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BESLUIT

I. INLEIDING

Op 13 juli 1991 werd door het parlement de nieuwe wet op de
mededinging aangenomen(l). Deze wet vervangt de wet van 27 mei
1960 tot bescherming tegen het misbruik van economische machtspositie. Hiermee werd een punt gezet achter een lange reeks van
initiatieven tot hervorming van het Belgisch mededingingsrecht die
een aanvang namen in 1976 met het voorontwerp Herman, gevolgd
door de voorontwerpen Claes en Eyskens en het ontwerp Maystadt(2)
De wet van 1960 leverde immers niet de resultaten op die men ervan
verhoopte. Als redenen van deze mislukking werden o.m. opgegeven(3): de vage en moeilijk hanteerbare begrippen, de vereiste dater
een inbreuk moest zijn op het algemeen belang(3bis), het omslachtig
en langdurig karakter van de procedure, voor de Commissaris-verslaggever die het voorafgaandelijk onderzoek doet is dit een bijkomende
opdracht naast zijn taken als parketmagistraat en bovendien beschikt
hij niet over een korps van gespecialiseerde ambtenaren, een onvoldoende publiciteit van de procedure waardoor er onvoldoende jurisprudentievorming was wat het indienen van gerichte klachten belemmerde, het ontbreken van een aanmeldingsprocedure waardoor
de met de toepassing van de wet gelaste instanties over weinig
informatie beschikten, de politieke tussenkomst van de Minister van
Economische Zaken, het gebrek aan effectieve sancties. Wei werd
gedurende de jaren 80 een zekere heropleving vastgesteld(4)
Volledigheidshalve dient opgemerkt dat er naast de wet van 27 mei
1960 nog andere teksten zijn die betrekking hebben op mededingingsbeperkend gedrag, zoals o.a. het KB van 13 januari 1935
waarbij toelating wordt verleend tot het oprichten van een
(I) Wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging, B.S.,
11 oktober 1991.
(2) Voor een overzicht van deze (voor-) ontwerpen zie o.a. ANDERSEN, R. ,Les projets de
reforme de Ia loi sur Ia protection contre les abus de puissance economique", Ann. Dr.
Louvain, 1988, 157-176; WAELBROECK, M. et BOUCKAERT, 1., ,La loi sur Ia protection de
Ia concurrence economique", J. T., 4 avril 1992, 283. Zie voor het voorontwerp Herman:
Bulletin de l'I.I.C.C., Actes du Colloque du 4 fevrier 1977, nr. special juillet 1977. Van deze
teksten is enkel het ontwerp Maystadt neergelegd in het parlement, zie Doc. Senaat 360
(1985-1986) nr. 1.
(3) Zie VAN GERVEN, MARESCEAU en STUYCK, Hande/s- en economisch recht, dee/ 2,
Mededingingsrecht, B, Kartelrecht, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, DILLEMANS, R.
en VAN GERVEN, W., XIII, Gent, Story, 1985, nr. 2, p. 3 e.v.
(3bis) Zie nochtans R.v.St., arrest nr. 19.469, 21 februari 1979, Arr. R. v.St., 1979, 196.
(4) VAN DE WALLE DE GHELCKE, B., ,Actualiteit van de toepassing van de wet van 27 mei
1960 tot bescherming tegen het misbruik van economische machtspositie", T.B.H., 1986, 3-48.
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economische regiementering van de voortbrenging en de verdeling,
de besiuitwet van 22 januari 1945 betreffende de economische regiementering van de prijzen en de besiuitwet van 30 januari inzake
centra voor wetenschappelijk onderzoek. Een aantai van deze wetten
(voorai de twee eerst genoemde) bevatten evenwei bepaiingen die
eerder karteistimuierend zijn doordat zij in de mogelijkheid voorzien
van een aigemeen verbindendverkiaring van kartelafspraken. Wei
zijn enkeie bepalingen van deze regiementeringen waarvan men zich
ernstig de vraag kan stellen of zij verenigbaar zijn met het communautair recht, thans door de wet opgeheven(5).
Dat het ,tweede" ontwerp Ciaes zo snei zou worden aangenomen
was toch wei een verrassing(6): het ontwerp werd op 10 september
1990 ingediend in de Kamer,waar het op 28 maart 1991 werd aangenomen om tensiotte op 13 juli 1991 door de Senaat te worden
gestemd.

II.

DOELSTELLINGEN EN FILOSOFIE VAN DE NIEUWE WET

De wet beoogt de mededinging tussen de ondernemingen te vrijwaren
en te bevorderen. In de memorie van toelichting Iezen we dat de
mededinging ,de beste garantie inhoudt inzake economische resultaten, normaie prijzen, kwaiiteitsverbetering, technische vooruitgang
en aidus bijdraagt tot een zo hoog mogeiijk peil van particuliere en
collectieve behoeftenbevrediging"(7). M.a.w. deze wet steunt op het
geioof in de mededinging ais marktreguierend mechanisme.
In tegenstelling tot zijn voorganger opteert de nieuwe wet niet voor
een systeem waarbij uitsiuitend wordt opgetreden tegen misbruiken.
Op grond van de wet van 1960 waren overeenkomsten tussen ondernemingen waardoor de mededinging binnen Beigie zou (kunnen)
worden beperkt immers niet op zichzeif verboden: zij waren dit
siechts - op voorwaarde dat zij aanieiding gaven tot een
machtspositie- in de mate waarin zij een misbruik uitmaakten. Het

(5) art.55.
(6) In hun kroniek van Belgisch Economisch Recht 1989 (S.E. W., 1991, p. 46) stelden I.
VEROUGSTRAETE en H. SWENNEN zich nog de vraag ,of dit ontwerp het verder brengt dan
zijn talrijke voorgangers valt nog te zien".
(7) Doc. Kamer, 1282/ 1-89/90, p. 1. e.v.
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systeem sluit daarentegen volledig aan bij het Europees mededingingsrecht dat in principe uitgaat van een verbodsstelsel(8).
De nieuwe wet kiest ook duidelijk voor een systeem van quasi-gerechtelijke(9) controle. Dit uit zich enerzijds door de beslissingsbevoegdheid volledig toe te vertrouwen aan een orgaan dat voor de helft is
samengesteld uit magistraten en anderzijds door het Hof van Beroep
te Brussel bevoegd te maken voor het hoger beroep tegen beslissingen
van de Raad voor de Mededinging en prejudiciele vragen (cf infra).
Dit is een grondig verschil t.o.v. de wet van 1960 die voornamelijk
aan de Uitvoerende Macht, zijnde de Koning en de Minister, de
beslissingsbevoegdheid toekende, hetgeen aldus neerkwam op een
politieke controle. Deze keuze betekent een ommezwaai aangezien
bijna aile voorgaande ontwerpen tot wijziging van de wet van 1960
- mede onder invloed van een overheersende doctrine- in hoofdzaak vasthielden aan een controle door de Uitvoerende Macht(lO).
Als rechtvaardiging hiervoor werd erop gewezen dat het kartelrecht
een instrument van economisch beleid is en beslissingen in dit domein
een politieke keuze inhouden die enkel aan een orgaan van de
Uitvoerende Macht kan worden toevertrouwd. In dit verband is het
trouwens opvallend dat de Raad van State die mede aan de basis lag
van het systeem in de wet van 1960 van controle door de Uitvoerende
Macht in zijn advies over de nieuwe wet dienaangaande geen enkele
opmerking heeft gemaakt(ll). In de nieuwe wet is de Minister thans
wei nog bevoegd i.v.m. het uitvaardigen van groepsvrijstellingen
zodat - gezien het belang van de groepsvrijstellingen en het Europees recht- het belang van deze ,ommezwaai" toch enigszins moet
worden afgezwakt (cf infra).
Tenslotte is de nieuwe kartelwet in ruime mate ge'inspireerd door het
Europees mededingingsrecht en dit zowel op het vlak van de beginselen alsop dat van de tekst zelf. Zoals in de memorie van toelichting
wordt gesteld heeft dit een dubbele bedoeling: enerzijds ervoor
zorgen dat de ondernemingen zich kunnen beroepen op de communautaire rechtspraak ter zake en anderzijds zoveel mogelijk conflic(8) VAN GERVEN, W., ,De artikelen 1 en 2 Belgische wet BMEM geYnterpreteerd in het Iicht
van de artikelen 85 en 86 EEG", Liber Amicorum Josse Mertens de Wilmars, 1982, 321 e.v.
Voor het onderscheid tussen een misbruikstelsel en een verbodstelsel: MEGRET, Le droit de
Ia Communaute Economique Europeenne, t. IV, Concurrence, 97-99.
(9) Zie voor het begrip ,quasi-jurisdictioneel" WYMEERSCH, E., ,De quasi-jurisdictionele
functie", T.P.R., 1982, 841 e.v.
(10) Voor een analyse van de beide opties (administratieve of gerechtelijke controle) zie DE
MDELENAERE, R., ,Le pro jet de loi sur Ia concurrence economique", D.A. O.R., 1986, nr. 1,
68-69.
(11) VEROUGSTRAETE, I. en SWENNEN, H., /oc. cit., 46.
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ten vermijden tussen de communautaire en de nationale rechtsorde
waarvan de toepassing elkaar kan overlappen , met name ingevolge
de ruime interpretatie door de Europese instanties van de vereiste van
be'invloeding van de tussenstaatse handel ten gevolge waarvan zelfs
kartelafspraken binnen een lidstaat onder de toepassing van de
Europese mededingingsregels kunnen vallen(12).

Ill. TOEP ASSINGSGEBIED

1. Ratione materiae

De wet is in principe van toepassing op alle sectoren van het economisch leven. Dit staat alsdusdanig nergens vermeld maar kan worden
afgeleid uit de ruime definitie van het begrip onderneming en het
ontbreken van iedere uitsluiting. In tegenstelling tot de vorige ontwerpen zijn dus ook de bank- en verzekeringssector onderworpen
aan de mededingingsregels. Gezien ook in de Europese context deze
beide sectoren thans zijn onderworpen aan de mededingingsregels
kon hun uitsluiting nog moeilijk worden gerechtvaardigd(13). Ook
de ondernemingen uit de landbouw- en vervoersector vallen onder
het toepassingsgebied van de wet en i.t.t. de Europese regeling(14)
zijn zij niet aan een specifiek regime onderworpen.
Onduidelijk is evenwel of ook de ondernemingen die onder de
toepassing van de mededingingsregels uit het EGKS-verdrag vallen
aan deze wet zijn onderworpen. Tijdens de voorbereidende werken
van de wet is deze vraag blijkbaar door niemand opgeworpen.
Volgende argumenten zouden evenwel kunnen pleiten voor de niettoepasselijkheid op afspraken of misbruiken van machtspositie
waarbij aile betrokken ondernemingen onder de EGKS-regeling vallen(l5):

(12) Zo kunnen afspraken tussen ondernemingen uit een enkele lidstaat en die zelfs geen
betrekking hebben op de import of export onder de toepassing vallen van het Europees
kartelrecht. Zie o.a. het arrest Vereniging van Cementhandelaren, H.v.J., 17 oktober 1972,
8/72, Jur., 1972, 991. Zie ook het ter zake belangrijke arrest Belasco, H.v.J., 11 juli 1989,
zaak 246/86 samengevat in S.E. W., 1991/n1, p. 73 (m. nt. A. VAN HAMME) dat betrekking
heeft op een Belgisch kartel.
(13) DE VROEDE, P. en FLAMBE, M., Precis de droit economique beige, Gent, Story, 1991,
nr. 1092, p. 517.
(14) Zie voor de landbouwsector VAN GERVEN e.a., o.c., nrs 74-77, p. 69-72; zie voor de
vervoersector P. DE VROEDE en M. FLAMBE, o.c., nr. 1092, p. 518.
(15) De EGKS-regeling inzake kartelafspraken is maar van toepassing wanneer aile betrokken
ondernemingen in de sector kolen en staal bedrijvig zijn.
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anders dan on.der art. 85 is hetkartelverbod van het EGKS-verdrag ook van toepassing op afspraken die uitsluitend gevolgen
hebben binnen een lidstaat. Het is juist dat ingevolge de communautaire rechtspraak inzake art. 85 dit onderscheid in de praktijk
is verwaterd maar het geeft de duidelijke intentie weer van de
auteurs van het EGKS-verdrag om ook nationale kartels door de
Hoge Autoriteit te laten beoordelen;
art. 65 par. 4 bepaalt dat alleen de Hoge Autoriteit de bevoegdheid heeft om zich uit te spreken over de strijdigheid met art. 65
van kartelafspraken; hoewel dit artikel dus niet stelt dat geen
nationale kartelbepalingen kunnen toegepast worden door de
nationale kartelautoriteiten blijkt toch ook hieruit een voorkeur
voor de uitsluitende tussenkomst van een Europese instantie.
Op het vlak van de concentratiecontrole is i.t.t. de EEG-verordening
geen grens gesteld aan de bevoegdheid van de Hoge Autoriteit zodat
een zuiver nationale concentratieoperatie onderworpen is aan de
controle van de Hoge Autoriteit.(16) In combinatie met art. 13 van
de wet op grond waarvan concentraties die onder het toezicht van
de EG-Commissie vallen niet onderworpen zijn aan de Belgische
concentratiecontrole zou men inzake concentraties waarbij zelfs
maar een onderneming betrokken is die onderworpen is aan de
EGKS-regeling (art. 66lid 1 EGKS-verdrag) aldus kunnen besluiten
dat zij niet onder de toepassing van de Belgische wet vallen.
Tenslotte mag in deze kwestie de meer supranationale aard van het
EGKS-verdrag en de grotere interventiemogelijkheden van de Hoge
Autoriteit niet uit het oog worden verloren(l7).

