (Binon/ A.M.P.). 
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Hof van Justitie overbodig omdat artikel 85 E.E.G.-Verdrag kon 
worden toegepast. Aangezien in de Belgische concurrentiewetgeving 
geen aan artikel 85 E.E.G.-Verdrag gelijke norm voorkomt, zal de 
Belgische kartelautoriteit zich niet op dezelfde wijze aan een ant
woord kunnen onttrekken. 

54. Twee zaken hadden betrekking op de organisatie van internatio
nale tentoonstellingen door beroepsverenigingen. De V.Z.W. Inter
nationale Vakbeurs van het Meubel organiseert jaarlijks een interna
tionale vakbeurs. In 1975 werd in het tentoonstellingsreglement 
bepaald dat elke exposant er zich toe verbindt, zowel onder recht
streekse als onrechtstreekse vorm, niet deel te nemen aan andere 
jaarbeurzen, salons of collectieve beroepstentoonstellingen van het 
meubel die in Belgie zouden plaatsvinden tussen twee opeenvolgende 
manifestaties ingericht door de Internationale Vakbeurs van het 
Meubel te Brussel. In de tweede zaak stond het vakbeursreglement 
voor ,Eurobeef", de driejaarlijkse door C.E.M.A. ingerichte vak
beurs voor de vleesindustrie, het vleesambacht en de vleeshandel, uit 
1976 aan de orde. In dit reglement werd bepaald dat C.E.M.A. de 
rechtstreekse of onrechtstreekse toelatingsaanvra:ag kan weigeren 
van firma's of personen die Belgie aan een andere tentoonstelling of 
vakbeurs voor de vleessector zouden hebben deelgenomen, wanneer 
die niet voorafgaandelijk erkend werd door de ,Landsbond der 
Beenhouwers en Spekslagers van Belgie", een V.Z.W. die deel 
uitmaakt van de V.Z.W. C.E.M.A. Verder werd bepaald dat de 
weigering aan geen enkele rechtvaardiging of motivering onderwor
pen was en zonder enig verhaal zou blijven. Het ,Eurobeef"-regle
ment bepaalde tevens dat een weigering tot exposeren in geen geval 
aanleiding kon geven tot schadeloosstelling en dat de huurprijs 
verschuldigd of verworven bleef aan C.E.M.A. bij wijze van schade
vergoeding ten belope van een bepaald percentage, dat steeg naarge
lang de vernietiging van de inschrijving dichter bij de opening van 
de vakbeurs plaats greep. Geen van beide reglementen was volkomen 
waterdicht. In 1976 wijzigde V.Z.W. Internationale Vakbeurs van 
het Meubel het reglement in die zin dat deelname aan de , Trade 
Mart" werd toegelaten. De ,Brussels International Trade Mart Ltd. 
& Company'' organiseert permanent beurzen, waar fabrikanten, 
invoerders of handelsagentschappen hun collecties aan de beroeps
kopers kunnen voorstellen. De , Trade Mart" bezit de belangrijkste 
Europese infrastructuur voor dit type tentoonstellingsruimtes. Zij is 
ook actief in de sector meubelen; gelijklopend met de vakbeurs 
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georganiseerd door de V.Z.W. Internationale Vakbeurs van het 
Meubel organiseert zij een verkoopweek van meubelen die enkele 
dagen vroeger begint. Op dit door de V.Z.W. Internationale Vak
beurs van het Meubel als ,onrechtmatige mededinging" gekwalifi
ceerd initiatief heeft de Belgische vereniging echter geen vat en zij 
legt dan ook geen verbodsbepaling op in het tentoonstellingsregle
ment, spijts de zware concurrentie die de Trade Mart voor haar 
betekent. De V.Z.W. C.E.M.A., van haar kant, verzette zich niet 
tegen deelname aan regionale vakbeurzen in de vleessector. De 
procedure tegen de V .Z. W. Internationale Vakbeurs van het Meubel 
werd ingeleid op verzoek van de minister van Economische Zaken. 
Hij was over de gang van zaken gei:nformeerd door klachten van 
organisatoren van lokale meubeltentoonstellingen (de V.Z.W. 
,,Kortrijkse meubeldagen'' en de V.Z.W. ,,Verenigde Meubelfabri
kanten van Mechelen"). De zaak met betrekking tot de tentoonstel
lingen in de vleessector ging aan het rollen op klacht van een aantal 
uitgesloten exposanten. De door de Raad voor Economische Geschil
len in beide zaken uitgebrachte adviezen zijn erg gelijklopend. In 
beide gevallen werd misbruik van machtspositie bewezen geacht. 

55. Het advies in de boekenprijzenzaak is een uitvloeisel van de oude 
en aanslepende ruzie over de verticale prijsbinding in deze sector. De 
Raad was van oordeel dat het uitstippelen van een verkoopspolitiek 
die alle mogelijkheden van prijsmededinging tussen detaillisten uit
sluit en het handhaven ervan, door middel van leveringsweigering, 
door de uitgevers die een overwegende invloed hebben op de markt 
misbruik van economische machtspositie uitmaakt en strijd met het 
algemeen belang oplevert, tenzij wanneer de prijzenpolitiek berust 
op een geldige reden. De door de uitgevers ingeroepen motieven van 
culturele aard (het loslaten van de prijzen zou het aanbod verschralen 
en nadelig zijn voor de cultuur; de vrijheid van meningsuiting zou 
worden aangetast) en van economische aard (gevaar voor misbruik 
van inkoopmacht door sommige detaillisten; lokvogelpolitiek in de 
detailhandel) waren in de ogen van de Raad niet steekhoudend als 
geldige reden. 

56. In het eerste advies uit 1984 ging het om de weigering vanwege 
een uitgever van tijdschriften publiciteit voor een detailhandelaar op 
te nemen in informatieweekbladen. De weigering gebeurde op insti
gnatie van een bekend producent van Hi-Fi-apparatuur en diens 
officiele verdelers omwille van het door de klagende detailhandelaar 
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gevoerde beleid van lage verkoopprijzen, die overigens dank zij 
parallelimport konden worden berekend. De Raad was van oordeel 
dat geen machtspositie kon worden vastgesteld. Overeenkomstig 
artikel 13, lid 3, Wet 27 mei 1960 was de zaak daarmee definitief 
afgehandeld. 

57. In het tweede advies uit 1984 werd wei misbruik van economische 
machtspositie aanwezig geacbt. De beklaagde was de door de belang
rijkste filmverdelers opgericbte V.Z.W. IDCO. Deze V.Z.W. beeft 
als statutair doel toezicbt te bouden op de ontvangsten in de Belgische 
bioscoopzalen, die als basis dienen voor de berekening van de aan 
de filmverdelers toekomende vergoedingen voor filmverburing. Ver
der controleert zij de naleving door de filmzaaluitbaters van de 
algemene verbuurvoorwaarden en onderdrukt zij fraude vanwege de 
uitbaters. In de scboot van de V.Z.W. werd een tuchtraad opgericbt 
met als taak uitspraak te doen over beticbtingen van bedrog inge
bracht tegen bioscoopzaaluitbaters. De Raad was van oordeel dat de 
tucbtprocedure geen enkele waarborg van objectiviteit bood en dat 
bet sanctie-apparaat volledig onevenredig was met bet nagestreefde 
doel. Deze gebreken van de tucbtprocedure werden als misbruik van 
economiscbe macbtspositie gekwalificeerd. 

B. Bespreking 

58. In elk van de adviezen van de Raad voor Economiscbe Gescbillen 
wordt gesteld dat het bestaan van een macbtspositie moet worden 
onderzocht t.a.v. de relevante markt. Net zoals bij de toepassing van 
artike186 E.E.G.-Verdrag wordt telkens eerst deze relevante markt 
afgebakend. Zoals verder zal worden aangetoond, prejudicieert de 
afbakening van de relevante markt ,op zijn Belgiscb", nog meer dan 
dit in de Europese zaken bet geval is, op de uiteindelijke beslissing. 
In de tweede fase van de besluitvorming gaat de Raad voor Economi
scbe Gescbillen op zoek naar de indicatoren van de macbtspositie. 
V erderop zal worden onderzocbt welke betekenis daarbij toekomt 
aan bet marktaandeel, de mededingingssituatie, de eigenschappen 
van de beklaagde onderneming en het op de relevante markt vastge
stelde marktgedrag. Nadien wordt opgesomd welke praktijken de 
Raad voor Economiscbe Gescbillen als misbruiken beeft bescbouwd. 
Tot zover blijft de analogie met artikel86 E.E.G.-Verdrag volledig. 
Omdat in de wet van 27 mei 1960 misbruik evenwel wordt gedefi
nieerd als een inbreuk op het algemeen belang rijst in de laatste fase 
van de besluitvorming een vraag die onder artikel86 E.E.G.-Verdrag 
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niet pertinent is. Moet, waneer misbruik wordt vastgesteld, nadien 
nog afzonderlijk onderzocht worden of het misbruik een inbreuk 
uitmaakt op het algemeen belang? Of is elke als misbruik omschreven 
handeling gesteld door een onderneming in machtspositie van die 
aard dat zij tegelijk het algemeen belang schaadt? 