2. Ratione personae

a. Begrip onderneming
De wet is van toepassing op ondernemingen. Onder onderneming
verstaat de wet: aile natuurlijke of rechtspersonen die op duurzame
wijze een economisch doel nastreven (art. 1). Deze definitie is afgeleid van de rechtspraak van het Hof van Justitie en de beschikkings(16) KEPPENNE, J.P., , ,Le controle des concentrations entre entreprises. QueUe filiation entre
!'article 66 du Traite de Ia Communaute europeenne du charbon et de l'acier et le nouveau
reglement de Ia Communaute economique europeenne?", C.D.E., 1991, nr. 1-2, p. 46.
(17) Zie KAPTEYN en VERLOREN VAN THEMAAT, lnleiding tot het recht van de Europese
Gemeenschappen, vierde druk, Kluwer, 1987, 488 e.v.
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praktijk van de Commissie(18). In de memorie van toelichting lezen
we dat dit een grotere rechtszekerheid moet bieden aan de ondernemingen die zich aldus kunnen beroepen op de interpretaties door de
communautaire instellingen.
De wet gaat uit van een functioned criterium en het begrip ,,onderneming'' dient in een ruime betekenis te worden opgevat: het omvat
aile publieke en private ondernemingen die een industriele, commerciele, landbouwkundige of financiele aktiviteit uitoefenen, de beroepsverenigingen, de vrije beroepen , de kunstenaars die hun prestaties commercieel exploiteren, de meerderheidsaandeelhouders van
een vennootschap, de houder van een octrooi die het in licentie geeft,
de ondernemingshoofden, sportclubs ... Ook VZW's die een economische activiteit(19) uitoefenen kunnen hieronder vailen. Het begrip
onderneming is duidelijk ruimer dan dit van de wet van 1960 en het
ontwerp Maystadt en het is tevens ruimer dan het begrip , ,koopman''
uit het Wetboek van Koophandel. Aangestipt zij dat er geen coordinatie is met het begrip , verkoper", uit de nieuwe wet op de handelspraktijken(l9bis).
Voor wat het delicate probleem betreft van de ondernemingen die
deel uitmaken van een concern kan worden verwezen naar de uitstekende uiteenzetting van Van Gerven, Maresceau en Stuyck(20)
m.b.t. de Europese mededingingsregels. Volstaan kan worden met
hun conclusie: voor zover de afspraak tussen moeder en dochter de
uiting is van een door de moeder aan de dochter opgelegde regeling
die een normale interne taakverdeling op het oog heeft, worden beide
entiteiten geacht een economische eenheid en dus een enkele onderneming te vormen; gaat de afspraak tussen beide verder of be1nvloedt
zij de mededinging met derden dan is zij een afspraak tussen afzonderlijke entiteiten die de mededinging kan belnvloeden.
De wet is ook van toepassing op ondernemings-verenigingen. Dit
dekt niet aileen de beroepsverenigingen, maar ook bv. een door de
overheid opgericht bureau voor kwaliteitscontrole, een vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid die verantwoordelijk is voor de organisatie van een vakbeurs.(21)

(18) Zie voor het begrip ,onderneming" in het Europees kartelrecht: DE VROEDE, P. en
FLAMBE, M., o.c., nrs. 1093-1102, p. 519 e.v.
(19) Voor toepassing op een VZW onder de wet van 1960 zie DE VROEDE, P. en FLAMBE,
M., o.c., nr. 1303, p. 610.
(19bis) Zie voor ,verkoper": VBO-Bul/etin, 1991, nr. 7, p. 47.
(20) VAN 0ERVEN, MARESCEAU en STUYCK, op. cit., p. 87, nr. 91.
(21) Zie DE VROEDE, P. en FLAMBE, M., op. cit., nr. 1101, p. 522.
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b. Ook de overheidsondernemingen zi}n onderworpen aan de mededingingsregels
De wet is in principe ook van toepassing op publieke ondernemingen.
Art 47. dat in grote mate is ge!nspireerd door art. 90 lid 2 EEG-verdrag(22), bepaalt dat ,de openbare ondernemingen en de ondernemingen waaraan de overheid bijzondere of exclusieve rechten verleent (zijn) onderworpen aan de bepalingen van deze wet voor zover
de toepassing daarvan de vervulling in feite of in rechte, van de hun
door of krachtens de wet toevertrouwde bijzondere taak niet verhindert"(23). Ook in de wet van 1960 vonden we reeds dezelfde basisfilosofie terug, met dien verstande dat de Koning de maatregelen
diende te nemen voor de onderwerping van de overheidsondernemingen aan de mededingingsregels, hetgeen nooit is gebeurd. Deze
techniek was een compromis met de tegenstanders van de onderwerping van de publieke sector aan de mededingingsregels die o.m.
aanvoerden dat het bestaan van ministeriele controles waarbij het
algemeen belang kon voorrang krijgen en de procedures die aan de
Uitvoerende Macht het laatste woord verleenden onverenigbaar waren met een dergelijke onderwerping.
Aan te stippen valt dat er geen onvoorwaardelijke onderwerping is
van de overheidssector aan de mededingingsregels. Overheidsondernemingen zullen dus slechts aan de mededingingsregels worden onderworpen voor zover dit de vervulling van hun bijzondere taak niet
verhindert. Nochtans volstaat het niet dat de naleving van de concurrentievoorschriften de taak gecompliceerder maakt: een beperking
van de toepassing van de mededingingsregels kan slechts worden
overwogen wanneer de onderneming over geen enkel ander middel
beschikt dat technisch en economisch haalbaar is om haar taak te
vervullen(24). Dit artikel is duidelijk een compromis tussen de ,pri-

(22) Zie voor een recente analyse van art. 90 EEG-verdrag DEOM, D., Le statut juridique
des entreprises publiques, Story, 1990, p. 445-466 en voor art. 90 lid 2 meer in het bijzonder
p. 458-466; zie ook VAN GENUCHTEN, P ., ,La notion d'entreprise publique selon Ia doctrine
et Ia jurisprudence de Ia Cour et Ia fonction de !'article 90 du Traite CEE" in Interventions
publiques et droit communautaire, DUTHEIL DE LA ROCERE, J. et VANDAMME, J. (eds.),
Pedone, Paris, 1988, 112 e.v.
(23) Voor wat onder het begrip ,openbare onderneming" kan worden verstaan wordt verwezen naar de richtlijn van de Commissie van 25 juni 1980, zoals gewijzigd door de richtlijn van
24 juli 1985, P.B. L 195/354 van 29 juli 1980 en P.B. L 229/20 van 28 augustus 1985. Zie
ook DE VROEDE, P. en FLAMBE, M., o.c., 77-91 en VAN GERVEN, W., Daden van Koophandel, Onderneming in Beginselen van Belgisch Privaatrecht; XIII, Handels- en economisch
recht, dee! 1, Ondernemingsrecht, Volume A, Gent, Story, 1989, 98 e.v. en meer in het
bijzonder p. 103.
(24) VAN GERVEN e.a., o.c., nr. 329, p. 371-372.
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vatisten" en de ,administrativisten"(25) Af te wachten valt nog in
hoeverre deze compromistekst geen afbreuk zal doen aan het
principe van de gelijke behandeling van private en publieke ondernemingen. Tevens mag niet worden uit het oog verloren dat de tekst
aan de Belgische overheid niet verbiedt om t.a.v. overheidsondernemingen maatregelen te nemen waardoor deze aan de mededinging
worden onttrokken of toegelaten, aangespoord of verplicht worden
tot gedragingen die strijdig zijn met de mededinging(26). In de wet
schuilt nog een ander addertje onder het gras, nl. in de definitie van
een onderneming in artikel 1: overheidsondernemingen zouden wei
eens durven stellen dat zij niet ,op duurzame wijze een economisch
doel nastreven''. In tegenstelling tot het ontwerp Maystadt zal de
beoordeling of een overheidsonderneming onderworpen is aan de
mededingingsregels nochtans gebeuren door de Raad voor de Mededinging zelf en niet door de Uitvoerende Macht. Dit is een aanzienlijke verbetering in de mate waarin aldus politieke beslissingen worden
vermeden en de overheid niet zelf zal oordelen over de positie van
haar ondernemingen.
Aangezien ook de gewone rechters de mededingingsregels kunnen
toepassen moet men ervan uitgaan dat ook zij artikel 47 kunnen
toepassen. Dit zal bv. het geval zijn wanneer een particulier in een
geschil voor de gewone rechter aanvoert dat de mededingingsregels
moeten worden toegepast op een openbare onderneming en deze zich
op de laatste zin van artikel 47 beroept om de niet-toepasselijkheid
van de mededingingsregels te motiveren. In dit gevallijkt het even wei
aangewezen teneinde een toestand van rechtsonzekerheid te vermijden, dat deze rechter zijn uitspraak opschort tot de Raad voor de
Mededinging een uitspraak heeft gedaan, behoudens er absoluut
geen twijfel bestaat over het al dan niet onderworpen zijn aan de
mededingingsregels(27). Het hoeft niet te worden onderstreept dat
er een nauw verband is tussen dit artikel en de nieuwe wetgeving op
de overheidsbedrijven(28). Dit artikel zal bv. moeten waarborgen dat
(25) VAN GERVEN, W., Ondernemingsrecht, o.c., nr. 85, p. 106.
(26) In dergelijk geval zou de Belgische overheid dan wei in strijd kunnen komen met het
communautair recht. Zie voor een uitstekende analyse van de communautaire problematiek
terzake: GYSELEN, L., ,State action and the effectiveness of the EEC Treaty's competition
provisions", CMLR, 1989, 33 e.v.
(27) Een enigszins vergelijkbaar probleem stelt zich i. v .m.de rechtstreekse werking van art. 90
lid 2. Voor een uitstekende analyse van deze problematiek zie PEETERS, B., De continuiteit
van het overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989, 615 e.v.
(28) Zie o.a. wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven, B.S., 27 maart 1991; wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare
kredietsector en harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen, B.S., 9 juli 1991.
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Belgacom zijn concurrenten uit de private sector niet discrimineert
of hen uitsluit van mededinging(29).
Opgemerkt dient dat met ,ondernemingen waaraan de overheid
bijzondere of exclusieve rechten verleent" private ondernemingen
worden bedoeld(30) zodat op grond van dit artikel ook private
ondernemingen (bv. Electrabel) die aan de voorwaarden beantwoorden kunnen onttrokken worden aan de mededingingsregels.

3. Verhouding met andere wetgevingen

a. Verhouding met de wet op de handelspraktijken
Het onderscheid tussen een wetgeving op de mededinging en een
wetgeving die de eerlijke handelspraktijken moet waarborgen is voor
leken niet steeds duidelijk.
Nochtans streven heiden een verscheiden doelstelling na: daar waar
de wetgeving op de deloyale concurrentie erop toeziet dat de mededinging eerlijk verloopt en dat subjectieve rechten worden
beschermd, streeft de wetgeving op de mededinging eerder naar de
handhaving van de mededinging als een factor van vooruitgang in
het kader van een economisch beleid.(31)
Dit belet nochtans niet dat er raakvlakken zijn tussen beide wetgevingen zodat deze wet waarschijnlijk door een aantal stakingsrechters,
al was het maar op onrechtstreekse wijze, zal worden toegepast in
het kader van de wet op de handelspraktijken (bv. voor leveringsweigeringen in het kader van selectieve distributiesystemen). In dit
verband dient wei opgemerkt dat een aantal auteurs van oordeel
waren dat een inbreuk op de wet van 1960 waarbij een concurrent
werd benadeeld geen aanleiding kon geven tot een vordering tot

(29) Deze problematiek heeft zeer recent aanleiding gegeven tot een belangrijk arrest van het
Hof van Justitie betreffende de erkenning van telefoonapparaten door de RTT: H.v.J, 13
december 1991, RTT/GB-INNO-BM, zaak C-18/88, n.n.gep.; zie ook het arrest British
Telecom, H.v.J, 20 maart 1985, zaak 41183, Jur., 861; zie ook in het kader van een vordering
tot staken Vz. Kh. Brussel, 31 juli 1986, J. T., 1987, 345.
(30) VAN GERVEN, MARESCEAU en STUYCK, op. cit., 369.
(31) DE CALUWE, A., DELCORDE, C. en LEURQUIN, X., Le droit de Ia concurrence, Tome
I, Les pratiques du commerce, Bruxelles, 1973, 52-54.
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staken(32). Ook t.a.v. de ,toepassing" van deze wet door de
stakingsrechters zullen de meningen wellicht verdeeld zijn. De vraag
of de rechter bevoegd zal zijn om in het kader van de wet op de
handelspraktijken deze wet te betrekken bij de beoordeling van
bepaalde praktijken lijkt mij evenwel nogal artificieel en theoretisch
aangezien de stakingsrechters de artikelen 85 en 86 EEG-verdrag wei
konden ,toepassen"(33), zeker nu de wet zelfs een exacte kopie is
van de artikelen 85 en 86 zodat de filosofie van beide systemen
volkomen gelijk is en er bovendien niet meer moet worden beoordeeld of er sprake is van een inbreuk op het algemeen belang.
Ingevolge het nieuwe systeem kan de stakingsrechter trouwens indien
hij twijfelt over het geoorloofd karakter van een mededingingspraktijk een prejudiciele vraag stellen (cf infra) of de procedure schorsen tot de Raad voor de Mededinging een uitspraak heeft
gedaan.
Een ander probleem vormt de parallelle toepassing van de beide
wetgevingen en de mogelijke tegenstrijdige oplossingen die hieruit
kunnen voortvloeien: aangenomen dient dat een praktijk die niet in
strijd is geacht met de mededingingswet nadien niet meer kan worden
verboden op grond van deloyale concurrentie.

b. Verhouding met de prijzenreglementering
Algemeen wordt aanvaard dat er een binding is tussen een mededingingsbeleid en een prijzencontrole(34). De vrijwaring van de mededinging heeft immers een gunstige invloed op de prijzen aangezien
zij de ondernemingen aanspoort om middelen te zoeken die de kosten
en prijzen drukken.
De wet bevat nochtans i. t. t. het ontwerp Maystadt geen bepalingen
die de toepassing van de prijzenreglementering verzachten. Dit on{32) SWENNEN en VEROUGSTRAETE, ,Kroniek van Be!gisch Economisch Recht", S.E. W.,
1977, 689; STUYCK en VAN GERVEN, Mededingingsrecht, A., Hande/spraktijken, nr. 98,
p. 90, DE CALUWE, A., DELCORDE, Cl. en LEURQUIN, X., Le droit de /a concurrence, t. I,
Les pratiques de commerce, Brussel, Larder, 1973, nr. 680, p. 744 e.v. Contra: VAN DE
WALLEDEGHELCKE, toe. cit., p. 40-41, Voorz. Kh. Brussel, 6juni 1986, H.P., 1986, II, 160.;
DE VROEDE, P. en FLAMBE, M., o.c., p. 616, voetnoot 38.
(33) Zie DE BAUW, H. en VAN HOUTTE, B., ,De toepassing van het EEG-mededingingsrecht
door de Belgische stakingsrechters (1980-1987)", T.P.R., 1988 nr. 4, p. 1087 e.v.; VEROUGSTRAETE, I., ,De wet handelspraktijken en het recht van de Europese Gemeenschappen", in
Liber Amicorum Josse Mertens de Wilmars, 1982, 39 e.v.
(34) ANDERSEN, R., ,La reglementation publique des prix. Etat actuel de Ia question",
T.B.H., 1989, p. 299; zie ook de memorie van toelichting bij het wetsontwerp Maystadt, Doc.
Sen. 360 (1985-1986), p. 12; voor de prijzenreglementering wordt verwezen naar DE VROEDE,
P. en FLAMBE, M., o.c., p. 463-505.
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derwerp wordt wel aangesneden in de memorie van toelichting die
de intentie aangeeft om de prijzenreglementering te versoepelen in
de sectoren waar de mededinging leidt tot prijsmatiging of wanneer
blijkt dat de toepassing van deze reglementering de mededinging
beperkt of vervalst.
Nochtans zijn een prijzenreglementering en een mededingingsbeleid
moeilijk met elkaar te verzoenen.(35) Daar waar een mededingingsbeleid erop gericht is om de prijsvorming te laten gebeuren door het
spel van vraag en aanbod waarbij elk bedrijf autonoom zijn acties
bepaalt zodat flexibel op de marktomstandigheden kan worden
gereageerd, werkt een prijzenbeleid en meer in het bijzonder het
systeem van prijsverhogingsaangifte juist starheid van de prijzen in
de hand door de administratieve behandeling van de dossiers en legt
zij een bureaucratische last op aan de ondernemingen. Bovendien
leidt de prijzenreglementering tot prijsafspraken en worden prijsverhogingen begunstigd. Zo werkt bijvoorbeeld het systeem van sectoriele maximumprijzen en dit van de prijsverhogingsaangiften dat de
indiening van collectieve dossiers toestaat prijskartels in de hand.(36)
In een Europese kartelzaak(37) hebben de ondernemingen trouwens
uitdrukkelijk de procedure van prijsverhogingsaangifte ingeroepen
als rechtvaardiging voor hun gemeenschappelijke prijzen. Tevens
leidt het systeem van de maximumprijzen ertoe dat alle ondernemingen zich op deze maximumprijzen zullen richten als zijnde de normale prijs. Ook remt de procedure van prijsverhogingsaangiften prijsdaling af omdat de ondernemingen (niettegenstaande zij voor een
daaropvolgende verhoging tot de prijs voor de prijsdaling geen
aangifte meer moeten doen) in de praktijk hun prijzen niet durven
te verminderen uit vrees om nadien niet meer de nodige verhogingen
te krijgen.
Het is dan ook onbegrijpelijk dat de wetgever naar het voorbeeld van