1. De relevante markt 

59. De vaststelling van de relevante markt wordt door de Raad voor 
Economische Geschillen ingeleid met de volgende omschrijving: 
, ,dat een produkt of een dienst een relevante markt vormt wanneer 
het produkt of de dienst geschikt is om aileen, dit is met vergaande 
uitsluiting van andere produkten of diensten, aan een bepaalde vraag 
permanent te voldoen ten gevolge van bijzondere kenmerken''(l42). 
Bij nader inzien verschilt deze libellering, afkomstig uit het ,,Chiqui
ta-bananen" -arrest(143), van de door de Europese Commissie en het 
Europees Hof van Justitie inzake artikel 86 E.E.G.-Verdrag in de 
recente uitspraken gegeven omschrijving. In de boven besproken 
Europese zaken luidt het uitgangspunt dat de relevante markt ge
vormd wordt door de produkten of diensten die op grond van hun 
kenmerken bijzonder geschikt zijn om in een constante behoefte te 
voorzien en die slechts in geringe mate met andere produkten of 
diensten verwisselbaar zijn. Onder de laatste omschrijving wordt 
eerst gezocht of er tengevolge van een constante behoefte een speci
fieke vraag naar bepaalde produkten of diensten rijst en zo ja, door 
welke produkten of diensten aan de specifieke vraag kan worden 
voldaan. Doorgaans leidt dit tot de afbakening van zeer enge pro
dukt- of dienstenmarkten. Dit resultaat wordt bereikt door een in de 
regel strenge beoordeling van de verwisselbaarheid. In het uiterste 
gevalleidt de redenering tot het besluit dat een produkt op zichzelf 
een relevante markt vormt aangezien het niet door andere produk
ten kim worden vervangen. Wat een uiterste geval is, wordt door de 
Raad voor Economische Geschillen als de regel geformuleerd: de 
relevante markt wordt gevormd door het produkt of door de dienst 
(niet: de produkten en de diensten) die aileen geschikt is (niet: zijn) 
om aan een bepaalde constante behoefte te voldoen. Het lijkt para
doxaal, maar in de praktijk stelt men, anders dan de definitie laat 
vermoeden, zeer ruime marktomschrijvingen vast. Soms wordt als 

(142) B.v. overweging 2 van de krantendistributiezaak (voetnoot 132); overweging 8 van de 
boekenzaak (voetnoot 135); overweging 6 van de filmdistributiezaak (voetnoot 137). 
(143) H.v.J., arrest in de zaak 27/76 van 14 februari 1978, Jur. H. v.J., 1978,274, rechtsover
weging 22. 
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relevante markt de behoefte genoemd waaraan moet worden voldaan 
i.p.v. de produkten of diensten die aan de vraag kunnen beantwoor
den. 
De door de Raad voor Economische Geschillen gegeven omschrijvin
gen van de relevante markt zijn niet alleen zeer ruim; bovendien zijn 
ze vaak arbitrair. Bij de lectuur van de adviezen ontsnapt men niet 
aan de indruk dat bij de afbakening van de relevante markt reeds zeer 
sterk in functie van het door de Raad gewenste resultaat (verbod van 
het misbruik) wordt geredeneerd. 

60. In de krantendistributiezaken omschrijft de Raad voor Econo
mische Geschillen de relevante markt als deze van , ,kranten en 
tijdschriften en hun verdeling door tussenpersonen"(144). Deze bij
zonder ruime omschrijving, die zowel de verkoop van een krant door 
een rondeman als de verkoop van een gespecialiseerd informatie
weekblad over wonen door een handelaar in dag- en weekbladen 
omvat, wordt nadien beperkt door bepaalde persartikelen ,omwille 
van hun distributiewijze'' uit te sluiten. Om het even welk perspro
dukt verdeeld per postabonnement of door rondemannen alsook 
vaktijdschriften, bladen van verenigingen, jaarboeken, publicitaire 
bladen (zelfs mefiiiformatie); hobby- en familietijdschriften worden 
,vreemd aan de relevante markt" genoemd. Tegelijk met de 
aangekondigde beperking omwille van de distributiewijze wordt de 
relevante produktmarkt verengd. Uiteindelijk stelt de Raad voor 
Economische Geschillen ,dat uitsluitend in aanmerking komt de 
distributie door tussenpersonen van geschreven informatie die perio
disch aan de lezers een bepaald type van informatie bezorgt met 
betrekking tot actualiteit"(145). 
Over deze aanpak moge hier het volgende gezegd worden. Het is 
wenselijk dat de relevante markt op positieve wijze en in voldoende 
specifieke termen wordt afgebakend. Omschrijvingen in ,geven en 
nemen" -stijl beantwoorden niet aan deze criteria. De uiteindelijke 
omschrijving , ,geschreven informatie die periodisch een bepaald type 
van informatie bezorgt met betrekking tot actualiteit" is wat de 

(144) Overweging 3 (voetnoten 131 en 132). 
(145) Overweging 3 (voetnoten 131 en 132); in overweging 4 luidt het verder ,dat geen 
onderscheid moet gemaakt worden tussen binnenlandse en buitenlandse tijdscbriften en bladen 
en tussen bladen en weekbladen, nu beide in zekere mate substitueerbaar zijn - zij bet in 
beperkte mate - en eveneens verdeeld worden op dezelfde wijze''. Voor de afbakening van 
de relevante markt komen ecbter aileen gemakkelijk vervangbare produkten (vgl. de omscbrij
ving ,readily substitutable" in bet Amerikaanse antitrust-recbt) in aanmerking. Zoals verder 
aangetoond in de tekst is het daarenboven niet wenselijk de distributiewijze in rekening te 
brengen bij de afbakening van de relevante produktmarkt. 
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relevante produktmarkt betreft erg onduidelijk: hoe periodisch is 
periodisch en hoe (on)bepaald is bepaald? Bekeken vanuit het stand
punt van de consument, de lezer, kan zij vee! te ruim worden 
gelnterpreteerd. Vanwege de lezer is er duidelijk een constante en 
specifieke vraag naar dagbladen. Dagbladen zijn niet vervangbaar 
door informatieweekbladen en evenmin, zoals de Raad overigens 
opmerkt, door dagelijkse berichtgeving door audio-visuele middelen 
(radio en T.V.). Bij de afbakening van een produktmarkt vanuit het 
standpunt van de eindverbruiker is het evenmin wenselijk de distribu
tiewijze van een produkt in rekening te brengen. 
De distributiewijze kan bijvoorbeeld van belang zijn om de eventuele 
machtspositie van een distributeur, die een overwegend aandeel bezit 
in de distributiewijze die de uitgesproken voorkeur van het overgrote 
deel van consumenten geniet, vast te stellen. De relevante markt is 
dan een dienstenmarkt, geen produktmarkt. Het is wenselijk produk
ten- en dienstenmarkten niet met elkaar te vermengen. Als het 
misbruik zich op een dienstenmarkt manifesteert, is het verkieslijk 
deze rechtstreeks te omschrijven i. p. v. onrechtstreeks het gewenste 
resultaat te bereiken door produktmarkten in functie van de distribu
tiewijze van de produkten te verengen. In de krantendistributiezaken 
had de Raad voor Economische Geschillen zich de moeite van de 
vaststelling van een relevante produktmarkt kunnen besparen. Rele
vant voor de zaak was een misbruik begaan op een dienstenmarkt 
van de distributie van persuitgaven. Het onderzoek van de aange
klaagde misbruiken vereiste slechts de vaststelling van een machtspo
sitie op de markt van de dienstverlening van tussenpersonen in de 
distributie van persuitgaven. In hoof de van krantenuitgevers is er een 
specifieke vraag naar dienstverlening zoals verstrekt door P. V .D.: 
dagbladen moeten zeer snel op korte tijd over veel verkooppunten 
worden verspreid. Niet aileen de distributie door middel van posta
bonnementen kan als niet-verwisselbaar met de door P.V.D. 
gepresteerde distributiediensten worden aangemerkt(146). Gelet op 
de specifieke aard van de voor dagbladen vereiste distributiemethode 
komen als verleners van deze dienst slechts grote gespecialiseerde 
distributieondernemingen, zoals P. V .D., in aanmerking. De 
dagbladuitgevers zelf en de rondemannen kunnen slechts in geringe 
mate verwisselbare diensten presteren; voor de beoordeling van de 
substitueerbaarheid van de door rondemannen verleende diensten is 

(146) Kopen per abonnement is ook om andere redenen (wijze van geldbesteding) niet 
verwisselbaar met de gei"ndividualiseerde aankoop van kranten. Daarom is het voor de 
uitgevers wier behoefte een van de consumenten afgeleide vraag is, evenmin een substitueerbare 
distributiedienst. 
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het tijdstip van de verdeling het centrale gegeven. Hoe dan ook is de 
vaststelling van de machtspositie van P. V .D. op de bier beschreven 
dienstenmarkt, en daarmee de bestrijding van het misbruik (leve
ringsweigering) mogelijk. Deze alternatieve benadering geniet onze 
voorkeur. 

61. In de boekenzaak omschrijft de Raad voor Economische Ge
schillen de relevante markt als die van , ,bet Nederlandstalig boek, 
welke ook zijn aard"(147). Het is ons een raadsel hoe de Raad met 
enige ernst kan voorhouden dat om het even welk Nederlandstalig 
boek, of bet nu gaat over kunst, wetenschap en techniek of sport en 
vrije tijd, in staat is om alleen, dit is met vergaande uitsluiting van 
andere produkten aan een specifieke vraag constant te voldoen 
omwille van zijn bijzondere kenmerken. In hoofde van de consu
ment, de lezer, is er duidelijk geen markt van het Nederlandstalig 
boek. Wie op zoek is naar de laatste roman van een bekend misdaad
auteur stelt zich niet tevreden met een doctoraal proefschrift in de 
rechten. In de Europese boekenprijzenzaak wees de Commissie op 
de zeer weinig elastische vraag die de boekenmarkt kenmerkt. In de 
beschikking van 25 november 1981 werd gesteld dat de, na de 
uitschakeling van de prijsmededinging, resterende concurrentiemo
gelijkheden vanuit het gezichtspunt van de gebruiker zeer beperkt 
zijn. De gebruiker heeft vaak geen bijzonder grote belangstelling 
voor erg gespecialiseerde boeken zodat hij voorraadvorming, specia
lisatie, serviceverlening en bestelmogelijkheden slechts als van onder
geschikt belang zal beschouwen. Overigens is de prijsconcurrentie 
tussen de uitgevers beperkt tot een gering aantal titels. De meeste 
boeken zijn in beginsel geheel originele werken door een auteur 
geschreven volgens zijn inspiratie van het ogenblik. Deze boeken 
kunnen derhalve niet met elkaar worden vergeleken. Wanneer niet 
de subjectieve creatie van de auteur op de voorgrond staat, maar de 
objectieve informatie die het werk bevat, zijn boeken die dezelfde 
objectieve informatie behelzen tot op zekere hoogte verwisselbaar. 
Deze boeken vormen slechts een beperkt aantal van de zich op de 
markt bevindende uitgaven(148). Anders dan de Europese Commis
sie die de substitueerbaarheid van boeken terecht als gering be
schouwt, heeft de Raad voor Economische Geschillen de gehele 
boekenmarkt als een en dezelfde relevante markt gekwalificeerd. De 

(147) Overweging 8 (voetnoot 135). 
(148) Beschikking van de Europese Commissie van 25 november 1981, PB L 54 van 25 februari 
1982, 49, overweging 62. 
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Raad hanteerde daarbij een blote warenclassificatie, waarvan reeds 
werd gesteld dat ze voor de bepaling van de substitutiegoederen niet 
dienstig kan zijn(149). Als er toch een markt van het Nederlandstalig 
boek zou bestaan, dan bestaat deze markt aileen in hoofde van de 
aanbieders, niet in hoofde van de vragers. Uitgevers kunnen van het 
uitgeven van boeken over wetenschap en techniek zonder onoverko
melijke moeilijkheden overschakelen naar het uitgeven van boeken 
over kunst. Detailhandelaren kunnen zonder noemenswaardige pro
blemen besluiten in hun winkel, meer dan voorheen het geval was, 
plaats in te ruimen voor een moeilijker of gemakkelijker genre van 
boeken. Hierbij gaat het niet om de vraagelasticiteit, maar om de 
aanbodselasticiteit. Deze aanbodselasticiteit is overigens niet beperkt 
tot het Nederlandstalig boek. De aanbodselasticiteit kan van belang 
zijn bij de vaststelling van de relevante markt aan de vraagzijde: om 
de machtspositie van een inkoper te bepalen. De methode is echter 
niet dienstig wanneer juist de detailhandelaren zich, zoals in de aan 
de Raad voor Economische Geschillen voorgelegde zaak, beklagen 
over machtsmisbruik door de uitgevers. 

62. Ook de wijze waarop de relevante markt in de tentoonstellings
zaken werd afgebakend ontsnapt niet aan kritiek. In de meubelzaak 
wordt de relevante markt omschreven als die , , waarop de organisato
ren van beurzen en tentoonstellingen in Belgie in de sector van de 
meubelen en zitmeubelen de desbetreffende diensten verlenen". 
,Geografisch gezien is de markt beperkt tot het Koninkrijk; wat de 
aard van de aangeboden diensten betreft is de markt deze van het 
organiseren van beurzen en tentoonstellingen regionaal of nationaal, 
doch beperkt tot het gebied van de meubels en zitmeubels"(150). De 
marktafbakening in de vleeszaak is dezelfde: de woorden , ,meubelen 
en zitmeubelen" worden vervangen door de woorden ,de vleesindus
trie, vleesambacht en vleeshandel"(151). De Raad voor Economische 
Geschillen sluit tentoonstellingen met algemeen karakter, d. w .z. 
tentoonstellingen die niet uitsluitend afgesteld zijn op de meubelsec
tor, casu quo op de vleessector, uit. Naar onze mening hadden ook 
de tentoonstellingen met regionaal karakter uit de relevante markt 
moeten worden gesloten. Een tentoonstelling die zich richt zowel tot 
binnenlandse als tot buitenlandse gebruikers is niet verwisselbaar met 
een tentoonstelling waarvoor de deelnemende exposanten slechts 

(149) Zie randnummer 12. 
(150) Overweging 17 (voetnoot 133). 
(151) Overweging 16 (voetnoot 134). 
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eigen klanten uitnodigen met uitsluiting van alle buitenlanders(152). 
Misschien heeft de Raad voor Economische Geschillen de relevante 
markt zo ruim omschreven om bet misbruik, dat zich manifesteerde 
op bet vlak van bet bemoeilijken van regionale tentoonstellingen, te 
kunnen treffen. Dit is echter niet nodig. Wanneer eenmaal een 
machtspositie is vastgesteld, kunnen ook misbruiken op andere 
markten dan de relevante markt verboden worden. De geografische 
marktafbakening beperkt tot bet Belgisch koninkrijk is duidelijk 
arbitrair. Wanneer internationale tentoonstellingen een onderdeel 
van de relevante mar kt uitmaken moet tevens gelet worden op de 
expositiemogelijkheden op internationale vakbeurzen georganiseerd 
in bet buitenland. Het is duidelijk dat de Raad voor Economische 
Geschillen Belgie als relevante geografische markt beschouwt om de 
praktijk aan de hand van de territoriaal werkende Belgische wet te 
kunnen treffen. Hier mag evenwel artikel28 van de wet van 27 mei 
1960 niet uit bet oog worden verloren. Wanneer de Belgische kartel
autoriteit zich moet uitspreken over de toelaatbaarheid van mede
dingingsregelen of over bet misbruik maken van een machtspositie 
op de gemeenschappelijke markt, moet zij de beslissing nemen in 
overeenstemming met de artikelen 85 en 86 van bet E.E.G.-Verdrag. 
Indien, zoals · dit in de tentoonstellingszaken bet geval was, bet 
misbruik van machtspositie tevens een verboden kartelafspraak is die 
kan genieten van een ontheffing rijst de vraag of er nog ruimte is voor 
Belgisch optreden. De problemen rond de verhouding tussen de 
bevoegdheid van de nationale kartelinstanties en deze van de Europe
se kartelinstanties treden bier in hun scherpste vorm naar voren. 
Weliswaar hebben zowel de Europese Commissie als de eigenlijke 
nationale kartelautoriteit, de minister van Economische Zaken gead
viseerd door de Raad voor Economische Geschillen, concurrerende 
bevoegdheden wat betreft de toepassing van de artikelen 85, lid 1 en 
86 E.E.G.-Verdrag. De bevoegdheid van de nationale kartelinstan
ties houdt evenwel op wanneer de Europese Commissie een gezags
handeling heeft verricht waaruit blijkt dat zij voornemens is een 
negatieve verklaring of een ontheffing af te geven(153). In de zaak 
m.b.t. de tentoonstelling voor de vleessector was er wei briefwisseling 
tussen de Europese Commissie en de betrokken partijen ontdekt, 
maar had de Europese kartelinstantie geen duidelijke stappen geno-

(152) Rechtsoverweging 17 van de tentoonstellingszaak m.b.t. de vleessector (voetnoot 134) 
waarin overigens wordt gewezen op de beperkte concurrentie tussen de ,Eurobeef" -vakbeurs 
en de regionale manifestaties. 
(153) VAN GERVEN, W., MARESCEAU, M. en STUYCK, J., o.c., nr. 336, p. 383. 
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men die konden leiden tot het afleveren van een formele beschik
king(154). Overigens, wanneer een ontheffing zou zijn verleend, had 
het nationale mededingingsrecht niet meer kunnen worden toegepast 
wanneer daardoor afbreuk zou worden gedaan aan de bekomen 
ontheffing. Dit laatste is noodzakelijk om de uniforme toepassing 
van het gemeenschapsrecht op het gehele gebied van de gemeen
schappelijke markt te verzekeren, zoals het Hof van Justitie in de 
zaak Wilhelm heeft beslist(155). Wanneer de praktijk eveneens mis
bruik van economische machtspositie uitmaakt, moet evenwel wor
den aanvaard dat toepassing van artikel 85, lid 3, E.E.G.-Verdrag 
niet meer mogelijk is(156). Wat de bevoegdheidsvraag betreft, glipt 
de Raad voor Economische Geschillen hier duidelijk tussen de mazen 
van het net. Dit neemt niet weg dat het probleem met het oog op de 
toekomst in alle scherpte moet worden gesteld. De aanbevelingen die 
tot de Minister werden gericht en door deze laatste werden overgeno
men komen niet zonder meer overeen met de houding die de Europe
se Commissie in haar beschikkingspraktijk ten aanzien van dergelijke 
tentoonstellingsreglementen aanneemt. Wanneer producenten ge
dwongen worden hun verkoopsinspanningen op de grote tentoonstel
ling te concentreren, wordt de concurrentie bevorderd. Ook de 
gebruikers putten daaruit hun voordeel nu zij zich slechts een keer 
hoeven te verplaatsen om een globaal overzicht van het bestaande 
aanbod te krijgen. Om deze redenen en omdat door de beperking van 
de uitsluiting in de tijd voldoende restantmededinging overblijft, is 
de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie gegroeid naar 
het aanvaarden van concurrentiebeperkingen, onder welbepaalde 
voorwaarden en met een welbepaalde tijdsduur. De Raad voor 
Economische Geschillen stelt dat het verbieden aan exposanten om 
op gelijk welk ogenblik aan andere vakbeurzen in Belgie deel te 
nemen een misbruik van economische machtspositie uitmaakt. De 
Europese Commissie van haar kant aanvaardt op grond van artikel 
85, lid 3, E.E.G.-Verdrag uitsluitingen tijdens de tweede helft van 
de periode die loopt tussen de data van de grote internationale 

(154) Overweging 13 (voetnoot 134). 
(155) H.v.J., arrest in de zaak 14/68 van 13 februari 1969, Jur. H.v.J., 1969, 1 (Wilhelm 
c.s./Bundeskartellamt); zie ook H.v.J., arrest in de zaken 253/78 en 1-3179 van 10 juli 1980, 
Jur. H. v.J., 1980, 2327, rechtsoverwegingen 15-16 (Guerlain). 
(156) VAN GERVEN, W., MARESCEAU, M. en STUYCK, J., o.c., nr. 325, p. 366-367. 
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tentoonstellingen(157). De Raad voor Economische Geschillen laat 
de mogelijkheid open dat het misbruik het algemeen belang niet zou 
schaden wanneer de uitsluiting beperkt is in de tijd en er door de 
organisatoren uitzonderingen worden verleend(158). Dit zijn vage 
criteria die ruimte Iaten voor discriminatie en om die reden door de 
Europese Commissie wellicht niet zouden worden aanvaard. 

63. In de zaak van de geweigerde reclame werd de relevante markt 
omschreven als die van de geschreven reclame voor Hi-Fi-produkten 
en audio-visuele apparatuur(159). De persorganen die de nodige 
diensten aanbieden om aan deze vraag te voldoen worden in de 
omschrijving van de relevante markt niet genoemd; pas bij de beoor
deling van de machtspositie blijkt dat de Raad voor Economische 
Geschillen de dagbladen, de informatieweekbladen, de vakweekbla
den, de streekkranten en de ontspanningsweekbladen tot de relevante 
markt rekent. Op deze wijze wordt als relevante markt genoemd de 
behoefte waaraan moet kunnen worden voldaan{l60). Beter ware het 
meteen de produkten en de diensten te noemen die op grond van hun 
kenmerken aan de vraag kunnen beantwoorden en daarom met 
elkaar verwisselbaar zijn. 