(35) Zie punt 2.2.1.5. van het advies van het Econornisch en Sociaal Cornite van de Europese
Gerneenschappen van 18 december 1991 inzake het 20e verslag over het rnededingingsbeleid,
Doc. CES 1505/91. Zie ook Weekberichten van de Kredietbank van 12 april 1991, p. 1-7;
HARBOORT, J ., La concurrence econornique: un rnauvais projet, L'Echo, 13 juni 1991,
HATRY, P., Faut-il une nouvelle loi pour proteger Ia concurrence, L 'Echo 1-3 juni 1991. Voor
een overzicht van de problernen verbonden aan de prijzenreglernentering, zie de rnernorie van
toelichting bij het wetsvoorstel Declety, Doc. Senaat- zitting 1983-1984, 569/1. Zie ook het
recent ingediende wetsvoorstel DE GRAUWE, Doc. Sen., nr. 255-1 (1991-1992).
(36) VEROUGSTRAETE, J., /.c., p. 401.
(37) Zie de zaak Belasco verrneld in voetnoot 8.
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de ons omringende landen(38) niet de consequenties heeft getrokken
uit de invoering van een (werkzame) mededingingswetgeving. In
navolging van de Franse wetgeving en de wetsvoorstellen Declety en
De Grauwe had men dan onder afschaffing van de verplichte prijsverhogingsaangifte kunnen voorzien dat slechts in uitzonderlijke
omstandigheden (bv. oorlog of schaarste) maximale prijzen en winstmarges kunnen worden opgelegd door de Minister.

IV.

MEDEDINGINGSPRAKTIJKEN

1. Restrictieve mededingingspraktijken

Twee vormen van restrictieve mededingingspraktijken zijn verbaden: de kartelafspraken (A) en het misbruik van economische machtspositie (B). Tevens wordt een ,de minimis regel" ingevoerd (C).
A. Kartelafspraken
Met een formulering die quasi-identiek is aan deze van art. 85 lid 1
BEG-V erdrag stelt art. 2 § 1 van de wet dat verboden zijn: aile
overeenkomsten tussen ondernemingen, aile besluiten van ondernemingsverenigingen en aile onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging
op de Belgische betrokken markt of op een wezenlijk deel daarvan
merkbaar wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Artikel2, § 1 somt
een aantal niet-limitatieve voorbeelden op van verboden praktijken
die op dezelfde wijze zijn geformuleerd als in artikel 85.
Naar het voorbeeld van artikel 85 EEG-verdrag stelt de wet aldus een
principieel kartelverbod in.

(38) Zie voor Frankrijk ordonnance fran<;aise n° 86-1243 du 1er decembre 1986 relative it Ia
liberte des prix et de Ia concurrence; zie voor de Duitse situatie, KERBER, M., ,La non-regiementation des prix et de Ia concurrence", Gaz. Pal., 9-10 avril1986, 160 waar het principe
van de vrije vorming van de prijzen geldt en de overheid aileen bij grote verstoringen
maatregelen kan nemen; ook in Nederland werd overgegaan tot een afschaffing van aile
prij svoorschriften vanaf 1 september 1985.
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a) Vormen van kartelajspraken(39)
Onder overeenkomsten dienen te worden verstaan aile rechtens verbindende overeenkomsten tussen onafhankelijke partijen, ongeacht
de vorm (bv. briefwisseling tussen partijen) en zelfs niet-afdwingbare
afspraken (gentlemen's agreement). Het begrip ,overeenkomst"
moet dus ruim worden opgevat. Besluiten van ondernemingsverenigingen zijn verbindende besluiten genomen door een vereniging met
eigen activiteiten binnen de toepassingssfeer van de mededingingsregels of die ondernemingen groepeert die zelf binnen deze toepassingssfeer vallen; zelfs niet-verbindende besluiten kunnen daaronder vallen wanneer de leden hun intentie te kennen geven om deze te volgen.
Onderling feitelijke afgestemde gedragingen zijn aile vormen van
coordinatie of parailellisme van gedragingen tussen ondernemingen
die zonder daarover een overeenkomst te hebben afgesloten, welbewust tot een praktische samenwerking overgaan die van aard is de
mededinging te schaden m.a.w. handelingen die een consensuele
grondslag missen maar ertoe strekken of ten gevolge hebben dat een
gemeenschappelijke doelstelling wordt bereikt(40).

b) Beperking van de mededinging op de Belgische betrokken markt
Evenmin als in artikel 85 wordt een definitie gegeven van het begrip
"mededinging". Wei wordt in de memorie van toelichting (p.5)
gepreciseerd dat het moet gaan om een , workable competition": er
moet dus niet worden gestreefd naar het model van volkomen
concurrentie, maar wei naar een werkzame concurrentie. Aldus moet
dit concept in eerste instantie worden beschouwd als een bepaalde
marktvorm, met name de marktvorm waar zowellangs de vraag- als
de aanbodzijde alternatieven bestaan. Dit sluit evenwel niet uit dat
ook rekening moet worden gehouden met de vrijheid van de individuele marktdeelnemers om in samenloop met anderen produkten op de
markt aan te bieden of te vragen(41). Dit betekent ook dat de
mededinging kan verzekerd worden wanneer grote eenheden
gehandhaafd blijven.
Men zal opmerken dati. t. t. artikel 85 EEG-Verdrag de Belgische wet
(39) Zie VAN GERVEN, MARESCEAU en STUYCK, o.c., nrs 116-121, p. 119-125; DE VROEDE,
P. en FLAMBE, M., o.c., nrs. 1103-1110, p. 523-526.
(40) Zie voor het begrip ,onderling feitelijk afgestemde gedragingen", Arrest Suikerunie, Hof
van Justitie, 16 december 1975, gev. zaken 40-48, 50, 54-56, 111, 113 en 114/73, Jur. 1975,
p. 1663.
(41) VAN GERVEN e.a., o.c., nr. 124, p. 127.
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uitdrukkelijk stelt dat het om een merkbare mededingingsbeperking
moet gaan(42). Te verwaarlozen beperkingen vallen dus niet binnen
het toepassingsgebied van art. 2 lid 1 (Zie ook infra onder punt C
,de minimis regel").
De beperkende praktijk moet ertoe strekken of tot gevolg hebben dat
de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Dit betekent
dat indien aangetoond is dat zij hiertoe strekt niet hoeft te worden
bewezen dat zij dit ook tot gevolg heeft. Omgekeerd moeten, indien
geen poging om de mededinging te schaden bewezen is, de gevolgen
van de praktijken worden beoordeeld. De schadelijke gevolgen voor
de mededinging moeten bovendien worden beoordeeld in het licht
van de feitelijke en juridische context(43).
De mededinging kan: worden beperkt zowel tussen partijen als tussen
partijen en derden (concurrenten of afnemers). Dit kan gebeuren
zowel in het kader van horizontale relaties (tussen ondernemers op
hetzelfde niveau van het produktie- of commercialisatieproces) als
in het kader van verticale relaties, d.w.z. tussen ondernemingen op
verschillende niveaus van het produktie- of commercialisatieproces.
Ook kunnen zowel de mededinging tussen mer ken (inter-brand competition) als de mededinging tussen verkopers van eenzelfde merk
(intra-brand competition) worden beperkt(44).
De afspraken moeten van invloed zijn op de mededinging op de
Belgische betrokken markt of een wezenlijk deel daarvan. Hiermee
wordt het toepassingsgebied van de Belgische wet afgebakend t.o.v.
andere nationale kartelwetgevingen. Buiten het Belgisch grondgebied
voorkomende mededingingsbeperkingen worden aldus in principe
niet door het Belgisch kartelrecht geraakt(45) zodat bv. exportkartels
niet onder het verbod van de Belgische wet vallen behoudens wanneer
zij betrekking hebben op produkten die zich lenen tot wederinvoer
in Belgie of zij bv.van invloed zijn op de produkten dieter beschikking worden gesteld van de Belgische producenten. Omgekeerd speelt
de nationaliteit van de ondernemingen geen enkele rol. Uit de vereiste
dat het om een wezenlijk deel moet gaan kan worden afgeleid dat
,puur lokale" afspraken niet onder het toepassingsgebied vallen van
de wet. Hiermee wordt naast de vereiste dat het om een merkbare
(42) Deze regel werd wei door het Hof van Justitie vastgelegd in het arrest Volcke t. Vervaecke,
H.v.J., 9 juli 1969, zaak 5/69, Jur.1969, p. 302 en geconcretiseerd in de Bagatelbekendrnaking
(cf. infra).
(43) VAN GERVEN e.a., o.c., nrs 122-123, p.125-127.
(44) Zie VAN GERVEN, MARESCEAU en STUYCK, op. cit., nrs. 127-132, p. 129-134.
(45) Voor problernen van extra-territoriale werking in het Europees kartelrecht zie VAN
GERVEN e.a., o.c., nrs 106-111, p. 105-116.
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mededingingsbeperking moet gaan aldus een tweede soort ,de minimis regel" ingevoerd. Men zal tevens opmerken dat de wetgever
(misschien onbewust) de terminologie van artikel 86 EEG-verdrag
(en niet van art. 85 EEG-verdrag) heeft overgenomen.

c) Gevolgen van het kartelverbod
Artikel2, § 2 stelt dat de op grond van dit artikel verboden afspraken
van rechtswege nietig zijn, d. w .z. dat zij absoluut nietig zijn en
zonder enig juridisch effect zowel tussen partijen als tegenover
derden.
Deze bepaling stond niet in het antwerp Maystadt en duidt aan dat
de hoven en rechtbanken deze wet kunnen toepassen. Uiteraard duikt
hier het gevaar op van tegenstrijdige beslissingen tussen de
kartelautoriteit en de gewone rechters.
Naar het voorbeeld van de situatie inzake de toepassing door de
nationale rechters van de art. 85 en 86 EEG-verdrag zullen zich ook
hier complexe problemen stellen in verband met de mogelijkheid
voor de rechters om de nietigheidssanctie toe te passen, met name
ingevolge de mogelijkheid van een vrijstelling door de Raad voor de
Mededinging met terugwerkende kracht (artikel29, § 3) en in mindere mate wanneer zelfs geen mogelijkheid tot vrijstelling bestaat
ingevolge de mogelijkheid van een verschillende beoordeling uit
hoofde van de Raad voor de Mededinging en de rechters omtrent de
toepasselijkheid van het verbod van de artikelen 2, lid 1 en 3 op een
bepaalde afspraak of gedraging. Evenmin als in Vo 17(46) worden
hieromtrent richtlijnen gegeven. Waarschijnlijk zullen de principes
ook hier door de jurisprudentie moeten vastgelegd worden. In de
memorie van toelichting (p. 16-17) wordt wel verwezen naar deze
problematiek. Voorgesteld wordt om de regels vastgelegd door het
Hof van Justitie(47) te transponeren en een onderscheid te maken
tussen afspraken die bestonden voor de inwerkingtreding van de wet
en deze die erna zijn afgesloten. Wanneer men aldus de regels
vastgelegd door het Hof van Justitie zou toepassen dan zou de
opdracht van de rechter er als volgt kunnen uitzien, ermee rekening
(46) Verordening 17/62 van de Raad, 6 februari 1962, PB nr. 13, 21 februari 1962, 204, die
nadien nog meermaals is gewijzigd.
(47) Voor een uitvoerige commentaar van de communautaire problematiek ter zake: zie VAN
AcKER, C., Communautaire sanctionering van ondernemingen, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1987; zie ook STUYCK, J., ,Civielrechtelijke gevolgen naar Belgisch recht
van inbreuken op de kartelbepalingen van het EEG-verdrag", Liber Amicorum Jan Ronse,
1986, 713 e.v.
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houdende dat deze regels geen waterdichte oplossing bieden voor het
voorkomen van tegenstrijdige uitspraken. Voor afspraken die het
voorwerp hebben uitgemaakt van een individuele ontheffing of
onder een groepsvrijstelling vallen (en de Raad voor de Mededinging
de vrijstelling niet individueel heeft ingetrokken) is er uiteraard geen
sprake meer van een nietigheid. Bij twijfel of een afspraak onder een
groepsvrijstelling valt kan de rechter een prejudiciele vraag stellen.
Voor oude overeenkomsten die zijn aangemeld of die zijn vrijgesteld
van aanmelding (d.w.z. deze die bestaan voor het inwerkingtreden
van de wet, zijnde 1 april 1993) zou de rechter de nietigheid niet
kunnen uitspreken. Hij moet ze als volledig geldig beschouwen.
Later zou hij de nietigheid van een dergelijke afspraak wei kunnen
uitspreken (retroactiviteit tot 1 april 1993?) wanneer de Raad voor
de Mededinging een inbreuk op artikel 2, lid 14 zou hebben vastgesteld en geen vrijstelling hebben verleend. Oude afspraken die niet
zijn aangemeld (en hiervan niet zijn vrijgesteld) en die klaarblijkelijk
in strijd zijn met art. 2, lid 1 moet de rechter evenwel onmiddellijk
nietig verklaren.
Voor nieuwe afspraken (d.w.z. deze die na 1 april1993 zijn tot stand
gekomen) zou dan de opdracht van de rechter de volgende zijn:
aangemelde, niet-aangemelde en niet-aangemelde, niet-aanmeldingbehoevende afspraken die zonder twijfel conform zijn met
art. 2 lid 1 dient hij als geldig te beschouwen;
afspraken die klaarblijkelijk met art 2, lid 1 strijdig zijn en die
niet zijn aangemeld of duidelijk niet onder een groepsvrijstelling
vallen of die niettegenstaande zij zijn aangemeld of niet-aanmeldingsbehoeftig zijn en klaarblijkelijk niet door de Raad voor de
Mededinging zullen worden vrijgesteld moet hij onmiddellijk
nietig verklaren;
inzake afspraken die niet-aanmeldingsbehoeftig zijn of die aangemeld zijn en waarbij de kans bestaat dater een vrijstelling wordt
verleend is de rechter niet verplicht maar lijkt het toch aangewezen dat hij de procedure schorst tot er een uitspraak is van de
Raad voor de Mededinging.
Voorts kan de rechter wanneer een uitspraak van de Raad voor de
Medediging binnen een redelijke tijdspanne mag worden verwacht,
bv. wanneer de Dienst voor de Mededinging een onderzoek is begonnen bv. na een klacht of op verzoek van de Raad voor de Mededinging, eventueel zijn uitspraak opschorten tot de Raad voor de Mededinging een beslissing heeft genomen. Er mag ook worden verwacht
dat de rechters wanneer zij eraan twijfelen dat een afspraak onder
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het kartelverbod valt of wanneer zij twijfelen over een mogelijke
vrijstelling een prejudiciele vraag zullen stellen. Dit zal het risico op
tegenstrijdige beslissingen aanzienlijk verminderen aangezien de beslissingen van de Raad voor de Mededinging, uiteindelijk aan het
toezicht van het Hof van Beroep te Brussel dat ook de instantie is
die zich uitspreekt over de prejudiciele vragen, zijn onderworpen.
Men moet er zich nochtans voor hoeden om de communautaire
rechtspraak zonder meer toe te passen op de Belgische situatie. Het
valt te betreuren dat de Belgische wet hierover niets heeft bepaald.
Veel van de hierboven omschreven problemen zullen uiteraard worden vermeden door het nemen van groepsvrijstellingen. Het is dan
ook aangewezen dat zo snel mogelijk en liefst voor de inwerkingtreding van deze wet de nodige groepsvrijstellingen worden genomen.
Volgens de memorie van toelichting zal de nietigheid aileen die
clausules aantasten die in strijd zijn met het kartelverbod. Op te
mer ken valt dat in het communautair kartelrecht deze nietigheid een
absoluut karakter en een terugwerkende kracht heeft.(48) Uiteraard
zal rekening moeten worden gehouden met de Belgische regels inzake
nietigheden.