64. In de filmdistributiezaak, ten slotte, omschrijft de Raad voor 
Economische Geschillen de relevante markt als ,deze van het film
aanbod aan de bioscoopzalen in Belgie"(l61). Deze marktomschrij
ving duidt beter dan de in de krantendistributiezaken gebruikte 
definitie op de relevante dienstenmarkt, waar het misbruik werd 
begaan. Bioscoopuitbaters zijn wat betreft hun bevoorrading met 
films afhankelijk van de belangrijkste filmverdelers; deze laatsten 
hebben een V.Z.W. opgericht met als doel de controle van de 
ontvangsten. Juist de omstandigheid dat betwistingen op dit vlak niet 
met voldoende waarborgen van objectiviteit kunnen worden behan
deld, wordt door de Raad achteraf een misbruik genoemd. Bij andere 
misbruikvormen zal de relevante markt echter verder moeten worden 

(157) Beschikking van de Europese Commissie van 13 maart 1969, PB L 69 van 20 maart 1969, 
13-20 (Cecimo); Beschikking van de Europese Commissie van 24 september 1971, PB L 227 
van 24 september 1971, 26-32 (Cematex); Beschikking van de Europese Commissie van 17 juli 
1975, PBL 228 van 29 augustus 1975, 17-22 (Unidi); Beschikking van de Europese Commissie 
van 7 december 1978, PB L 11 van 17 januari 1979, 16 (Emo). 
(158) Overweging 26 van de tentoonstellingszaak m.b.t. de vleessector (voetnoot 134); overwe
ging 24 van de tentoonstellingszaak m.b.t. de meubelsector (voetnoot 133). 
(159) Overweging 3 (voetnoot 136). 
(160) Overweging 8 (voetnoot 136). 
(161) Overweging 6 (voetnoot 137). 
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onderverdeeld naar gelang het type van film. Men denke bijvoor
beeld aan een klacht gericht tegen het bedrag van de door de 
bioscoopuitbaters aan de verdelers betaalde vergoedingen. Nogmaals 
merkt men hoe het aangeklaagde gedrag de afbakening van de 
relevante markt bei:nvloedt. 

2. De machtspositie 

65. Bij het onderzoek naar de machtspositie komt in de adviezen van 
de Raad voor Economische Geschillen bijzondere betekenis toe aan 
het marktaandeel en aan het op de relevante markt vastgestelde 
gedrag. In vergelijking met wat boven over de toepassing van artikel 
86 E.E.G.-Verdrag werd gezegd, worden er geen kwalitatieve eigen
schappen van de onderneming in kwestie genoemd die haar een 
dergelijke concurrentievoorsprong zouden bezorgen dat haar positie 
op de markt overheersend is. De definitie van machtspositie in de 
Belgische wet als , ,overwegende invloed'' nodigt nochtans uit tot het 
aangeven van dergelijke indicatoren. Dat door de Raad voor 
Economische Geschillen uiteindelijk geen ,,competitieve voordelen'' 
worden vermeld, hoeft niet te verwonderen. In de in 1983 en 1984 
uitgebrachte adviezen ging het telkens om kartelzaken. Indien in de 
Belgische wetgeving een volwaardig kartelverbod voorhanden zou 
zijn, zou allicht geen beroep gedaan zijn op de constructie van 
misbruik van economische machtspositie. De zaak van het boeken
kartel is, wat dit punt betreft, het meest illustratief. Anderzijds 
verklaart de aard van de vastgestelde machtsposities (verboden kar
tels) precies waarom het gedrag zo vaak als indicator van de machts
positie wordt genoemd. De machtspositie wordt opgebouwd door het 
gedrag, dat achteraf als misbruik zal worden gekwalificeerd. In de 
tentoonstellingszaken en in de krantendistributiezaken werden 
telkens gedragingen vastgesteld waarin het opbouwen en het misbrui
ken van een machtspositie samenvloeien. 

a. Het marktaandeel 

66. Het is opmerkelijk dat men in de adviezen van de Raad voor 
Economische Geschillen, wat betreft de marktaandelen, nauwelijks 
harde ofvoldoende bewezen cijfergegevens vindt. In de krantendistri
butiezaken wordt overwogen dat P.V.D. instaat ,voor het grootste 
deel van de distributie van de betrokken produkten"(162). Verder 

(162) Overweging 5 (voetnoten 131 en 132). 
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luidt het dat de partijen die tot het akkoord van 1976 toetraden ,het 
overgrote deel"(163) van de in de reeds genoemde provincies gelezen 
kranten en tijdschriften produceren casu quo verdelen of de uitgevers 
vertegenwoordigen. Cijfers worden wel genoemd in de boekenzaak. 
Het marktaandeel van de in het geding betrokken uitgevers bedroeg 
volgens de Raad voor Economische Geschillen meer dan 50 OJo. 
Volgens de Raad hadden de overige uitgevers hun gedragspatroon 
geordend op dit van de genoemde ondernemingen(164). In de film
zaak wordt gesteld dat de leden van IDCO, maar dan volgens de ter 
zitting door de betrokken partijen afgelegde verklaringen, 85 % a 
90% controleren van de ontvangsten(165). In de meubeltentoonstel
lingszaak wordt gesteld dat de internationale vakbeurs voor het 
meubel slechts ,beperkte" concurrentie ondergaat van de regionale 
beurzen en dat zij de enige periodieke beurs is die nationaal represen
tatief is en tevens de mogelijkheid biedt tot internationale promotie 
aan prijzen die draaglijk zijn voor de KMO's. Volgens de Raad was 
het niet relevant dat de internationale vakbeurs van het meubel geen 
vergelijkbare machtspositie zou bekleden op de Europese markt; 
evenmin werd relevant geacht dat grote ondernemingen konden 
deelnemen aan de concurrerende Trade Mart-expositie(166). De 
kritiek die op hef eerste onderdeel van de weergegeven redenering kan 
worden uitgebracht is terug te leiden tot de boven reeds besproken 
betwistbare afbakening van de relevante geografische markt(167). 
Het tweede onderdeel van de redenering gaat niet op. De argumenta
tie dat de Internationale Vakbeurs van het Meubel de toegang van 
de KMO's tot de nationale en internationale promotie en clientele 
controleert, terwijl zij geen vat heeft op grote ondernemingen, her
leidt de machtspositie tot een relatief begrip. Overigens was de 
relevante markt in algemene termen omschreven: diensten voor het 
organiseren van beurzen en tentoonstellingen, regionaal of natio
naal, beperkt tot het gebied van de meubelen en zitmeubelen. Bij de 
beoordeling van de machtspositie wordt slechts rekening gehouden 
met een deel van de vragers naar deze diensten. Bij de interpretatie 
van de wet van 27 mei 1960 moet het begrip machtspositie evenwel 
in absolute betekenis worden begrepen: de machtspositie van een 
aanbieder van diensten bestaat jegens alle vragers van deze diensten, 

(163) Overweging 7 (voetnoten 131 en 132). 
(164) Overweging 9 (voetnoot 135). 
(165) Overweging 7 (voetnoot 137). 
(166) Overwegingen 18-19 (voetnoot 133). 
(167) Zie randnummer 62. 
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niet slechts tegenover de kleine en middelgrote ondernemingen onder 
hen. Hoe belangrijk men de bescherming van kleine en middelgrote 
ondernemingen ook moge vinden, het gaat niet op deze bescherming 
te realiseren door een afzwakking van het machtspositie-criterium. 
Ook in de zaak met betrekking tot de tentoonstellingen in de vleessec
tor wordt gesteld dat het niet dienend is dat alle exposanten deel 
konden nemen aan in andere Europese landen georganiseerde inter
nationale vakbeurzen. Onze kritiek met betrekking tot het gelijkaar
dig argument in de meubeltentoonstellingenzaak geldt hier mutatis 
mutandis. Afzonderlijke kritiek moet nog wel uitgebracht worden op 
de uiteindelijke conclusie van de Raad voor Economische Geschillen 
,dat C.E.M.A. door het inrichten van de Eurobeef-vakbeurzen in 
de vleessector een feitelijk monopolie bezit op het nationaal 
vlak"(168). De wijze waarop de relevante markt werd afgebakend 
laat niet toe tot het bestaan van een monopolie te besluiten. De Raad 
weerhield immers ook tentoonstellingen op regionaal vlak. Slechts 
bij de beoordeling van de machtspositie wordt gesteld dat deze 
regionale vakbeurzen niet representatief zijn op nationaal vlak. 
Daarmee wordt tegelijk de verwisselbaarheid van nationale, op een 
internationaal publiek gerichte, tentoonstellingen met regionale ten
toonstellingen uitgesloten. Van twee zaken een. Ofwel bestaat deze 
verwisselbaarheid toch en dan is C.E.M.A. geen feitelijk monopolie
houder. Ofwel bestaat de verwisselbaarheid niet en dan kan 
C.E.M.A. slechts een feitelijk monopoliehouder zijn indien de rele
vante markt dienovereenkomstig wordt afgebakend. 

b. Het marktgedrag 

67. In de boekenzaak en ook in de zaak van de geweigerde reclame 
wordt in principH~le bewoordingen gesteld dat het marktgedrag een 
indicator kan zijn voor de vaststelling van een machtspositie. De 
Raad overweegt in deze zaken , ,dat het bewijs van een dergelijke 
machtspositie zowel kan worden gevonden in het marktaandeel van 
de samen agerende personen als in hun houding op de markt"(l69). 
Als gedragspatronen die op het bestaan van een machtspositie wijzen 
weerhoudt de Raad: het optreden van de uitgevers en de Vereniging 
ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen dat ertoe geleid heeft 
dat een vrij stipt systeem van prijshandhaving werd opgelegd (boe-

(168) Overweging 21 (voetnoot 134). 
(169) Overweging 9 van de boekenzaak (voetnoot 135); overweging 4 van de zaak van de 
geweigerde reclame (voetnoot 136). 
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kenzaak) en het sanctiesysteem van IDCO dat voor gevolg had dat 
wie de sancties niet aanvaardde uit de markt werd gedreven (film
zaak). Merkwaardigerwijs wordt het gedrag niet als machtspositie 
opbouwende factor genoemd in de tentoonstellingszaken. In de 
,Eurobeef" -zaak was het nochtans juist de afspraak tussen de 
V.Z.W. C.E.M.A. en de V.Z.W. Landsbond der Beenhouwers en 
Spekslagers van Belgie die het aan deze organisaties mogelijk maakte 
een overwegende invloed uit te oefenen op de organisatie van vak
beurzen met internationaal karakter voor de vleessector in Belgie. 

3. Het misbruik 

68. Volgens artikel 2 van de wet van 27 mei 1960 is er misbruik in 
de zin van de wet wanneer een of meer personen die een economische 
machtspositie bekleden op het algemeen belang inbreuk maken door 
praktijken welke de normale werking der mededinging vervalsen of 
beperken, of een hinderpaal vormen hetzij voor de economische 
vrijheid der voortbrengers, verdelers of verbruikers, hetzij voor de 
ontwikkeling van productie of ruilverkeer. In zijn adviezen neemt de 
Raad voor Economische Geschillen deze bepaling, meestal in verkor
te vorm, over. In de krantendistributiezaken wordt gespecifieerd dat 
als misbruik geldt de aantasting van de mededinging als marktvorm 
en het opleggen van beperkingen die niet door de eisen van de 
normale mededinging te verantwoorden zijn(l70). In de filmdistribu
tiezaak beschouwt de Raad als misbruik ,het pleggen van beperkin
gen die niet door de eisen van de normale mededinging te verant
woorden vallen"(171). 
In de onderzochte adviezen heeft de Raad volgende praktijken als 
misbruik en als strijdig met het algemeen belang (zie verder) weer
houden: 
- Het opleggen door ondernemingen in machtspositie in door hen 
opgestelde tentoonstellingsreglementen van een onbeperkt verbod 
om deel te nemen aan andere vakbeurzen op het grondgebied van 
Belgie(172). 
- Het organiseren van een selectief distributiestelsel door onderne
mingen in machtspositie waarbij de leveringsbeslissingen collectief 
worden genomen en geen leveringen worden gedaan aan nieuwe 

(170) Overweging 9 (voetnoten 131 en 132). 
(171) Overweging 8 in fine (voetnoot 137). 
(172) Overweging 22 van de tentoonstellingszaak m.b.t. de vleessector (voetnoot 134); overwe
ging 21 van de tentoonstellingszaak m.b.t. de meubelsector (voetnoot 133). 
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verkooppunten zonder voorafgaandelijk overleg (aantasting van de 
mededinging als marktvorm) en het organiseren van een selectief 
distributiestelsel door ondernemingen in machtspositie waarbij het 
aantal verkooppunten dusdanig wordt beperkt dat een zekere territo
riale exclusiviteit wordt toegekend (beperking van de mededinging als 
marktvorm, opleggen van beperkingen die niet door de eisen van de 
normale mededinging te rechtvaardigen zijn)(173) 
- Het hanteren door ondernemingen in machtspositie van een 
systeem van verticale prijsbinding dat ondoeltreffend is, buiten 
verhouding staat tot het nagestreefde doel en bovendien discrimine
rend wordt toegepast (aangenomen mag worden dat de Raad voor 
Economische Geschillen dit in de boekenzaak impliciet heeft beslist; 
de Raad noemt nochtans de term ,misbruik" niet maar het valt 
anders moeilijk in te zien waarom nadien onderzocht wordt of de 
,,mededingingsbeperking'' daarenboven strijdig is met het algemeen 
belang)(174). 
- Het organiseren door ondernemingen in machtspositie van een 
systeem van toezicht op de aan hen verschuldigde ontvangsten zon
der enige waarborg van objectiviteit (verhoor en behandeling van de 
zaak en samenstelling van de tuchtcommissie zonder waarborgen van 
correcte, eerlijke en objectieve behandeling, ontbreken van rechtsbe
scherming tegen de genomen beslissingen) en het hanteren van een 
sanctieapparaat dat volledig onevenredig met het nagestreefde doel 
(willekeurige boeten die geen rekening houden met de financiele 
draagkracht van de onderneming, een sanctiesysteem dat de moge
lijkheid biedt zwakkere concurrenten die geen aantrekkelijke afne
mers zijn uit de markt te verdrijven) en het collectief organiseren en 
afdwingen van een verplichting tot leveringsweigering aan slecht 
betalende afnemers ook wanneer niet vaststaat dat andere sancties 
definitief een einde kunnen maken aan de onrechtmatige prak
tijk(175). 

4. Het algemeen belang 

69. Wat het misbruikvereiste betreft, is van grote betekenis het arrest 
van de Raad van State uit 1979, waarin uitspraak wordt gedaan over· 
het tegen het K.B. van 7 november 1973 ingestelde nietigheidsbe-

(173) Overwegingen 10-16 (voetnoten 131 en 132). 
(174) Overwegingen 13-17 (voetnoot 135). 
(175) Overwegingen 11-14 (voetnoot 137). 
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roep(176). In dit K.B. werden bepaalde maatregelen opgelegd aan de 
ondernemingen die deel uitmaakten van de ,Belgische Fruitbeurs", 
wegens de door de vereniging begane misbruiken van economische 
machtspositie. Het betreft hier de enige zaak waarin de procedure 
voorzien in de wet van 27 mei 1960 tot het bittere einde toe werd 
gevoerd(177). Als antwoord op een middel ontleend aan de omschrij
ving van het misbruik als inbreuk op het algemeen belang, stelde de 
Raad van State: ,overwegende dat volgens de aangehaalde wetsbe
paling elk der handelspraktijken die er in beschreven worden uiter
aard geacht worden inbreuk te plegen op het algemeen belang; dat 
het bestreden besluit vaststelt dat de erin nader omschreven handels
wijzen praktijken zijn zoals bepaald in het aangehaalde wetsartikel; 
dat krachtens de wet zodanige vaststelling dan ook uit zichzelf tot 
gevolg heeft dat de verzoekende partijen die zodanige praktijken 
toepassen, geacht moeten worden daardoor inbreuk te plegen op het 
algemeen belang". Volgens de geciteerde overweging van de Raad 
van State is het algemeen belang geen bijkomende vereiste bij de 
toepassing van het misbruikverbod. Het volstaat een van de 
praktijken, die in artikel2 van de wet van 27 mei 1960 als misbruik 
genoemd zijn, vast te stellen opdat meteen zou vaststaan dat de 
betrokken praktijk inbreuk uitmaakt op het algemeen belang. 
Op het arrest van de Raad van State werd kritiek geleverd door Van 
Gerven. Deze auteur is van mening dat de vraag of de in artikel 2 
van de wet van 27 mei 1960 genoemde handelingen tevens het 
algemeen belang schaden niet ongenuanceerd positief kan worden 
beantwoord. Zijns inziens moet een onderscheid worden gemaakt 
tussen de praktijken welke de normale werking der mededinging 
vervalsen of beperken (genoemd in artikel2, lid 1) en de praktijken 
die een hinderpaal vormen voor de ontwikkeling van produktie en 
ruilverkeer (genoemd in artikel 2, lid 2) enerzijds, en de praktijken 
die een hinderpaal vormen voor de economische vrijheid der voort
brengers, verdelers of verbruikers (artikel2, lid 2) anderzijds. Prak
tijken van de eerste categorie zijn uit zichzelf in strijd met het 
algemeen belang omdat zij de mededinging als marktvorm aantasten. 
Beperkingen van de economische vrijheid van producenten, distribu
teurs of verbruikers zijn daarentegen niet noodzakelijkerwijze in 
strijd met het algemeen belang omdat zij volgens Van Gerven niet 

(176) R.v.St., arrest nr. 19.469 van 21 februari 1979, Arr. R. v.St., 1979, 196. 
(177) K.B., 7 november 1973, B.S., 9 november 1973, ook gepubliceerd in R. W., 1973-74, 
1214 e.v., noot NEELS, L.; zie ook NEELS, L., ,Belgisch 'anti-trust'-recht in actie", S.E. W., 
1975, 481-498. 
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noodzakelijkerwijze de mededinging als marktvorm aantasten. Doen 
zij dit wei, b.v. omdat de vrijheid van de nog overblijvende concur
rent wordt beperkt of omdat het aantal verkooppunten in een be
paald gebied te drastisch wordt beperkt, dan is de beperking van de 
individuele vrijheid van producenten, distributeurs of consumenten 
in strijd met het algemeen belang. Dit is bovendien het geval wanneer 
zo'n beperking de openbare orde of de goede zeden verstoort, 
hetgeen het geval is wanneer iemands individuele vrijheid op een te 
verregaande of een te arbitraire manier wordt ingeperkt. Van Gerven 
geeft zelf voorbeelden om zijn zienswijze te verduidelijken. Een 
leveringsweigering door een onderneming in machtspositie is pas 
strijdig met het algemeen belang wanneer daardoor niet Ianger 
voldoende verkooppunten binnen de relevante markt gevestigd zijn. 
Wanneer er geen voldoende alternatieven aan de aanbodzijde be
staan, wordt de mededinging als marktvorm uitgeschakeld. Inbreuk 
op het algemeen belang zal ook voorhanden zijn ingeval van een 
zuiver arbitraire weigering een bepaalde afnemer te bevoorraden. Of 
een verkoopsweigering arbitrair is, zal in het geval van selectieve 
distributie afhangen van de objectiviteit van de gebruikte selectiecri
teria. De afstand tussen de verkooppunten, in acht genomen de 
bevolkingsdichtheid, wordt door Van Gerven als een objectief kwali
tatief criterium beschouwd(178). Het standpunt van Van Gerven 
wordt verder meer in detail besproken. Hier moge alvast opgemerkt 
worden dat het laatste door hem gegeven voorbeeld de deur opent 
voor selectieve distributie op basis van kwantitatieve criteria. Zo'n 
selectie vormt een inbreuk op artikel 85, lid 1, E.E.G.-Verdrag en 
komt in de regel niet in aanmerking voor een ontheffing(179). Als 
een onderneming in machtspositie kwantitatieve selectiecriteria han
teert bij de uitwerking van haar distributiesysteem begaat zij in de 
regel, voorzover aan de verdere toepassingsvoorwaarden van die 
bepaling voldaan is, een inbreuk op artikel 86 E.E.G.-Verdrag. In 
tegenstelling met de Belgische wet is in artikel 86 E.E.G.-Verdrag 
evenwel geen sprake van het algemeen belang. 