d) Vrijstelling van het kartelverbod
1. Individuele vrijstelling
Artikel 2, lid 3 bepaalt dat het kartelverbod van artikel 2, lid 1 kan
worden buiten toepassing verklaard voor een bepaalde mededingingsbeperking (individuele vrijstelling) (artikelen 7 en 29) of groep
van beperkingen (groepsvrijstelling) (artikel 28). Artikel 2, lid 3 is
qua tekst (behoudens een voorwaarde) en doelstelling volledig ge1nspireerd door artikel 85, lid 3 BEG-Verdrag. De basisgedachte is dat
afspraken die de mededinging beperken in bepaalde gevallen toch
positieve resultaten kunnen opleveren, waarbij de negatieve gevolgen
van de mededingingsbeperking moeten worden afgewogen tegen de
positieve en het eventueel moeten afleggen tegen deze laatsten.
1.1. De materieelrechtelijke toepassingsvoorwaarden

De materieelrechtelijke voorwaarden waaronder deze vrijstelling kan
gebeuren kunnen worden onderverdeeld in positieve (a) en negatieve
(b) voorwaarden. Deze moeten cumulatief(49) worden begrepen.

(48) Zie VAN ACKER, C., op. cit., 172-194.
(49) VAN GERVEN, MARESCEAU en STUYCK, op. cit., nr. 152, p. 155.
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(a) positieve

-

bijdragen tot de verbetering van de produktie, de verdeling of de
technische of economische vooruitgang of aan de KMO's de
mogelijkheid bieden om hun concurrentiepositie op de betrokken
markt of op de internationale markt te verstevigen;
aan de gebruikers een billijk aandeel van dergelijke verbetering
toebedelen.

(b) negatieve

-

er mogen geen beperkingen worden opgelegd die niet onmisbaar
zijn voor het bereiken van de onder (a) vernoemde doeleinden,
m.a. w. de genoemde verbetering mag niet kunnen bereikt worden
op een andere manier dan via de mededingingsbeperkende afspraken;
de mededinging mag niet voor een wezenlijk deel van de betrokken produkten worden uitgeschakeld.
De toepassing van deze voorwaarden zal uiteraard in concreto dienen
opgevuld te worden via de beslissingspraktijk van de Raad voor de
Mededinging. Aangezien deze voorwaarden op een na identiek zijn
aan deze van art. 85, lid 3 wordt voor een bespreking hiervan verwezen naar de communautaire rechtspraak(50).
De vrijstellingsreden in verband met de bekrachtiging van concurrentieafspraken tussen KMO's is de enige voorwaarde die we niet in het
EEG-Verdrag terugvinden: volgens de memorie van toelichting is
deze gerechtvaardigd door het belang van de KMO's binnen een
nationale context en de noodzaak , ,een versnippering van de economische agenten te begunstigen ,(sic). De referentie naar de internationale markt werd er om redenen van de internationale concurrentiepositie van de Belgische KMO's aan toegevoegd tijdens de besprekingen in de Kamercommissie. Opgemerkt zij dat op de internationale markt aile Belgische ondernemingen in feite KMO's zijn ... Geen
definitie wordt gegeven van wat onder KMO's dient te worden
verstaan. De Raad van State wees er in zijn advies op dat dit begrip
in onze wetgeving verschillende betekenissen heeft en dus geen
rechtszekerheid biedt en hij was tevens van oordeel dat deze vrijstellingsreden reeds in de andere voorwaarden was begrepen zodat een
(50) VAN GERVEN e.a., o.c., 154-176; DE VROEDE, P. en FLAMBE, M., o.c., 542-546; VAN
0MMESLAEGHE, P. en VAN DE WALLE DE GHELCKE, B., ,Les articles 85 et 86 du Traite de
Rome a travers les arrets de la Cour de Justice et les decisions de la Commission (fevrier
1973-decembre 1982)", Extraits des Cahiers de droit europeen, 1984, nr. 70-90, p. 194-256.
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vermelding in de memorie van toelichting volgens hem volstond. De
invoering van deze voorwaarde kan bovendien aanleiding geven tot
de vrijstelling van kartels die door het Buropees mededingingsrecht
zijn verboden: de verenigbaarheid met het communautair recht is
twijfelachtig.
Deze voorwaarde zal worden toegepast wanneer het vermoeden van
art. 5 inzake de niet-toepasselijkheid op KMO' s van het kartelverbod
zal worden doorbroken (cf infra).
1.2. Formeelrechtelijke toepassingsvoorwaarden

Kartelafspraken kunnen naar het voorbeeld van de Buropese procedure enkel worden vrijgesteld van het kartelverbod wanneer zij
worden aangemeld bij de Dienst voor de mededinging. De modaliteiten van deze aanmelding zullen in een KB worden bepaald.
Ben belangrijke stimulans voor deze aanmelding is dat naar het
voorbeeld van de regeling van Vo 17 deze vrijstelling kan terugwerken tot op de dag van de aanmelding en dat zij een immuniteit tegen
boetes verleent voor gedragingen na de aanmelding en voor de
beslissing van de Raad voor de Mededinging.
Op te merken valt dat op grond van een formulering identiek aan
de Buropese bepalingen (artikel4 Vo 17) een aantal overeenkomsten
niet dienen aangemeld te worden (artikel 7 § 2). Deze overeenkomsten kunnen nochtans worden aangemeld met het oog op meer
rechtszekerheid.
2. Groepsvrijstellingen
De wet voorziet in navolging van het Buropees kartelrecht dat bij
ministerieel besluit, dat voor een beperkte tijdsduur geldt, groepsvrijstellingen kunnen worden verleend (artikel 28). Ben dergelijk
ministerieel besluit zal aldus de groepen van overeenkomsten omschrijven die mits zij aan de erin omschreven voorwaarden voldoen
(bv. clausules die er niet mogen in voorkomen) vrijgesteld worden
van het kartelverbod. Afspraken die binnen het toepassingsgebied
van de groepsvrijstelling vallen zullen dus vrijgesteld zijn van het
kartelverbod en dit zonder dat een individuele vrijstelling dient te
worden gevraagd. Deze groepsvrijstellingen zullen waarschijnlijk
quasi-identiek zijn aan deze genomen in het kader van de Buropese
context, dit zowel voor wat betreft de soorten afspraken, als de
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gebruikte techniek(51). Men zal ze zich nochtans moeten voor hoeden om deze zonder meer over te nemen aangezien de Europese
groepsvrijstellingen (bv. inzake distributieafspraken) sterk gericht
zijn op de vrijwaring van het handelsverkeer tussen de lidstaten.
B. Misbruik van machtspositie
Artikel 3 verbiedt misbruik te maken van een machtspositie op de
betrokken Belgische markt of op een wezenlijk deel daarvan.
Dit is het equivalent van artikel 86 EEG-verdrag waarvan de formulering quasi-volledig werd overgenomen, incluis de voorbeelden.
De toepassing van dit artikel is afhankelijk van twee voorwaarden:
het bestaan van een machtspositie op de betrokken Belgische
markt of op een wezenlijk deel daarvan;
misbruik van die machtspositie door een of meer ondernemingen;
De wet geeft in artikell een definitie van een machtspositie: de positie
die een onderneming in staat stelt om de instandhouding van een
daadwerkelijke mededinging te verhinderen en het haar mogelijk
maakt, zich jegens haar concurrenten, afnemers of leveranciers in
belangrijke mate onafhankelijk te gedragen. Deze omschrijving is
afgeleid van de techtspraak van het Hof van Justitie en de beschikkingspraktijk van de Commissie.(52) Het moet niet noodzakelijk
gaan om een monopoliesituatie. Deze definitie sluit dus niet het
bestaan van een zekere mededinging uit, doch stelt de betrokken
onderneming in staat om de voorwaarden waaronder de mededinging
zich zal ontwikkelen zoniet te bepalen dan, toch aanmerkelijk te
bei:nvloeden en biedt haar in ieder geval ruimschoots de gelegenheid
om zonder dat zij daarvan nadeel ondervindt zich bij haar gedrag
niets gelegen te laten aan de concurrentie(53).
Evenmin als in artikel 86 wordt een definitie gegeven van het begrip
,misbruik". Te exemplatieven titel worden een aantal voorbeelden
gegeven die letterlijk zijn overgenomen van artikel 86. Voorbeelden
van misbruik uit de Europese praktijk zijn o.a. het toepassen van
ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, verkoopsweigering, het opleggen van onbillijke prijzen en andere onbillijke contractsvoorwaarden, het beperken van de afzet, vernietigende prijson(51) Zie voor een actueel overzicht van de bestaande groepsvrijstellingen in het kader van de
EEG, DE VROEDE, P. en FLAMBE, M., op. cit., 547 e.v.
(52) Zie o.a. arrest Hoffmann-La Roche, 13 februari 1979, zaak 86176, Jur. 1979, 520; arrest
United Brands, 14 februari 1978, zaak 26176, Jur. 1978, 207.
(53) Zie arrest Hoffmann-La Roche.
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derbiedingen (,,predatory pricing'') en bepaalde systemen van getrouwheidskortingen.
Men zal opmerken dat naar het voorbeeld van artikel 86 niet in een
vrijstellingsmogelijkheid is voorzien.
Voor wat de verdere uitleg van dit artikel betreft, o.a. de criteria voor
het vaststellen van een machtspositie, wat onder ,misbruik" wordt
verstaan en problemen in verband met de afbakening van de relevante markt wordt verwezen naar de doctrine m.b.t. art. 86 EEG-verdrag(54).
C. De minimis-regel
Artikel 5 - dat zeer ongelukkig is geformuleerd - voorziet in een
soort ,de minimis regel" door te stellen dat het verbod van
restrictieve mededingingspraktijken niet geldt wanneer de ondernemingen die er partij bij zijn individueel de voorwaarden vervullen van
artikel12, § 2 van de wet van 17 juli 1975 m.b.t. de boekhouding en
de jaarrekening van de ondernemingen(55). Het betreft de ondernemingen die niet meer dan een van de volgende criteria overschrijden:
- jaargemiddelde van het personeelsbestand 50;
- jaaromzet, exclusief BTW 170 miljoen frank;
- balanstotaal 85 miljoen frank,
tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100
bedraagt.
Voor banken en verzekeringsmaatschappijen geldt de voorwaarde
inzake het jaarlijkse zakencijfer niet als gevolg van de bijzondere
regels die op hen van toepassing zijn voor de berekening van de omzet
(zie artikel 46).
De omzet van een onderneming is de totale omzet gerealiseerd tijdens
het vorige boekjaar op de nationale markt en bij uitvoer en dient te
worden begrepen in de zin van het KB van 8 oktober 1976 betreffende
de jaarrekeningen van de ondernemingen zoals gewijzigd door het
KB van 6 maart 1990(art 46).
Hiermee wordt gepoogd om te kwantificeren wat onder een ,merk(54) Zie onder andere VAN DEN BERGH, R., ,Het misbruiktoezicht op ondernemingen in
machtspositie naar Europees en Belgisch recht. Beschouwingen bij recente ontwikkelingen",
T.P.R., 1986, nr. 1-2, p. 157 e.v.; zie ook voor een goede synthese: BELLAMY, C. en CHILD,
G., Common Market Law of Competition, third edition, 1987, Sweet & Maxwell, p. 388-429;
zie ook het recente AKZO-arrest van 3 juli 1991, zaak C-62/86 inzake ,predatory pricing"
samengevat in S.E.W., 1992, p. 57 m. nt. VANDENBERGH, R.
(55) Zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 december 1991, Belgisch Staatsblad,
31 december 1991.
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bare mededingingsbeperking" dient te worden verstaan. Restrictieve
mededingingspraktijken van ondernemingen die aan deze criteria
beantwoorden worden aldus vermoed niet onder het verbod van de
artikelen 2 en 3 te vallen.
Nochtans is dit slechts een vermoeden dat geldt tot wanneer het
tegendeel is bewezen. Indien dus later blijkt dat een restrictieve
mededingingspraktijk die het voordeel van dit vermoeden heeft, de
mededinging toch aantast, kan het worden verboden. Het bewijs van
die aantasting zal dan bewezen worden door o.a. het grote marktaandeel, de aard van de overeenkomst, het oligopolistisch karakter van
de markt, de beperking van de potentiele mededinging ...
Ondernemingen die zich onder voornoemde drempels bevinden dienen volgens de memorie van toelichting zelfs niet de formaliteiten
opgelegd door de nieuwe wet (aanmelding of verzoek tot negatieve
verklaring) te vervullen.
Deze ,de minimis regel" - die onder een andere vorm ook reeds
in het ontwerp Maystadt (artikel 5) was voorzien - is duidelijk
gei:nspireerd door de Bagatelbekendmaking(56) van de Commissie.
Nochtans verschilt de benadering volkomen van deze laatste in de
mate waarin men zich niet baseert op de totale omzet van de betrokken ondernemingen. Een dergelijke techniek kan tot oplossingen
leiden die tegenstrijdig zijn aan het doel van de uitzondering zelf en
bovendien aanleiding geven tot moeilijkheden aangezien ondernemingen die aan eenzelfde kartel deelnemen verschillend kunnen
behandeld worden(57). Tevens wordt niet zoals in de Bagatelbekendmaking en het ontwerp Maystadt verwezen naar het criterium
van het marktaandeel van de produkten die het voorwerp uitmaken
van het kartel. Dit is nogal verwonderlijk in de mate waarin het
marktaandeel een van de belangrijkste criteria uitmaakt voor de
beoordeling van het effect op de mededinging(58). Op deze wijze
kunnen KMO's met een belangrijk marktaandeel aan het verbod van
restrictieve mededingingspraktijken ontsnappen. De reden voor het
achterwege laten van dit criterium moet misschien worden gezocht
in het feit dat dit wel het moeilijkst te bepalen criterium is voor de
ondernemingen en de gewone rechter die dit moet toepassen omdat
dit veronderstelt dat de relevante markt wordt afgebakend.
Ten slotte zal men opmerken dat i.t.t. hetgeen de memorie van
(56) Publikatieblad C 231, 12 september 1986, p. 2.
(57) DE MOELENAERE, R., foe. cit., p. 77.
(58) VAN GERVEN e.a., o.c., nr. 141.
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toelichting laat uitschijnen, dit artikel ook van toepassing is op het
misbruik van machtspositie. Op deze wijze wordt aldus voor praktijken die onder artikel3 vallen in feite opnieuw een soort , ,ontheffing''
ingevoerd. Waarschijnlijk was dit niet de bedoeling van de wetgever
en is dit te wijten aan een onachtzaamheid: men heeft nl. ingevolge
de opmerkingen van de Raad van State de eerste zin van het oorspronkelijke artikel 5 die betrekking had op ,de overeenkomsten,
besluiten en onderling afgestemde gedragingen die geen merkbare
hindernis vormen of kunnen vormen'' Iaten vallen. Feit is dat het op
zijn minst eigenaardig is dat een misbruik van een onderneming die
in een machtspositie is aan het verbod van art. 3 kan ontsnappen.