70. In de adviezen van de Raad voor Economische Geschillen valt 
geen duidelijke lijn te trekken nopens de rol die aan , ,het algemeen 

(178) VAN GERVEN, W., , ,De artikelen 1 en 2 Belgische wet BMEN geinterpreteerd in het Iicht 
van de artikelen 85 en 86 E.E.G.-Verdrag", in Liber amicorum Josse Mertens de Wilmars, 
Antwerpen, Kluwer, 1982, 333-336. 
(179) Zie trouwens recent m.b.t. de krantendistributiezaak, die Van Gerven als voorbeeld 
hanteert: H.v.J., arrest in de zaak 243-83 van 3 juli 1985, nog niet gepubliceerd (Bi
non/A.M.P.) 
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belang" toekomt in de besluitvorming of voldaan is aan de voor
waarden voor toepassing van artikel 2 van de Belgische wet van 27 
mei 1960. Soms worden misbruik en inbreuk op het algemeen belang 
in een adem genoemd. In andere adviezen wordt na beschrijving van 
het misbruik gesteld dat dit misbruik noodzakelijkerwijze strijdig is 
met het algemee:p belang. In een derde hypothese wordt het algemeen 
belang afzonderlijk beoordeeld: nu eens door te verwijzen naar 
criteria die sterk gelijken op deze van Van Gerven, dan weer door 
in de besluitvorming na te gaan of voldaan is aan voorwaarden die 
genoemd zijn in artikel85, lid 3, E.E.G.-Verdrag. Overigens is ook 
Van. Gerven de mening toegedaan dat artikel85, lid 3, E.E.G.-Ver
drag nuttige diensten kan bewijzen bij de uitlegging van de Belgische 
wet(180). Helemaal onduidelijk wordt het wanneer de Raad in een 
enkel advies een combinatie maakt van de hier beschreven mogelijk
heden. 

71. In de eerste plaats volgt een bespreking van de adviezen in de 
krantendistributiezaken. Een merkwaardige evolutie is hier merk
baar. In 1981 werd in de zaak Van Renterghem gesteld dat geen 
misbruik en inbreuk op het algemeen belang kon worden vastgesteld. 
De uitsluiting van de heer Van Renterghem als wederverkoper had 
niet voor gevolg dat de mededinging als marktvorm werd aangetast: 
aan de aanbodzijde van de relevante markt bleef een normaal aantal 
alternatieven aanwezig. Verder stelde de Raad dat de Commissaris
V erslaggever ten onrechte een lnbreuk op het algemeen belang had 
gezien in de wijze waarop of de procedure waarmee de aangeklaagde 
partijen hun gedraging (krantenverdeling en dienovereenkomstige 
verkoopsweigering in de distributie van kranten) op elkaar hadden 
afgestemd(181). In de adviezen uit 1983 wordt, na de classificatie van 
het opgezette selectief distributiesysteem als misbruik (zie boven), 
gesteld ,dat het stelsel er louter toe strekt de gevestigde detaillisten 
te beschermen zonder enige mogelijkheid van vermeerdering of 
verbetering van het aanbod"(182). In de volgende overweging luidt 
het dat het systeem noodzakelijk~rwijze strijdig is met het algemeen 
belang. In de tekst van het advies vindt men niet de overweging terug 
dater voldoende verkooppunten over blijven en dat de verbruikers 
daarnaast de mogelijkheid hebben om het dagblad ook via de post 
of een venter te betrekken. Van de selectie op basis van een afstands-

(180) VAN GERVEN, W., o.c., 336-339. 
(181) 19de Verslag, Brussel, 1982, 17-20. 
(182) Overweging 12 (voetnoten 131 en 132). 
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criterium wordt gezegd dat ze arbitrair is (andere factoren zoals het 
aantal voorbijgangers en het gemiddeld financieel en intellectueel 
niveau van de mogelijke clientele zijn veel belangrijker) en niet nodig 
voor het nagestreefde doel, de geografische spreiding gepaard met 
een ruim assortiment in elk verkooppunt. Nogmaals luidt de conclu
sie van de Raad voor Economische Geschillen dat de praktijk strijdig 
is met het algemeen belang(183). 

72. In de boekenprijzenzaak noemt de Raad voor Economisch Ge
schillen als een met het algemeen belang strijdig misbruik de praktijk 
waarbij private ondernemingen met overwegende invloed op de 
markt de prijsmededinging uitschakelen. Dit systeem is volgens de 
Raad niet doeltreffend om het aangegeven doel te bereiken; niets 
waarborgt dat boekhandelaren ten gevolge van de collectief vastge
legde vaste prijs tevens moeilijk verkoopbare boeken zouden opne
men in hun assortiment. Het systeem van vaste prijzen is daarenbo
ven, aldus de Raad, onevenredig met het nagestreefde doel. De 
bescherming van de kleine boekhandel, die bijkomende service !evert 
aan de consument, kan beter worden verzekerd door het instellen van 
een kwalitatieve selectieve distributie. Verder stelt de Raad dat de 
strijdigheid met het algemeen belang ook voortvloeit uit de discrimi
natoire toepassing van het systeem (boekenclubs). Zonder uitdrukke
lijk te verwijzen naar de vraagstelling of de misbruikpraktijk tevens 
inbreuk uitmaakt op het algemeen belang, behandelt de Raad ten 
slotte de aan de cultuurpolitiek ontleende argumenten van de be
klaagden. Volgens de Raad leidt het herstel van de prijsconcurrentie 
niet naar een verarming van het boekenaanbod, doch wei naar een 
betere aanpassing aan de behoeften. Een verschraling van het aanbod 
(de Raad verwijst naar Zweden) zou slechts mogelijk zijn in specifie
ke omstandigheden die in Belgie niet voorhanden zijn. Ter ondersteu
ning van zijn zienswijze wijst de Raad er verder op dat de prijsvrij
heid wat betreft andere cultuurdragers, zoals fonoplaten, niet geleid 
heeft tot een verarming van het aanbod. Om die reden kon het 
argument ontleend aan de vrijheid van meningsuiting volgens de 
Raad evenmin worden weerhouden(184). 

73. In de desbetreffende overweging uit de adviezen met betrekking 
tot de tentoonstellingszaken worden het misbruik en het algemeen 
belang in een adem genoemd. Na de omschrijving van het misbruik 

(183) Overweging 14 (voetnoten 131 en 132). 
(184) Overweging 16 (voetnoot 135). 
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volgt de zinsnede dat beklaagden ,aldus" inbreuk maken op het 
algemeen belang(185). In de daaropvolgende overwegingen heropent 
de Raad evenwel de discussie door te stellen dat onderzocht moet 
worden in welke mate de concurrentiebeperking kan stroken met het 
algemeen belang. Dan volgen er overwegingen die sterk lijken op de 
argumenten die de Europese Commissie naar voren brengt om regle
menten van tentoonstellingen, die in hoofde van de deelnemers 
uitsluitingen voor deelname aan concurrerende manifestaties inhou
den, te Iaten genieten van de ontheffingsmogelijkheid ex artikel 85, 
lid 3, E.E.G.-Verdrag. De Raad wijst op de verbetering van produc
tie en distributie en het corresponderende voordeel voor de gebrui
ker. ,De concentratie van de aangeboden diensten kan de mededin
ging stimuleren en is een aansporing tot de technische vooruitgang. 
Zij kan ook de informatie begunstigen en kan de kosten van de 
exposanten drukken. De gebruikers kunnen hier voordeel uit halen 
zonder zich veelvuldig hoeven te verplaatsen en zonder bij herhaling 
zware deelnemerskosten te moeten ondergaan"(186). Nochtans mag 
een onderneming in machtspositie geen beperkingen opleggen die 
voor het bereiken van haar doelstelling niet noodzakelijk zijn. Het 
onbeperkte deelnemingsverbod in de tentoonstellingsreglementen 
voor de vlees- en de meubelsector werd daaromvolgens de Raad niet 
verzoenbaar geacht met het algemeen belang(187). 

74. In de filmdistributiezaak wordt het algemeen belang niet afzon
derlijk van het misbruik beoordeeld. Vermeldenswaard is wei dat de 
Raad bij de beoordeling van het tuchtsysteem stelt dat de economi
sche vrijheid van bioscoopuitbaters niet ,meer dan onontbeerlijk" 
mag worden ingekrimpt(188). Deze formulering gelijkt op de formule
ring van Van Gerven die (slechts) in een te verregaande beperking 
van de economische vrijheid van individuele marktdeelnemers een 
inbreuk op het algemeen belang ziet. 