2. Concentraties

De wet stelt in navolging van de Europese reglementering(59) een
voorafgaande concentratiecontrole in. Aan te stippen valt dat ook
een aantallidstaten reeds een concentratiecontrole kennen: Bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, ItalH~, Ierland, Portugal(60). Ook het voorontwerp Herman voorzag reeds
i.t.t. de ernavolgende ontwerpteksten in een voorafgaandelijke concentratiecontrole. Of het bestaan van een concentratiecontrole in de
E.G. of andere Ianden de invoering in Belgie rechtvaardigt is nochtans zeer de vraag(60bis).

(59) yo 4064/89, Publikatieblad 395, 31 december 1989, 7. Er bestaat in verband met de
communautaire concentratiecontrole reeds een uitgebreide doctrine. Aangezien de Belgische
reglementering vee! gelijkenissen vertoont kan men hierop ruimschoots terugvallen voor de
uitlegging van de Belgische bepalingen. Zie o.a. naast de hierna in de tekst geciteerde bijdragen:
BoLzE, C., , ,Le reglement CEE 4064/89 relatif au contr6le des concentrations'', Rev. societes,
1990, 207; DE LAURENCIE, J.P., ,Le nouveau reglement communautaire sur les concentrations: comment un bon compromis politique produit un nid it contentieux", D, 1990, chr.
p. 141; VENIT, J.S., ,The merger control regulation: Europe comes of age ... or Caliban's
dinner", CMLR, 1990, p. 7; VoGEL, L., ,Le reglement europeen sur le contr6le des concentrations ou de Ia difficulte de concilier efficacite et compromis", Journal de droit international,
1991, n° 4, p. 887; SIRAGUSA, M. and SUBIOTTO, R., ,The EEC merger control regulation
-the Commission's evolving case law", CMLR, 1991, p. 87.
(60) Voor een kort overzicht van de kenmerken van deze wetgevingen, zie ALEXANDER, W.,
,Le contr6le des concentrations entre entreprises - une affaire communautaire", C.D.E. ,
1990, 540-544.
(60bis) Zie van de bezwaren van het VBO o.a. VBO-Bulletin, 1991, nr. 9, p. 68.
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2.1. Toepassingsgebied
a. Kwantitatief
Enkel de concentraties waarvan de ondernemingen samen een omzet
van meer dan een miljard totaliseren en samen meer dan 20o/o van
de betrokken markt controleren vallen onder het toepassingsgebied
van de wet (artikel 11).
Deze drempels moeten cumulatief worden begrepen.
Om te weten of zij al dan niet binnen het toepassingsgebied van de
wet vallen moeten de ondernemingen die bij de concentratie betrokken zijn in twee fases te werk gaan:
1) de ondernemingen identificeren die, rechtstreeks of onrechtstreeks via de groep die zij vormen met een deelnemende onderneming, bij de operatie betrokken zijn;
2) de totale omzet van deze ondernemingen berekenen en nagaan of
zij samen meer dan 20% van de betrokken markt controleren.
De omzet van een bij de concentratie rechtstreeks betrokken onderneming is de totale omzet gerealiseerd tijdens het vorige boekjaar in
Belgie en in het buitenland en moet worden begrepen in de zin van
het KB van 6 maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening van de
ondernemingen (artikel46, § 1, alinea 2). Dit betekent dat de omzet
van een rechtstreeks betrokken onderneming (hierna ,betrokken
onderneming' ') deze is van de groep waarvan zij deel uitmaakt. De
groep wordt gevormd door de ondernemingen die verbonden zijn in
de zin van het KB van 8 oktober 1976 m.b.t. de jaarrekening van de
ondernemingen.
Nochtans zijn er een aantal bijzondere regels voor de berekening van
de omzet:
Bij verwerving van delen van een onderneming of een groep van
ondernemingen - die al dan niet rechtspersoonlijkheid bezitten
- wordt alleen het omzetcijfer dat betrekking heeft op de delen
die het voorwerp zijn van de transactie, uit hoofde van de
vervreemder of vervreemders, in aanmerking genomen (artikel
46, § 2, alinea 10).
Teneinde evenwel te vermijden dat de wet wordt omzeild door
fractionering van de concentratie in gedeeltelijke overdrachten van
activa, voorziet de wet dat twee of meer van dergelijke transacties
die binnen een periode van twee jaar plaatsvinden tussen dezelfde
ondernemingen moeten beschouwd worden als een concentratie die
plaatsvindt op de datum van de laatste transactie.
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- De omzet wordt vervangen:
a) bij banken, kredietinstellingen en andere financiele instellingen
door een tiende van het balanstotaal;
b) bij verzekeringsondernemingen door de waarde van de bruto
geboekte premies.
- Voor openbare ondernemingen is de omzet deze van aile ondernemingen die een economisch geheel vormen met een zelfstandige
beslissingsbevoegdheid, ongeacht wie het kapitaal ervan bezit of
welke administratieve voogdijregels erop van toepassing zijn.
b. Kwalitatief
De wet definieert op een zeer ruime wijze het begrip , ,concentratie''
(artikel 9).
Als concentratie wordt beschouwd:
de fusie tussen twee of meer voorheen onafhankelijke ondernemingen;
de verwerving door een of meer ondernemingen of door een of
meer personen die reeds een onderneming controleren van de
zeggenschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, over het geheel of
delen van een of meer ondernemingen en dit door de verwerving
van deelnemingen of vermogensbestanddelen, bij overeenkomst
of op elke andere wijze (controleverwerving).
Het begrip fusie roept niet veel vragen op: het betreft de operatie
waarbij een of meerdere ondernemingen aan een onderneming die
reeds bestaat (absorptie) of aan een daartoe speciaal opgerichte
onderneming na een ontbinding zonder liquidatie het geheel van hun
patrimonium actief en passief overdragen in ruil voor aandelen van
de absorberende of nieuw gestichte onderneming. Wei wordt er de
aandacht op gevestigd dat de Europese Commissie niet enkel fusies
in de juridische zin, maar ook economische concentratievormen
beoogt (bv.sommige gevallen van kruisparticipaties)(61). Aangezien
de betrokken ondernemingen voorheen onafhankelijk moeten zijn,
worden hergroeperingen van vennootschapen binnen eenzelfde
groep niet als een concentratie beschouwd(62).
Voor wat de tweede vorm van concentratieoperaties betreft, zijnde
de verwerving van controle over een of meer ondernemingen, wordt
(61) Zie hierover VANDERELST, A. en WYCKMANS, F., ,EEG-concentratiecontrole: een nieuw
rechtsinstrument, nieuwe uitdagingen", Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap,
1990, nr. 6, p. 338.
(62) Ibidem, nr. 6, p. 337.
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in de wet een autonome definitie gegeven van het controlebegrip:
controle vloeit voort uit rechten, overeenkomsten of andere middelen
die afzonderlijk of gezamenlijk met inachtname van aile feitelijke en
juridische omstandigheden het mogelijk maken een bepalende invloed uit te oefenen op de activiteiten van een onderneming. Het
betreft met name eigendoms- of gebruiksrechten op aile of een
gedeelte van de vermogensbestanddelen van een onderneming of
rechten of overeenkomsten die een bepalende invloed verschaffen op
de samenstelling, het stemgedrag of de besluiten van de
ondernemingsorganen.
De definities van de wijze van controleverwerving en het bestaan van
een controle zijn zeer ruim en Iaten er geen twijfel over bestaan dat
alle vormen van het verwerven van zeggenschap over een onderneming of een deel ervan als een concentratie zullen worden beschouwd.
Men zal opmerken dat de wet niet verwijst naar het bezit van een
bepaald minimumpercentage van het kapitaal of van de stemrechten
van een onderneming, maar slechts spreekt van een bepalende invloed. Waar er een vermoeden is van controle wanneer een onderneming over meer dan de helft van het kapitaal of de stemrechten
beschikt zullen zich bijvoorbeeld interpretatieproblemen stellen in
het geval van minderheidsdeelnemingen. Men zal zich moeten hoeden voor overhaaste conclusies en iedere operatie individueel beoordelen. Zo is het mogelijk dat participaties waaraan geen absolute
meerderheid van het stemrecht is verbonden toch moeten beschouwd
worden als een concentratie wanneer bijvoorbeeld de andere aandeelhouders louter passieve investeerders zijn(63).
Ook voor wat betreft de titularissen van de controle is de wet zeer
ruim. De verwerving van controle kan zowel door een ondernemingrechtspersoon als door een fysieke persoon gebeuren. In dit laatste
geval is enkel vereist dat hij reeds de controle over een andere
onderneming bezat. Gepreciseerd wordt tevens dat de controle niet
noodzakelijk moet gebeuren door de rechthebbenden of diegenen die
aan de overeenkomsten rechten ontlenen, maar ook door dezen die
zonder die hoedanigheid te bezitten, de bevoegdheid hebben om die
rechten uit te oefenen (bv. naamlening).
Ook de verwerving van de controle van de/en van een onderneming
(een branche van activiteiten) kan een concentratie zijn.
(63) VANDERELST, A. en WYCKMANS, F., lac. cit., 339; zie ook BERLIN, D., Controle
communautaire des concentrations, Etudes internationales, Ed. Pedone, Paris, 1992, 71-72.
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De wet geeft ook een negatieve definitie van de concentraties.
Zo is er geen sprake van concentraties wanneer kredietinstellingen,
andere financiele instellingen ofverzekeringsmaatschappijen tijdelijke deelnemingen houden in een onderneming teneinde deze binnen
een jaar opnieuw te verkopen en dit onder de voorwaarde dat zij de
hieraan verbonden stemrechten niet uitoefenen om het concurrentiegedrag van deze onderneming te be!nvloeden of deze slechts uitoefenen om de verkoop van deze onderneming of de deelnemingen erin
voor te bereiden. Deze laatste voorwaarden hebben duidelijk tot doel
om te voorkomen dat industriele groepen worden gevormd die
gedomineerd worden door de banken.
Ook geldt een uitzondering voor de controle die een lasthebber van
de overheid verkrijgt in het kader van faillissementssituaties.
Ten slotte wordt naar het voorbeeld van de Europese verordening
gesteld dat verrichtingen die tot doel of tot gevolg hebben het
mededingingsgedrag van onafhankelijk blijvende ondernemingen te
coordineren niet als een concentratie worden beschouwd (artikel 9,
§ 2). Het moeilijke probleem van de afbakening tussen samenwerking
en concentratie, dus tussen de toepassing van de artikelen 2 en 3 en
9-13 van de wet, stelt zich o.a. inzake gemeenschappelijke ondernemingen (,joint-ventures"), bij bepaalde vormen van banden tussen
ondernemingen zoals eenzijdige of wederzijdse deelneming in het
kapitaal en het bestaan van gemeenschappelijke leden in de raden van
bestuur of toezicht van de betrokken ondernemingen alsmede bij
transacties zoals de eenzijdige of onderlinge overdracht van
ondernemingen of gedeelten ervan of de gemeenschappelijke verwerving van een onderneming met het oog op de, verdeling ervan. Naar
het voorbeeld van de Europese concentratieverordening geeft de wet
een aanwijzing voor een van de belangrijkste gevallen, nl. de gemeenschappelijke ondernemingen: een gemeenschappelijke onderneming
die duurzaam aile functies van een zelfstandige economische eenheid
vervult en die niet tot gevolg heeft dat de oprichtende ondernemingen
hun concurrentiegedrag coordineren of dat deze ondernemingen en
de gemeenschappelijke ondernemingen hun concurrentiegedrag
coordineren, vormt een concentratie (artikel 9, § 2, alinea 2). Dat
deze definitie te eng is en in feite een hele reeks gemeenschappelijke
ondernemingen doet vallen onder art. 85 heeft de Commissie reeds
zelf toegegeven. Zo zijn er nl. een hele reeks gemeenschappelijke
ondernemingen die van concentratieve aard zijn zonder dat de moe365

derondernemingen zich volledig en onherroepelijk uit de markt van
de gemeenschappelijke onderneming terugtrekken.(64)
De afbakening tussen concentratieve en cooperatieve vormen van
samenwerking is uiteraard zeer belangrijkaangezien beide onder een
verschillend regime vallen. Vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid voor de ondernemingen zullen zich hier aanzienlijke problemen
stellen.
Ten slotte dient opgemerkt dat de wet i.t.t. de Europese verordening
niet uitdrukkelijk spreekt over de ,nevenrestricties"; dit zijn overeenkomsten tussen de betrokken ondernemingen die rechtstreeks
verband houden met en nodig zijn voor de verwezenlijking van de
concentratie, zoals bv. leveringsovereenkomsten, niet-concurrentieverplichtingen en licenties van industriele en commerciele eigendomsrechten. De verordening (21ste considerans en art. 8, § 2, tweede
alinea) stelt immers dat de beslissing waarbij de concentratie wordt
goedgekeurd eveneens deze nevenristricties omvat(65). Er worden
dus geen aanwijzingen verstrekt over een eventuele toetsing aan de
artikelen 2 en 3 van de wet van deze nevenrestricties. W el kan men
een aanwijzing vinden in de eerste negatieve voorwaarde dat aan de
betrokken ondernemingen geen beperkingen mogen opgelegd worden die niet onmisbaar zijn voor het verwezenlijken van de concentratie (artikel 9, § 3 a).

2.2 Beoordeling van concentraties
De basisregel is zeer strikt (artikel 10, § 2):
enkel de concentraties die niet tot gevolg hebben dat een machtspositie wordt verworven of versterkt welke een daadwerkelijke mededinging op de Belgische betrokken markt of een wezenlijk deel daarvan
merkbaar belemmert, kunnen toegelaten worden. Dit betekent dat
aile andere concentraties in principe verboden zijn.

(64) Voor een gedetailleerd overzicht van de mogelijke hypotheses en de richtlijnen van de
Europese Commissie ter zake: zie Mededeling inzake verrichtingen met het karakter van een
concentratie of samenwerking in de zin van verordening 4064/89, Publikatieblad C 203,
14 augustus 1990, p. 10. Zie ook IDOT, L., ,Commentaire du reglement du 21 decembre 1989
relatif au contr6le des concentrations", La Semaine Juridique, JCP ed.Entr. Supplement
211991, 32-33 die er reeds op wees dat ingevolge de strenge voorwaarden het overgrote dee!
van de gemeenschappelijke ondernemingen niet onder het toepassingsgebied van de concentratieverordening zou vallen, maar wei van art. 85; zie voor de zich wijzigende houding van de
Commissie: Discussion paper IV /647 /91-EN on the future treatment of cooperative joint-ventures en het UNICE-standpunt hierover van 9 april 1992.
(65) Zie voor de richtlijnen van de Commissie terzake ,Mededeling betreffende nevenrestricties bij concentraties", Publikatieblad C 203, 14 augustus 1990, 5.
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Er zijn dus duidelijk tweevoorwaarden vereist voor de onverenigbaarheid:(66)
er moet een machtspositie worden geschapen of versterkt;
- deze moet bovendien een daadwerkelijke mededinging op de
Belgische betrokken markt of een wezenlijk deel daarvan merkbaar belemmeren.
In de mate waarin niet meer vereist is dat het effect op de mededinging voortvloeit uit het bestaan van een machtspositie noch het
gevolg is van een exploitatie van deze laatste is de tweede voorwaarde
uiteraard absoluut noodzakelijk wil men niet tot een situatie komen
waarin iedere concentratie die tot een machtspositie leidt wordt
veroordeeld.
Men kan zich tevens de vraag stellen of het begrip , ,machtspositie''
hier dezelfde inhoud heeft als dit van artikel 3 en of de definitie van
een machtspositie in artikel 1 zowel betrekking heeft op art. 3 als
art. 10.
Nochtans wordt dit verbod versoepeld doordat de concentraties die
in principe verboden zijn, kunnen toegelaten worden wanneer hun
bijdrage tot de verbetering van de produktie of van de verdeling, van
de technische of economische vooruitgang of van de concurrentiestructuur binnen de markt, opweegt tegen de aantasting van de
mededinging (artikel 10, § 3). Aldus wordt een soort ,vrijstelling"
naar het voorbeeld van artikel 85, lid 3 ingevoerd.
Bij deze beoordeling dient rekening te worden gehouden met het
algemeen economisch belang, de competitiviteit van de betrokken
sector t.o.v. de internationale mededinging en het belang van de
verbruikers. Vooral het tweede criterium zal van belang zijn voor de
Belgische ondernemingen die worden geconfronteerd met de concurrentie van hun buitenlandse partners van binnen en buiten de EEG.
Wanneer evenwel beperkingen worden opgelegd die niet onmisbaar
zijn voor het verwezenlijken van de concentratie of de mogelijkheid
wordt gegeven om de concurrentie voor een wezenlijk deel uit te
schakelen kunnen deze concentraties niet genieten van de vrijstelling.
De beoordeling zal dus niet louter berusten op factoren in verband
met de mededinging maar ook een ,economische balans" opmaken.
Een criterium als ,het algemeen economisch belang" is uiteraard
zeer vaag en het gevaar bestaat dan ook dat andere overwegingen dan
de economische (bv. sociale) op de besluitvorming zullen wegen
zodat men snel verzeilt in een politieke belangenafweging.
(66) VAN DE WALLE DE GHELCKE, B., ,Le reglernent CEE sur le controle des concentrations", J.T., 1990, nr. 27, p. 253.
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Ingevolge de suggestie van de Raad van State om , ,economisch'' toe
te voegen is de schade enigszins beperkt, al blijft het een ,schizofrene" formulering.
Men zal tenslotte opmerken dat de tekst van de wet inzake de
beoordelingscriteria verschilt van de definitieve tekst van de Europese verordening die ,neutraler" is opgesteld en geen ,prejuge" voor
of tegen concentraties heeft. Hij leunt aan bij de techniek van de
voorstellen die deze zijn voorafgegaan en die i.t.t. de uiteindelijke
verordening in een vrijstelling voorzagen(67).

2.3. Verhouding met de artikelen 2 en 3
In het Europees recht stelt zich de vraag naar de verhouding tussen
de toepassing van de artikelen 85 en 86 en de Vo 4064/89(68). Ook
ten aanzien van de Belgische wet en met name de toepassing van de
artikelen 2 en 3 op concentraties die onder de drempel van de
Belgische concentratiecontrole vallen, kan men een gelijkaardige
vraag stellen. Het komt mij voor dat, zoals M. Waelbroeck en J.
Brouckaert(69) stellen, we ervan moeten uitgaan dat deze artikelen
niet van toepassing zijn op concentraties die onder deze drempel
vallen. Ook op de nevenristricties van concentraties die onder de
concentratiecontrole vallen en die onlosmakelijk verbonden zijn met
deze concentraties kunnen de artikelen 2 en 3 niet meer toegepast
worden. Zoniet, ontstaat er een grote rechtsonzekerheid voor de
ondernemingen.

V.

lNSTELLINGEN

1. De Dienst voor de Mededinging
Het opsporen en de vaststelling van de inbreuken op de wet gebeurt
door de Dienst voor de Mededinging die deel uitmaakt van het
Ministerie van Economische Zaken. Het onderzoek gebeurt dus niet
(67) Voor een overzicht van deze voorstellen zie VAN DEWALLE DE GHELCKE, B., J. T., 1990,
p. 245. Zie voor de wijze van formulering in de Europese verordening, BOURGEOIS, J.H.J.
en DRIJBER, B.J., ,De EEG concentratiecontroleverordening: een eerste commentaar",
S.E. W., 1990, nr. 3, p. 130-132; FIERSTRA, M., ,Communautaire concentratiecontrole, Een
nieuwe fase in ontwikkeling", S.E. W., 1990, 339-340.
(68) VAN DE WALLE DE GHELCKE, B., loc. cit., nr. 45-46, p. 255-256; VANDERELST, A. en
WYCKMANS, F., {oc. cit., nrs. 86-102, p. 361-365.
(69) loc. cit., nr. 53, p. 290-291.
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meer zoals in de wet van 1960 door een parketmagistraat, zijnde de
commissaris-verslaggever, maar door een korps van gespecialiseerde
ambtenaren die zich enkel met problemen inzake mededinging bezighouden.
Naast deze onderzoeksfunctie die overeenkomt met de onderzoeksfunctie van de Commissie is de Dienst eveneens belast met het
secretariaat van de Raad. Daartoe zullen onder de ambtenaren van
de Dienst een secretaris en een adjunct-secretaris worden aangewezen. Dit laatste lijkt geen gezonde oplossing aangezien deze in feite
als rechter en partij optreden. Beter ware het geweest indien een
volkomen onafhankelijke griffier deze taak zou waarnemen.
Ten slotte is het deze Dienst die belast is met de uitvoering van de
beslissingen van de Raad voor de Mededinging. De organisatie en de
personeelsformatie van deze Dienst worden bij koninklijk besluit
vastgesteld.

2. De Raad voor de Mededinging

In tegenstelling tot de wet van 1960 en het antwerp Maystadt, ligt
de beslissingsbevoegdheid volledig bij een (administratief) rechtscollege en niet bij de uitvoerende macht. Dit is een aanzienlijke verbetering die er zal toe bijdragen dat de beoordeling , ,geobjectiveerd''
wordt. Opgemerkt zij dat art. 16 uitdrukkelijk stelt dat het om een
administratief rechtscollege gaat: dit is een verschil met de Raad voor
Economische Geschillen die geen administratieve rechtbank was(70).
Deze Raad die uit 12 leden en 12 plaatsvervangende leden bestaat is
voor de helft samengesteld uit magistraten waaronder de voorzitter
en de ondervoorzitter en voor de helft uit deskundigen. Zij worden,
na overleg in de Ministerraad, door de Koning benoemd voor een
termijn van zes jaar die evenwel hernieuwbaar is.
De Raad kan onderzoeken doen of Iaten overgaan tot onderzoeken
en hij kan getuigen horen en deskundigen aanstellen.
Teneinde de werking van de Raad te vergemakkelijken is tevens
voorzien dat deze Raad zich kan opsplitsen in kamers die evenwel
moeten voorgezeten worden door een magistraat. Zij moeten minstens uit drie leden bestaan. Hoe en volgens welke criteria deze
indeling in kamers zal gebeuren zal in het huishoudelijk reglement
(70). VAN
p. 411.

GERVEN

e.a., o.c., nr. 3, p. 7;

DE VROEDE,

P. en

FLAMBE,

M., o.c., nr. 871,
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worden vastgelegd. De Raad van State heeft de suggestie gedaan om
zich hierbij te Iaten inspireren door de artikelen 29, 30 en 31 van het
KB van 29 juli 1970 houdende organiek reglement van het Hoog
Comite van Toezicht.
De wet voorziet tevens in de mogelijkheid tot wraking, evenals in een
aantal onverenigbaarheden.
Het systeem verschilt dus duidelijk van dit op Europees niveau in de
mate waarin de instantie die de beslissingen treft, niet ook deze is die
het onderzoek heeft gedaan. Dit biedt meer garanties dan het Europese schema waar de Commissie tegelijk rechter en partij is.
Aangestipt dient te worden dat de Raad ook een belangrijke
adviserende bevoegdheid heeft voor aile vragen die verband houden
met het algemeen mededingingsbeleid en dat hij jaarlijks zoals zijn
voorganger, de Raad voor Economische Geschillen, een verslag
opstelt over de toepassing van de wet dat gepubliceerd wordt.

3. De Commissie voor de Mededinging

Het betreft een paritair samengesteld raadgevend orgaan dat wordt
opgericht binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
Dit orgaan zal een louter adviserende bevoegdheid hebben inzake:
- een aantal uitvoeringsbesluiten van deze wet;
- voorontwerpen tot wijziging van de wet;
- vraagstukken van algemeen mededingingsbeleid;
- ontwerpen van groepsvrijstellingen.
Dit orgaan is een nieuwigheid t.o.v. vorige ontwerpen. In de eerste
voorontwerpen was aan dit orgaan een adviserende rol toebedeeld in
verband met de beoordeling van concrete concentratiedossiers. De
bedoeling hiervan was duidelijk: aan de sociale partners en met name
de werknemers inspraak verlenen in de beslissingen in verband met
concentraties die o.a. belangrijke gevolgen kunnen hebben op het
vlak van de werkgelegenheid. In de uiteindelijke tekst van het ontwerp dat aan het parlement werd voorgelegd werd een zo vergaande
inspraak niet weerhouden. Nochtans vinden we in de de wet (art. 27
§ 1, alinea 2) en de memorie van toelichting hiervan een spoor terug:
de Raad brengt immers de Commissie voor de Mededinging op de
hoogte van de dossiers die hij behandelt zodat de vertegenwoordigers
van de werknemersorganisaties - die niet moeten aantonen dat zij
hierbij een belang hebben- kunnen vragen om te worden gehoord
en zelfs toegang hebben tot het dossier.
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Een KB zal de samenstelling en de werking van deze Commissie en
haar secretariaat- waarvan de oprichting omwille van het bestaan
van de Centrale Raad volstrekt zinloos was - bepalen.

VI.