75. Bij deze stand van zaken moge het volgende opgemerkt worden. 
Door de vraag te stellen of een misbruikhandeling van een onderne
ming in machtspositie het algemeen belang schaadt, wil men ook op 
het vlak van de beteugeling van misbruiken van economische machts
positie een kosten/baten-analyse doorvoeren. Het belang van het 

(185) Overweging 21 (voetnoot 133); overweging 22 (voetnoot 134). 
(186) Overweging 23 (voetnoot 133); overweging 25 (voetnoot 134). 
(187) Overweging 24 (voetnoot 133); overweging 26 (voetnoot 134). 
(188) Overweging 10 (voetnoot 137). 
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behoud van werkzame mededinging (verbieden van het misbruik) 
dient te worden afgewogen tegen het algemeen belang (een ander 
algemeen belang dan dat van het behoud van de mededinging). Het 
is bekend dat de Europese concurrentiepolitiek mededinging niet ziet 
als een doel op zich. De realisatie ervan wordt niet beschouwd als 
de verwezenlijking van het algemeen belang. Er is geen identiteit 
tussen mededinging en algemeen belang, zeker niet als dit laatste 
moet worden begrepen als ,allocatieve efficientie". De discussie 
houdt niet op wanneer eenmaal aangetoond is dat een bepaalde 
praktijk een ongunstig effect heeft op de mededinging. Nadien volgt 
een kosten/baten-analyse waarbij de voor- en nadelen van de concur
rentiebeperking tegen mekaar worden afgewogen. De artikelen 85 en 
86 E.E.G.-Verdrag zien de mededinging als een instrument dat kan 
worden ingezet om doeleinden van algemeen belang te bereiken. 
Mededinging is geen doel op zich; ze is wenselijk inzoverre ze hogere 
doeleinden van economische of algemeen maatschappelijke aard 
dient. Dit hogere doel is de realisatie van de gemeenschappelijke 
markt. Als een rode draad loopt deze doelstelling doorheen het hele 
Europese concurrentierecht{l89). Concurrentiebeperkingen worden 
toegelaten wanneer ze het na te streven hoger doel niet in de weg 
staan. Concurrentiebeperkingen kunnen zelfs gewenst zijn wanneer 
de realisatie van het als ,algemeen belang" aangegeven doel het 
dulden van deze beperkingen noodzakelijk maakt. Artikel 85, lid 3 
E.E.G.-Verdrag noemt de criteria waarop in de kosten/baten-analy
se dient te worden gelet. Zo moet erover gewaakt worden dat de 
mededinging niet wezenlijk kan worden uitgeschakeld. Ingeval het 
gedrag van een onderneming in machtspositie aan de orde staat, is 
dit gevaar aanwezig. Het is daarom logisch dat in artikel 86 geen met 
het derde lid van artikel 85 analoge bepalingen voorkomen. De 
Europese kosten/baten-analyse houdt op bij de kartelafspraken; ze 
wordt niet doorgetrokken naar het domein van misbruik van econo
mische machtspositie. In de Belgische vraagstelling of het algemeen 
belang al dan niet geschaad wordt, krijgt de kosten/baten-analyse 
een bijzonder ruim toepassingsveld. Van Gerven's standpunt illus
treert hoe weinig vertrouwen men in Belgie heeft met betrekking tot 
de weldaden van de mededinging. In een consistente mededingings
vriendelijke opvatting zijn er geen ,goede" en ,slechte" concurren
tiebeperkingen; de in concurrentiewetgeving aan te brengen correctie 
is eerder deze van de merkbaarheid dan wel deze van de wenselijkheid 

(189) VERLOREN VAN THEMAAT, P., ,Inleiding tot het Europees mededingingsrecht", in 
Europees kartelrecht anno 1980, Deventer, Kluwer, 1981, 4. 
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van een concurrentiebeperking(190). Wanneer een onderneming in 
machtspositie misbruik van haar machtspositie maakt, is die merk
baarheid echter vanzelfsprekend. 

76. Het voorgaande geeft reeds aan welke fundamentele kritiek de 
opvatting van Van Gerven uitlokt. Het argument dat misbruik van 
economische machtspositie niet noodzakelijk de mededinging als 
marktvorm schaadt doet erg kunstmatig aan. De mededinging als 
marktvorm is juist door de enkele aanwezigheid van de onderneming 
in machtspositie reeds beper kt. Daarenboven is de leveringsweigering 
een uiting van de toepassing van het door de onderneming in machts
positie opgezette verkoopssysteem. Een dergelijke systematische 
leveringsweigering brengt meer in het gedrang dan ,slechts" de 
individuele vrijheid van marktdeelnemers. Het systeem, waaruit de 
leveringsweigering voortspruit, vormt een hinderpaal voor de ont
wikkeling van het ruilverkeer. Het hoort dus (daarenboven) thuis in 
de categorie van de door de wet genoemde misbruiken die Van 
Gerven zelf als inbreuken op het algemeen belang beschouwt omdat 
ze de mededinging als marktvorm aantasten. 
Nog daarvan afgezien is de redenering van Van Gerven enkel houd
baar wanneer men de niet met het algemeen belang strijdige beper
king van het aantal aanbodsalternatieven situeert op een andere 
markt dan de relevante markt waarop de machtspositie wordt inge
nomen. Wanneer men de relevante markt zeer ruim afbakent, is dit 
niet mogelijk. Indien de relevante markt aile kranten en tijdschriften 
en hun verdeling door tussenpersonen om vat is de weigering door een 
distributeur in machtspositie te leveren aan een wederverkoper on
vermijdelijk een benadeling van de mededinging als marktvorm. 
Wanneer men de gevolgen van het misbruik beoordeelt op een andere 
markt dan de markt die voor de vaststelling van de machtspositie 
relevant werd geacht, kan met meer overtuigingskracht worden 
geargumenteerd dat het algemeen belang niet wordt geschaad. Het 
argument luidt dan als volgt. Wanneer een onderneming in macht
spositie zonder objectieve reden weigert te leveren aan een wederver
koper wordt de marktvorm op detailhandelsniveau (en daarmee het 

(190) De Amerikaanse "rule of reason", waarnaar soms in samenhang met de bespreking van 
art. 85, lid 3, E.E.G.-Verdrag wordt verwezen (zie b.v. MoK, M.R., ,De toepassing van 
artikel 85, lid 3, E.E.G. en de echte kartels" in Europees Korte/recht anna 1980, Deventer, 
Kluwer, 1981, 46) fungeerde aanvankelijk als een merkbaarheidstoets. Bork wijst op de 
ontsporing in de ,Standard Oil" en ,American Tobacco" -arresten waarbij het startsein werd 
gegeven voor resultaten die, zoals de Europese ontheffingsbeschikkingen, strijd kunnen 
leveren met het doel van economische efficientie. (BoRK, R.H., The Antitrust Paradox, New 
York, Basic, 1978, 34). 
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algemeen belang) niet geschaad wanneer een voldoend aantal detail
handelaren wei levering bekomen of zich op een andere wijze kunnen 
bevoorraden. Dit laatste zal in de regel bij een getrouwe vaststelling 
van het bestaan van een economische machtspositie een minder 
voorkomende hypothese zijn. Overigens mag niet uit het oog worden 
verloren dat een aantal detailhandelaren wegens de verschillen in 
distributiewijze voor de eindafnemer geen volwaardig alternatief 
kunnen zijn en dat het onderzoek naar het misbruik derhalve niet 
mag ophouden bij de vaststelling van de bevoorrading van deze 
groep. De relevante markt van de door de detailhandelaren aan de 
eindafnemers geleverde diensten moet dan immers enger worden 
afgebakend. Verder kan de vraag of de marktvorm geschaad wordt 
niet alleen worden beoordeeld door te letten op het aantal verkoop
punten. Ook de kwaliteit van die verkooppunten moet in rekening 
worden gebracht. Stel dat een onderneming in machtspositie weigert 
te leveren aan prijsbrekers. Daardoor zal het aantal verkooppunten 
zeker niet al te drastisch worden beperkt. Nochtans zal, wanneer er 
geen of weinig substitutie-artikelen voorhanden zijn, de prijsmede
dinging wezenlijk worden beperkt. Niemand zal hier de schade aan 
de mededinging als marktvorm ten gevolge van de gevoelige 
beperkingen van de keuzevrijheid der consumenten durven betwis
ten. 

77. Een volgend punt van kritiek betreft de beoordeling van de 
inbreuk op het algemeen belang aan de hand van de in artikel 85, 
lid 3, E.E. G.-V erdrag genoemde criteria. In de tentoonstellingszaken 
liep het voor de beklaagde ondernemingen reeds slechts af toen de 
Raad voor Economische Geschillen vaststelde dat er in de reglemen
tenbeperkingen waren opgelegd die niet noodzakelijk waren voor het 
bereiken van de vooropgestelde doelstellingen. Hoe zou de Raad 
geoordeeld hebben wanneer het deelnameverbod in de tijd beperkt 
was geweest? ,Het toestaan van een aantal uitzonderingen evenals 
een beperking van het verbod in de tijd" werd door de Raad immers 
als volledig verzoeribaar beschouwd met de doelstellingen van de 
organisatoren van de internationale tentoonstellingen(191). Zou de 
Raad in deze hypothese aan de vierde voorwaarde van artikel 85, lid 
3, E.E.G.-Verdrag toegekomen zijn? Daar luidt het dat de overeen
komsten de mededinging niet wezenlijk mogen uitschakelen. Dit leidt 
ons terug tot het vorige punt van kritiek. Kan men redelijkerwijze 
voorhouden dat beperkingen van de individuele concurrentievrijheid 

(191) Overweging 24 (voetnoot 133); overweging 26 (voetnoot 134). 
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die uitgaan van ondernemingen in machtspositie aan de betrokken 
ondernemingen niet de mogelijkheid geven de mededinging voor een 
wezenlijk deel van de betrok~en produkten uit te schakelen? Ook 
hier merkt men de kunstmatigheid van de redenering. Men stelt eerst 
een machtspositie vast, die ondermeer impliceert dat de ondernemin
gen de mogelijkheid bezitten zich onafhankelijk te gedragen zonder 
in belangrijke mate rekening te moeten houden met concurrenten en 
afnemers. Nadien stelt men dat de ondernemingen niet de mogelijk
heid bezitten de concurrentie voor een wezenlijk deel uit te schakelen. 
Ook hier kan de argumentatie slechts opgaan indien men verschillen
de markten op het oog heeft. Maar zelfs in de (eerder theoretische) 
hypothese dat de mededinging als marktvorm op een andere dan de 
relevante markt niet geschaad wordt door de gevolgen van het 
misbruik blijft gelden dat het misbruik op de markt waar het wordt 
begaan noodzakelijkerwijze het algemeen belang schaadt (schade 
aan de mededinging als marktvorm). In de enige te weerhouden 
hypothese leidt de opvatting van Van Gerven tot het inbouwen van 
een merkbaarheidsvereiste bij de beoordeling van de gevolgen van 
het misbruik op een andere dan de relevante markt, onverminderd 
de door hem eveneens weerhouden gevallen van inbreuk op de 
open bare or de of de goede zeden. Wanneer men het misbruik situeert 
op de relevante markt waar de machtspositie wordt ingenomen, is 
het ook in gevallen waar de individuele vrijheid van concurrenten of 
afnemers wordt beperkt onvermijdelijk (en dit omwille van de enkele 
aanwezigheid van de machtspositie) een aantasting van de mededin
ging als marktvorm. In de optiek van Van Gerven is er dan tevens 
inbreuk op het algemeen belang. 

78. Uit het voorgaande is gebleken dat het oordeel over het algemeen 
belang noodzakelijkerwijze samenvalt met het oordeel over de door 
de wet van 27 mei 1960 verboden concurrentiebeperkingen wanneer 
men door middel van het verbod van misbruik van economische 
machtspositie de mededinging op de relevante markt, waar de 
machtspositie wordt ingenomen, wil vrijwaren. W anneer men aan 
het algemeen belang een andere betekenis toekent dan het belang van 
de mededinging komt er uiteraard meer ruimte voor het hanteren van 
het begrip als een correctie op de toepassing van mededingingswetge
ving. In deze optiek wordt algemeen belang ,belangenafweging". De 
redenering wordt dan geheel anders. De vrijwaring van de mededin
ging kan een algemeen belang zijn; dit neemt niet weg dat er andere 
algemene belangen kunnen zijn die in een hogere rang worden 
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ondergebracht (andere objectieven van sociale en economische poli
tiek). Deze zienswijze heeft minstens twee gevolgen. Wanneer men 
het vooropgezette doel beter langs andere wegen kan bereiken moet 
daaraan de voorkeur worden gegeven boven de vrijwaring van de 
normale mededinging en de bescherming van de mededingingsvrij
heid van de marktdeelnemers. Mededingingsbeperkingen, hoe gevoe
lig ook, die de na te streven doeleinden van ,algemeen belang" niet 
in de weg staan mogen worden toegelaten. Wanneer ,algemeen 
belang" eenmaal een andere inhoud heeft dan de vrijwaring van de 
mededinging en dit belang bij naam genoemd wordt, is meteen 
duidelijk gesteld om welke belangenafweging het gaat. Deze duide
lijkheid belet kunstmatige discussies over de vraag of misbruik van 
economische machtspositie aldan niet strijdig is met het algemeen 
be lang. W anneer de aangeklaagde gedraging als mis bruik van econo
mische machtspositie is gekwalificeerd kan in de hier beschreven 
hypothese nadien worden geargumenteerd dat de beperking van de 
mededinging (een algemeen belang) verantwoord is omwille van een 
hoger ,algemeen belang", zonder dat moet worden aangetoond dat 
het in casu vastgestelde misbruik van economische machtspositie 
geen inbreuk op het algemeen belang uitmaakt. Het advies in de zaak 
Van Renterghem biedt overwegingen die het voorgaande kunnen 
illustreren. Volgens de Raad voor Economische Geschillen kan het 
met het algemeen belang stroken ,wanneer producenten en leveran
ciers zich onderling verstaan ten einde door de beperking van het 
aantal verkooppunten aan hun afnemers de rendabiliteit van hun 
handel, een redelijk inkomen door hun arbeid, een vast clientele en 
de bestendigheid van hun tewerkstelling te vrijwaren"(l92). Hier 
worden objectieven van stabiliteit en zekerheid van de tewerkstelling 
genoemd. Duidelijkheid in de hier gewenste zin wordt bereikt wan
neer de kwantitatieve selectieve distributie als misbruik van economi
sche machtspositie wordt gekwalificeerd, maar nadien omwille van 
motieven van sociale zekerheid voor detailhandelaten (een hoger 
,algemeen belang") wordt geduld. 

(192) 18de Verslag, Brussel, 1982, 18-19. 
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Inhoud van het voorstel 

_ Een prijs gelijk aan of gro
ter dan de marginale kost op 
korte termijn is niet mede
dingingsschadelijk. 

_ Een prijs onder de margina
le kost op korte termijn is 
mededingingsschadelijk; 
wanneer deze prijs echter 
gelijk is aan of groter is dan 
de gerniddelde totale kost 
wordt hij vermoed wettig te 
zijn maar dit vermoeden 
kan worden weerlegd indien 
het niveau van de marginale 
kost substantieel wordt on
derboden. 

_ Rechters mogen in hun uit
spraken de gemiddelde vari
abele kost gebruiken als sur
rogaat voor de moeilijk be
rekenbare marginale kost. 

Moeten worden verboden: 
_ verkopen onder de margina

le kost op korte termijn. 
_ verkopen onder de margina

le kost op lange termijn met 
de bedoeling de concurrent 
uit te schakelen. 

Commentaar 

Algemene bezwaren: 
_ Kostentesten verhinderen 

niet aile vormen van mede
dingingsschade (op lange 
terrnijn) omwille van het 
uitdrijven van concurrenten 
of afschrikken van nieuwe 
markttoetreders door on
dernemingen in machtsposi
tie. 

_ in hoofde van de (mogelij
ke) concurrenten van de on
derneming in machtspositie 
ontstaat een ernstig infor
matieprobleem: aangezien 
zij de kosten van de machts
positiebezitter niet (kunnen) 
kennen, hebben zij on
voldoende aanwijzingen 
over de omvang van de toe
gelaten prijsonderbieding. 

_ Als gedragsregel verwaar
loost de test het belang van 
marktstructurele elemen
ten. 

_ Statische benadering met 
(on)uitgesproken waarde
oordeel ten gunste van korte 
termijneffecten. 

_ Benadeling van kleinere 
even efficiente concurrenten 
met een kostenstructuur 
waarin een hoger percentage 
van ·de totale kost variabel 
is, blijft mogelijk. 

_ Indien omwille van schaal
voordelen nieuwe markttoe
treding slechts mogelijk is 
door grotere ondernemin
gen, belet de regel niet dat 
strategisch prijsgedrag een 
even efficiente mogelijke 
markttoetreder afschrikt. 

_ De gemiddelde variabele 
kost is een slechte vervanger 
van de marginale kost en 
valt zelden zonder meer af te 
leiden uit de boekhouding. 

_ Strategische prijsonderbie
dingen blijven ongemoeid. 

_ Het aantonen van ,bedoe
lingen" leidt tot onbevredi
gende beleidsbeslissingen. 
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Inhoud van het voorstel 

De ,average balance sheet 
costs" mogen worden gehan
teerd ter vervanging van de 
marginale kost op lange ter
mijn. Structurele kenmerken 
kunnen van belang zijn. 

Test in twee fasen: 
1. structuuranalyse: vertoont 

de markt kenmerken die 
toelaten tot monopolise
ringsgevaar te besluiten en 
bezit de beweerde inbreuk
pleger voldoende markt
macht om misallocaties te 
veroorzaken? 

2. kostentest: a) een prijs be
neden de gemiddelde varia
bele kost is mededingings
schadelijk; b) een prijs on
, der de gemiddelde totale 
kost wordt vermoed mede
dingingsschadelijk te zijn, 
maar de onderneming in 
machtspositie mag het te
genbewijs leveren dat haar 
prijs winstmaximaliserend 
is op korte termijn; c) een 
prijsdaling in geval van 
nieuwe markttoetredingen 
tot het niveau hoven of ge
lijk aan de gemiddelde tota
le \(ost wordt vermoed wet
tig te zijn tenzij de prijsda
ling op betekenisvolle wijze 
ongedaan wordt gemaakt 
binnen een redelijke tijds
periode. 

Voorstel met twee luiken: 
1) ingeval van mogelijke nieu

we markttoetredingen mag 
een onderneming in 
·machtspositie haar output 
niet uitbreiden gedurende 
een periode van 12 tot 18 
maanden; 

2) indien niet op nieuwe 
markttoetredingen kan 
worden gerekend (geves
tigd oligopolie) is een syste
matische prijsdaling tot on
der het niveau van de ge
middelde totale kost op 
korte termijn bij een stabie
le vraag mededingingsscha
delijk. 

Commentaar 

_ Is een combinatie van regels 
voorgesteld door Aree
da/Turner (zie A.1), Willi
amson (zie B.2) en Baumol 
(zie B.3). 

_ Door de gemiddelde totale 
kost als referentiepunt te ne
men bestaat het gevaar dat 
hogere efficientie en compe
titief prijsgedrag wordt ge
straft. 

_ De handhavingskost van de 
regel is zeer hoog; de regel 
lijkt evenmin toepasbaar 
door rechters. 

_ Moeilijk toepasbare regel 
(toename van de output in
geval van stijgende vraag 
moet immers mogelijk blij
ven). 

_ De regel verhindert niet alle 
vormen van mededingings
schadelijke prijsonderbie
ding 
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Complexe lange termijn-ana
lyse die rekening houdt met 
talrijke elementen waaronder 
de kostenverhoudingen van de 
monopolist t.a.v. diens con
currenten, de vereiste schaal
grootte van markttoetreding, 
de vaststelling van de output 
door de monopolist naarge
Iang het relatieve succes van 
de prijsonderbieding en het op 
lange terrnijn al dan niet ini
tieren van nieuwe investerin
-gen door -de monopolist~ 

Vernietigende prijsonderbie
dingen door ondernemingen 
in machtspositie hebben wei
nig kans op slagen; een juridi
sche ,regeling" zal de consu
menten rneer schaden dan ba
ten. 

Prijsonderbieding door on
dernemingen in machtspositie 
is geen frequent, noch een ern
stig probleem. 

Handhavingskosten en kosten 
ten gevolge van begane vergis
singen stijgen ver uit boven de 
eventuele voordelen. 

Commentaar 

- Slechts van toepassing in de 
context van nieuwe markt
toetredingen; verwaarloost 
belangrijke andere hypote
ses. 

- Moeilijk te controleren regel 
(prijsstijgingen ten gevolge 
van kostenstijgingen moe
ten immers mogelijk blij
ven). 

- Zeer hoge handhavingskos
ten. 

- Niet geschikt voor toepas
sing door rechters. 

In een trade-off weegt het ge
vaar voor mogelijke nadelige 
concurrentieverstoringen niet 
op tegen de risico's dat harde 
prijsconcurrentie verboden 
wordt en tegen de hoge hand
havirigskosten van een rechts
regel. 