PROCEDURE

1. Onderzoeksbevoegdheden van de Dienst voor de Mededinging

De Dienst voor de mededinging beschikt over ruime onderzoeksmogelijkheden die vergelijkbaar zijn met deze van de Europese Commissie en die bestaan uit twee luiken: enerzijds het vragen om inlichtingen en anderzijds verificaties(71).
De Dienst kan de ondernemingen om inlichtingen verzoeken binnen
de door haar opgelegde termijn. Naar het voorbeeld van art. 11 van
VO 17 kunnen deze inlichtingen bij formele beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging worden geeist wanneer de
inlichtingen niet binnen de gestelde termijn worden verstrekt of
onvolledig of onjuist zijn. Uiteraard dienen deze verzoeken gemotiveerd (juridische grondslag en voorwerp van het verzoek) te zijn.
Tevens kunnen haar ambtenaren aile maatregelen nemen die nodig
zijn voor het vervullen van hun opdracht, met inbegrip van huiszoekingen. Hier dient een onderscheid te worden gemaakt tussen twee
soorten huiszoekingen:
a) in de woning van ondernemingshoofden en personeelsleden van
de onderneming en in de woning van zelfs externe personen en
ondernemingen die belast zijn met commercieel, boekhoudkundig, fiscaal en financieel beheer van de onderneming. Deze kan
slechts met toestemming van de onderzoeksrechter gebeuren en
dit tussen 8 en 18 u. Men zal opmerken dat deze bevoegdheid zeer
ver reikt aangezien ook huiszoekingen in de prive-woningen en bij
buitenstaanders kunnen worden ondernomen. Dit gaat dus beduidend verder dan de bevoegdheden die de Commissie bezit.
b) in de lokalen, vervoermiddelen en andere plaatsen van de ondernemingen. Hier is dus geen voorafgaande machtiging van de
onderzoeksrechter vereist.
Zij kunnen tevens beslag leggen, maar kunnen niet overgaan tot
(71) Voor de onderzoeksbevoegdheden van de Commissie zie PLIAKOS, A., Les Droits de Ia
Defense et le Droit Communautaire de Ia Concurrence, Bruylant, Brussel, 1987; DEFALQUE,
L., ,Les regles de concurrence -les pouvoirs d'enquete et de verifications de Ia Commission
des Communautes europeennes", J.T., 1990,297 e.v.; S.E.W., 1990, nr. 6, p. 379 e.v.
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verzegeling teneinde de werking van de onderneming niet te verhinderen. Ook kunnen zij een beroep doen op de openbare macht.
Tevens kunnen zij de bijstand vragen van de openbare besturen, dit
,onverminderd de bijzondere wetten die de geheimhouding van de
mededelingen waarborgen" (bv. bankgeheim). De Raad van State is,
in een weliswaar voorzichtige formulering, van oordeel dat deze
bijstandsverplichting ook geldt voor de openbare besturen van de
Gemeenschappen en vooral de Gewesten.
De onderwerping aan deze onderzoeksmaatregelen wordt gesanctioneerd (cfr. infra).
Naar het voorbeeld van Vo 17 kunnen tevens algemene of sectoriele
onderzoeken worden ingesteld op verzoek van de Voorzitter van de
Raad voor de Mededinging. Deze hebben enerzijds een repressief
objectief, het opsporen van inbreuken en anderzijds een informatief
aspect bv. met het oog op een groepsvrijstelling.
De wet omschrijft een aantal waarborgen voor de ondernemingen
tijdens het onderzoek:
- de gemandateerde personeelsleden zijn onderworpen aan het
toezicht van de Procureur-Generaal;
- voor de ,echte" huiszoekingen is een machtiging van de onderzoeksrechter vereist;
- de personeelsleden die de verificatie uitvoeren moeten houder zijn
van een geschreven bevelschrift, uitgereikt door een magistraat
van de Raad, dat melding maakt van het voorwerp en het doel
van de opdracht. Dit naar het voor beeld van art. 14 van Vo 17;
- de wet sanctioneert het gebruik en de openbaarmaking van de met
toepassing van deze wet verkregen inlichtingen voor andere doeleinden (art. 44);
- voorts zijn er uiteraard de beroepsmogelijkheden bij het Hof van
Beroep te Brussel (zie hoofdstuk ,rechtsbescherming");
algemene en sectoriele onderzoeken kunnen slechts plaatsgrijpen
op verzoek van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging
en op voorwaarde dat er ernstige aanwijzingen zijn van het
bestaan van restrictieve mededingingspraktijken. In dit kader
kunnen i.t.t. de Europese procedure geen verificatieopdrachten
worden uitgevoerd. Dit is een aanzienlijke verbetering t.o.v. het
ontwerp dat aan de Dienst ambtshalve of op verzoek van de
Minister of de Raad deze bevoegdheid verleende en dit zonder
enige noodzaak van aanwijzing omtrent het bestaan van inbreuken.
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Aangezien bepaalde sectoren die onder het toepassingsgebied van de
wet vallen zoals de banken, de verzekeringsmaatschappijen, de gasen elektriciteitssector het voorwerp uitmaken van een bijzondere
controle voorziet de wet dat de Koning de modaliteiten van samenwerking tijdens het onderzoek tussen deze controle-instellingen en de
Dienst bepaalt. In de memorie van toelichting wordt duidelijk gesteld
dat dit geen afbreuk mag doen aan de toezichtsbevoegdheden van
deze organismen, noch leiden tot een overdracht van bevoegdheden.

2. Initiatief tot onderzoek en eigenlijke procedure

A. Restrictieve mededingingspraktijken
a) Inleiding van de zaken
De zaken kunnen op de volgende wijze aanleiding geven tot een
onderzoek van de Dienst:
- na een klacht van een persoon die aantoont daarbij een rechtstreeks en dadelijk belang te hebben. De klachten van derde
ondernemingen zullen uiteraard een belangrijk instrument zijn
voor de toepassing van deze wet;
ambtshalve of op verzoek van de Minister of de Raad voor de
Mededinging indien ernstige aanwijzingen bestaan van een restrictieve mededingingspraktijk;
- op verzoek van de ondernemingen of ondernemingsverenigingen
die verzoeken om een individuele vrijstelling of een negatieve
verklaring (cjr. infra). De modaliteiten van deze aanmeldingen
zullen bij koninklijk besluit worden bepaald;
- op een verzoek van een openbare instelling of overheidslichaam
belast met het toezicht op een economische sector. Dit kan bv.
de Commissie voor Bank- en Financiewezen, de Controledienst
der Verzekeringen of het nog op te richten Belgisch Instituut voor
Post en Telecommunicatie zijn;
ambtshalve of op verzoek van de Minister of de Raad in het geval
van een voorstel tot groepsvrijstelling;
op verzoek van het Hof van Beroep te Brussel wanneer dit gevat
is met een prejudiciele vraag. Op dit laatste komen we later nog
terug in het hoofdstuk over de prejudiciele procedure.
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b) Verloop van de procedure voor de Dienst en de Raad
Hierna wordt schematisch het verloop van de procedure uiteengezet.
1. Vooraleer tot het onderzoek over te gaan onderzoekt de Dienst
voor de Mededinging of het dossier ontvankelijk is. In geval van
niet-ontvankelijkheid stelt hij voor aan de Raad om het dossier te
seponeren. De Raad beslist of hij dit voorstel al dan niet volgt. Ben
niet-ontvankelijkheid kan zich bv. voordoen wanneer de klager niet
aantoont dat hij een belang heeft of wanneer de klacht geen betrekking heeft op ondernemingen.
Er is dus een verschil met de wet van 1960 die aan de
commissaris-verslaggever de mogelijkheid gaf om v66r ieder
onderzoek de klacht te seponeren of zelfs na het onderzoek, mits het
akkoord van de Minister.
2. Indien de zaak ontvankelijk is (en dus ook wanneer de Raad het
voorstel van sepot niet volgt), wordt overgegaan tot het onderzoek.
3. De Dienst gaat over tot het onderzoek (cf. supra)
4. De betrokken ondernemingen - dit kunnen de klagers en de
ondernemingen zijn die verdacht worden van kartelafspraken worden gehoord. Opgelet! In dit stadium hebben zij geen toegang
tot het dossier. Wel zal - hoewel de wet dit niet uitdrukkelijk stelt
- de Dienst de ,punten van bezwaar" moeten meedelen aan de
ondernemingen. Het lijkt aangewezen dat in de uitvoeringsbesluiten
wordt voorzien dat dit schriftelijk en op voorhand gebeurt. Men zal
tevens opmerken dat in dit stadium i. t. t. het Europees mededingingsrecht (art 2 Vo 99/63van 25 juli 1963) niet in de mogelijkheid van
een ruimere informatie wordt voorzien bv. door publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
5. De Dienst legt het dossier en een met reden omkleed verslag voor
aan de Raad samen met:
- een voorstel tot beslissing;
- een voorstel tot seponering in geval van ongegrondheid van een
klacht;
een voorstel tot groepsvrijstelling;
een antwoord aan het Hof van beroep. Dit laatste is een zeer
ongelukkige formulering; oorspronkelijk stond er in het ontwerp
, voorstel tot antwoord aan hoven en rechtbanken", wat een
overname was van het ontwerp Maystadt dat voorzag dat de
Minister na onderzoek van de Dienst en advies van de Raad voor
de Mededinging prejudiciele vragen van de rechters kon beantwoorden. Tijdens de behandeling in de Kamercommissie heeft
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men gezien dat er iets fout was met de libellering, maar deze
vervangen door een formulering die even zinloos is (zie ook mijn
commentaar bij de prejudiciele procedure).
6. De Raad brengt de ondernemingen die het voorwerp hebben
uitgemaakt van het onderzoek, evenals in voorkomend geval de
klager, ervan op de hoogte dat de zaak bij hem is ingeleid en zendt
hen tenmiste een maand voor de zitting een kopie van het verslag.
Dit gebeurt eveneens wanneer een sepot wordt voorgesteld in het
verslag.
Op te merken valt dat t.o.v. de wet van 1960 de positie van de klager
verbeterd is, maar dat deze nog niet helemaal in orde is aangezien
hij volgens de tekst van art. 27 niet noodzakelijk wordt op de hoogte
gebracht en het verslag hem niet noodzakelijk wordt toegezonden.
Dit lijkt nochtans een essentiele voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de debatten voor de Raad.
7. De Raad brengt de Commissie voor de Mededinging op de hoogte
van de zaken die bij hem zijn ingeleid en deelt de naam mee van de
betrokken ondernemingen en de artikelen waarop het dossier is
gebaseerd.
8. De betrokken ondernemingen kunnen het dossier inzien en er
kopie van nemen. Vertrouwelijke gegevens worden uit het dossier
gehaald door de Voorzitter van de Raad.
9. De Raad behandelt de zaak ter zitting en hoort de betrokken
ondernemingen en de klager wanneer deze erom vraagt. Personen die
bewijzen hierbij een voldoende belang te hebben worden eveneens
gehoord.
10. De Raad kan volgende beslissingen nemen:
a. Een negatieve verklaring: dit is een beslissing waarbij de Raad
vaststelt dat er op grond van de gegevens die hem bekend zijn, voor
hem geen aanleiding bestaat om op te treden tegen een restrictieve
mededingingspraktijk. Dit kan enkel gebeuren wanneer de betrokken
ondernemingen daarom hebben verzocht. Deze beslissing stemt overeen met deze van artikel 2 van Vo 17.
b. Een individuele vrijstelling: zoals hoger gesteld, kunnen de betrokken ondernemingen verzoeken om een vrijstelling van het kartelverbod. Indien de voorwaarden daartoe zijn vervuld, kan de Raad
aldus een individuele vrijstelling verlenen. Hieraan kunnen voorwaarden en verplichtingen worden verbonden en deze wordt toegekend voor een bepaald periode, mits mogelijkheid van verlenging op
verzoek. De Raad stelt de datum vast met ingang waarvan de
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vrijstelling in werking treedt, met dien verstande dat dit niet vroeger
kan zijn dan die van de aanmelding. I. t.t. artikel6, § 2, Vo 17 is niets
bepaald over een mogelijke verdergaande terugwerking van
niet-aanmeldingsbehoeftige overeenkomsten. Deze vrijstelling kan
nochtans door de Raad worden herroepen, bv. wanneer de voorwaarden niet meer worden nageleefd (artikel 29, § 2). Daar waar
artikel 8 van Vo 17 stelt dat deze herroeping terugwerkende kracht
kan hebben, is in de wet hierover niets bepaald.
Ten slotte wordt i.t.t. het communautair recht (art. 9, § 1 Vo 17 stelt
uitdrukkelijk dat enkel de Commissie bevoegd is voor het verlenen
van een vrijstelling) niet gepreciseerd dat enkel de Raad voor de
Mededinging bevoegd is om een vrijstelling te verlenen. Nochtans
komt het mij voor dat de gewone rechters deze bevoegdheid die
gericht is op het voeren van een echt mededingingsbeleid niet hebben.
Dit is uiteraard een belangrijke leemte die ertoe zou kunnen leiden
dat bepaalde rechters art. 2, lid 3 gaan toepassen hetgeen zeker niet
de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest.
c. Een vaststelling dater een restrictieve mededingingspraktijk voorbanden is en een bevel tot beeindiging ervan volgens de door de Raad
voorgescbreven modaliteiten die ook bet bevel tot bet nemen van
bepaalde maatregelen kunnen inbouden.
d. Een vaststelling dat er geen restrictieve mededingingspraktijk
bestaat.
e. Een voorstel tot groepsvrijstelling doen aan de Minister.
De aandacht wordt erop gevestigd dat i.t.t. de Europese procedure,
de Belgische procedure steeds eindigt met een definitieve enjormele
beslissing die in elk geval vatbaar is voor hoger beroep dus zelfs
ingeval van afwijzing van een klacht. In geval van klacht is er dus
enigszins een verschil met de mededeling op grond van art 6 van Vo
99/63 in het kader van de Europese procedure(72).
De negatieve ver klaring en de vaststelling dat er geen restrictieve
mededingingspraktijk voorhanden is, moeten worden onderscheiden
aangezien de eerste enkel mogelijk is na een verzoek van de betrokken
ondernemingen, terwijl de tweede in de andere gevallen (bv. klacht)
wordt genomen.

(72) VAN GERVEN, MARESCEAU en STUYCK, op. cit., nr. 369, p. 414-416. Zie nochtans de
arresten Demo-Schmidt van 11 oktober 1983, Jur., 1983 en Automec van 10 juli 1990, zaak
T-64/89.
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B. Concentraties
a) Principe: voorafgaande concentratiecontrole
De wet stelt in navolging van de Europese reglementering een voorafgaandelijke concentratiecontrole in. (Opgelet! Er wordt geen verbod
van concentraties ingesteld).
Het principe is dan ook dat alle concentraties die onder het toepassingsgebied van de wet vallen verplicht moeten worden aangemeld.
Dit moet gebeuren binnen een week na de sluiting van de overeenkomst, de openbaarmaking van het aanbod tot aankoop of ruil, of
de verwerving van een zeggenschapsdeelneming.
Art. 12, § 2 bepaalt wie voor de aanmelding verantwoordelijk is:
indien de concentratie is vastgelegd in een overeenkomst moet zij
worden aangemeld door de samenhandelende betrokkenen, in de
overige gevallen door diegene die de concentratie verwezenlijkt. Qua
formulering verschilt dit van de concentratieverordening (art 4,
lid 2) die een gezamenlijke aanmelding oplegt door de partijen
betrokken bij een fusie of die de gezamenlijke controle verwerven en
in de gevallen van controleverwerving (die ook bij overeenkomst kan
gebeuren) enkel een aanmelding oplegt in hoofde van diegene die de
controle verwerft.
Het feit van de aanmelding is niet nieuw en kennen we reeds uit de
procedure in het kader van art. 85 en art. 2 van de wet, maar de
aanmelding is in het kader van de concentraties verplicht. De nietaanmelding wordt gestraft met een boete van 20.000 BF tot 1.000.000
BF zelfs wanneer de concentratie nadien wordt todaatbaar verklaard
(artikel 37, § 2).
De modaliteiten van de aanmelding zullen door de Koning worden
bepaald(73). Zo zal bv. het verplichte formulier worden vastgelegd,
de personen die daartoe gemachtigd zijn, de gegevens die moeten
verstrekt worden ...
Deze aanmelding heeft een schorsende werking: tot de Raad voor de
Mededinging een beslissing heeft genomen in verband met de toelaatbaarheid van de concentratie kunnen de betrokken ondernemingen
slechts de uit de concentratie voortvloeiende maatregelen nemen die
de omkeerbaarheid van de concentratie niet belemmeren en de
marktstructuur niet duurzaam wijzigen.
Nochtans is voorzien dat na de eerste periode van een maand gedu- ·
(73) Zie in de Europese context, VO 2367/90 van de Commissie betreffende de aanmeldingen,
de termijnen en het horen van betrokkenen en derden, PBL 219, 14 augustus 1990, p. 5.
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rende dewelke een eerste onderzoek van de concentratie gebeurt (zie
infra) de betrokken ondernemingen kunnen vragen aan de Raad voor
de Mededinging dat deze zich uitspreekt over het (on)omkeerbaar
karakter van de met de concentratie verband houdende maatregelen
die de ondernemingen wensen door te voeren. De Raad kan aan zijn
beslissing bepaalde voorwaarden verbinden. De formulering van
deze bepaling is niet zeer duidelijk: betekent zij dat de Raad voor de
Mededinging de schorsing kan doen ophouden met dien verstande
dat zij aan haar beslissing bepaalde voorwaarden kan verbinden die
er moeten voor zorgen dat dezelfde waarborgen als door een schorsing worden verleend voor wat betreft het nuttig effect van de
uiteindelijke beslissing? Gedacht kan bv. worden aan de gedeeltelijke
bevriezing van een operatie of het voorlopig ophouden van bepaalde
commerciele banden tussen de betrokken ondernemingen. Deze
mogelijkheid werd toegevoegd tijdens de bespreking in de Kamercommissie en zou meer rechtszekerheid moeten bieden aan de ondernemingen over het al dan niet omkeerbaar karakter van een concentratie. Wellaat deze bepaling niet toe om onomkeerbare maatregelen
te nemen. Er zij opgemerkt dat het systeem van de Belgische wet qua
modaliteiten afwijkt van de Europese verordening. Het is echter de
vraag of er in de praktijk veel verschil zal zijn: veel zal uiteraard
afhangen van wat onder ,onomkeerbaar" dient te worden verstaan.
Toch is de Europese regeling gunstiger omdat zij, behoudens andersluidende beslissing van de Commissie toelaat om na drie we ken aan
de concentratie volledige uitwerking te verlenen en dat zij bovendien
de mogelijkheid biedt om te vragen dat men van de schorsingsplicht
wordt ontheven.
Men zal opmerken dat i.t.t. de Europese concentratieverordening
(artikel 7, § 3) de wet geen bijzondere maatregelen voorziet voor de
OBA's en OBR's. Het valt te hopen dat dit de totstandkoming van
een OBA of OBR niet zal verhinderen, ermee rekening houdende dat
i.t.t. de concentratieverordening de Belgische wet een schorsing
voorziet tot aan de beslissing van de Raad(74)
De wet regelt overigens i.t.t. de concentratieverordening waarvan de
tekst evenwel ook niet overloopt van helderheid(75) niets omtrent de
civielrechtelijke gevolgen van de aanmelding, het verzuim van aanmelding of het niet-eerbiedigen van de schorsingsverplichting: zijn
bv. niet-aangemelde concentraties van rechtswege nietig?
(74) Voor de interactie tussen een OBA en de Europese concentratiecontrole, zie VAN
P., ,Le reglement sur le contr6le des operations de concentration entre
entreprises et les offres publiques d'acquisition", C.D.E., 1991, p. 259.
(75) B. VAN DE WALLE DE GHELCKE, J.T., 1990, foe. cit., nr. 38.
OMMESLAGHE,
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Volledigheidshalve dient opgemerkt dat de Dienst voor de Mededinging ook ambtshalve of op verzoek van de Minister of de Raad een
onderzoek kunnen starten wanneer een concentratie niet wordt aangemeld (art. 23, § 1 c) of onrechtstreeks wanneer het probleem van
de geoorloofdheid van een concentratie wordt opgeworpen door een
gewone rechter die een prejudiciele vraag stelt aan het Hof van
Beroep te Brussel.
b) Procedure
M.b.t. concentraties zijn een aantal bijzonderheden voorzien die
moeten toelaten dat de procedure sneller verloopt. De procedure
verloopt in twee fasen naar het voorbeeld van de Europese verordening. I.t.t. de procedures in verband met de restrictieve mededingingspraktijken zijn er hier strikte termijnen opgelegd.
Met inachtname van de bovengenoemde procedureregels die zowel
van toepassing zijn op het onderzoek van de restrictieve mededingingspraktijken als de concentraties geeft dit volgend schema:
1. Na aanmelding en eventueel na ontvangst van bijkomende inlichtingen gaat de Dienst onmiddellijk over tot het onderzoek
2. Het verslag van de Dienst wordt aan de Raad overgemaakt die
na de partijen te hebben gehoord binnen een termijn van een maand
na de aanmelding of de ontvangst van de volledige inlichtingen een
van de volgende beslissingen neemt:
a) de concentratie valt niet onder het toepassingsgebied van de wet
en de Raad stelt dit vast
b) de concentratie valt onder het toepassingsgebied van de wet maar
er bestaan geen ernstige twijfels over de toelaatbaarheid ervan; de
Raad stelt dit vast
c) de concentratie valt onder het toepassingsgebied van de wet en er
bestaan ernstige twijfels over de toelaatbaarheid ervan
De Raad geeft opdracht aan de Dienst voor een aanvullend onderzoek en een nieuw verslag waarvan kopie wordt verstuurd aan de
partijen.
In dit geval neemt de Raad, na de partijen opnieuw te hebben
gehoord, een beslissing over de toelaatbaarheid van de concentratie
binnen een termijn van 75 dagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop
de beslissing tot verder onderzoek werd genomen.
Deze beslissing stelt vast dat:
de concentratie toelaatbaar is; hieraan kunnen zo een ,vrijstel379

ling" wordt verleend op grond van art.10 § 3 voorwaarden en
verplichtingen worden verbonden
de concentratie niet toelaatbaar is. In dit geval beveelt de Raad
de splitsing van de gegroepeerde ondernemingen of activa, het
stopzetten van de· gemeenschappelijke zeggenschap of iedere
andere geeigende maatregel.
Belangrijk is dat zo de Raad binnen de eerste termijn van een maand
of de tweede termijn van 75 dagen geen beslissing heeft genomen de
concentratie wordt geacht te zijn toegelaten.
Onder normale omstandigheden bedraagt de maximumtermijn waarbinnen een beslissing dient te worden genomen aldus ± 105 dagen.
Bovengenoemde termijnen zullen onder de in een KB te bepalen
voorwaarden kunnen verlengd worden in geval van een onvolledige
aanmelding of de vertaling van documenten.
Aan te stippen valt dat de maximumtermijn van de Belgische wet
voor het nemen van een beslissing beduidend korter is dan deze in
het kader van de Europese concentratiecontrole (5 maand).
Uiteraard is de Raad niet gebonden door deze termijnen wanneer de
concentratie niet is aangemeld.
Er zij opgemerkt dat in de concentratieprocedure de leden van de
bestuursorganen en de vertegenwoordigers in deze ondernemingen
van de werknemersorganisaties niet moeten bewijzen dat zij een
belang hebben om te worden gehoord en dat zij toegang krijgen tot
het dossier.
Artikel33 inzake de procedure van concentraties is niet zeer gelukkig
geformuleerd: zo is niet duidelijk of de betrokkenen worden gehoord
v66r het afsluiten van de eerste fase. Uit de verwijzing in § 2 naar
art. 27, § 1 kan men onrechtstreeks afleiden dat dit het geval is. De
onderzoekstermijn voor de Dienst wordt dan wel zeer kort, alhoewel
in de praktijk de ondernemingen reeds v66r de aanmelding informele
contacten zullen hebben met de Dienst.

3. Publiciteit
In principe worden alle beslissingen van de Raad zowel in het kader
van de restrictieve mededingingspraktijken als in het kader van de
concentraties in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd enter kennis
gebracht van de ondernemingen op wier activiteiten of concentratie
het onderzoek betrekking had, alsook aan de klager.
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N ochtans wordt de beslissing tot het verdere onderzoek van een
concentratie niet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en eigenaardig genoeg i.t.t. de Europese procedure (art. 6.2 Vo 4064/89)
volgens de tekst van art. 34 ook niet ter kennis gebracht van de
betrokken ondernemingen en de eventuele klager. Dit zal slechts
gebeuren via de mededeling van het verslag van de Dienst dat volgt
op het aanvullend onderzoek (artikel33, § 3). Deze laatste leemte zal
dienen hersteld te worden in de uitvoeringsbesluiten: de motivering
in de memorie van toelichting dat het geen eindbeslissing betreft, is
verre van overtuigend.

4. Voorlopige maatregelen

Naar het voorbeeld van de Europese praktijk en voor wat betreft de
formulering van de voorwaarden gei:nspireerd door de rechtspraak
van het Hof van Justitie(76) is voorzien dat indien dringend een
toestand moet worden vermeden die een ernstig, onmiddellijk en
onherstelbaar nadeel dreigt te veroorzaken of die schadelijk is voor
het algemeen economisch belang de Voorzitter van de Raad voor de
Mededinging voorlopige maatregelen kan bevelen. Dit gebeurt op
verzoek van de klager of de Minister.
Hiertoe maakt de Dienst voor de Mededinging aan de Voorzitter
binnen een door hem gestelde termijn van maximum 15 dagen een
verslag over. De Voorzitter neemt dan binnen een termijn van 15
dagen een beslissing na de partijen inzage in het verslag te hebben
verleend en hen te hebben gehoord. De beslissing wordt aan de
betrokken ondernemingen en de klager meegedeeld.
Dit is geen beslissing ten gronde en zij heeft enkel een bewarend
karakter zodat de maatregelen moeten beperkt blijven tot het strikt
noodzakelijke. Men moet er wei rekening mee houden dat de Voorzitter bij het nemen van voorlopige maatregelen kan in conflict
komen met de gewone rechters, bv. een stakingsrechter.
Op te mer ken valt dat deze mogelijkheid tot het nemen van voorlopige maatregelen niet voorzien is in het kader van de concentratieprocedure.

(76) Beschikking Camera Care, Hof van Justitie, 17 januari 1980, zaak 792/79 R, Jur., 1980,
p. 119.
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VII. RECHTSBESCHERMING EN WAARBORGEN VOOR DE ONDERNEMINGEN
1. Waarborgen voor de ondernemingen

Op een aantal plaatsen in de wet zijn naast de klassieke waarborgen
zoals het recht om te worden gehoord en de toegang tot bet dossier
waarborgen ingebouwd op het vlak van de openbaarmaking en het
gebruik van gegevens. Zo wordt gesteld dat vertrouwelijke gegevens
worden uit het dossier gehaald (art. 27), dat bij de bekendmaking
van de beslissingen in bet Belgisch Staatsblad rekening wordt gehouden met bet wettig belang dat de ondernemingen er bij hebben dat
hun zakengeheimen niet worden verspreid (art. 34) en wordt het
gebruik en de openbaarmaking van de op grond van deze wet
verkregen documenten voor andere doeleinden dan deze van de wet
strafrechtelijk gesanctioneerd (art. 44). Het komt mij voor dat deze
laatste bepaling nogal ongelukkig is geformuleerd in de mate waarin
zij in feite twee doelstellingen moet beogen: enerzijds bet niet-gebruiken van de informatie voor andere doeleinden (fiscale, strafrechtelijke of douanezaken) en anderzijds het niet-mededelen aan derden
(met inbegrip van andere partijen bij de concentratie). Hoewel een
aantal zaken op jurisprudentiele en pretoriaanse wijze zullen worden
vastgelegd is het spijtig dat bv. de confidentialiteit van de briefwisseling met de advocaat of van de nota's van de bedrijfsjurist niet in
de wet is ingeschreven.

2. Hoger beroep

Nieuw t.o.v. de wet van 1960 is dat tegen beslissingen die in het kader
van de wet worden genomen een beroep van voile omvang kan
worden ingesteld bij het Hof van Beroep te Brussel.
Men zal zich herinneren dat n. a. v. het voorontwerp Herman de vraag
welke rechter bevoegd was om kennis te nemen van het boger beroep
tegen beslissingen inzake mededinging in de doctrine heel wat stof
heeft doen opwaaien. Daar waar in zijn advies omtrent het wetsontwerp Maystadt de Raad van State nog uitgebreid inging op deze
problematiek(77) beperkte deze zich in zijn huidig advies tot de
opmerking dat ,deze regeling wel bijzonder is en voorbijgaat aan de
(77) Doc. Senaat 360-1, 1985-1986, 46-48.
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harmonie van de institutionele opbouw van het gerechtelijk apparaat"(78) Voor deze discussie die thans theoretisch is geworden
verwijs ik naar de literatuur(79). Misschien is de minder hevige
reactie van de Raad van State te verklaren door het feit dater hier
i.t.t. het antwerp Maystadt geen sprake is van hager beroep tegen
beslissingen van een Minister, alhoewel deze vaststelling moet
worden genuanceerd aangezien de Raad tach wordt omschreven als
een ,administratief rechtscollege" (cf. supra). Feit is bovendien dat
in een aantal gevallen de beslissingen van administratieve rechtscolleges onderworpen zijn aan het beroep bij de organen van de rechterlijke macht: zo bv. de beslissingen van de Directeurs van Directe
Belastingen.
Dit beroep kan worden ingesteld tegen beslissingen van de Raad voor
de Mededinging en van de Voorzitter ervan (formeel verzoek om
inlichtingen en voorlopige maatregelen). Uiteraard is het Hof van
Beroep niet bevoegd voor beroepen tegen een Ministerieel Besluit tot
groepsvrijstelling. Hiertegen zal een annulatieberoep bij de Raad van
State kunnen ingesteld worden.
Dit beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van 30 dagen
vanaf de bekendmaking van de beslissing in het Belgisch Staatsblad
of wanneer geen publikatie is voorzien vanaf de kennisgeving aan de
belanghebbenden.
Niet duidelijk is of tegen de beslissing van de Raad tot voortzetting
van het onderzoek van een concentratie een beroep kan worden
ingesteld. Uit de lectuur van art.44 (binnen 30 dagen na de publikatie
of kennisgeving; en in dergelijke hypothese is er geen publikatie en
kennisgeving) zal men waarschijnlijk moeten afleiden dat dit niet
mogelijk is. Wei kan men aanvoeren dat gezien het voorlopig karakter van die beslissing er geen belang is om een beroep in te stellen.
Nergens is gepreciseerd of oak tegen het niet-nemen van een beslissing inzake concentraties of tegen de weigering van de Dienst voor
de Mededinging om een onderzoek te openen, een beroep openstaat;
dit kan nochtans van belang zijn voor de klager. Inzake de concentraties zou men een dergelijke beroepsmogelijkheid kunnen afleiden uit
art. 33 § 3 laatste alinea voor het niet-nemen van een beslissing na
de tweede fase: ,bij ontstentenis van een beslissing binnen deze
termijn wordt de Raad geacht een beslissing te hebben genomen".
(78) p. 68 en 76 van het advies.
(79) DE MU~LENAERE, R., foe. cit., 159-160; ANDERSEN, R., foe. cit., 167-168 en ,L'avantprojet de loi sur Ia concurrence et le role du pouvoir judiciaire", Ann. dr. Louvain, 1978, 291
e.v.
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Men zou dit dan logischerwijze ook moeten toepassen op het gebrek
aan beslissing na de eerste termijn. vanaf een maand.
De aandacht wordt erop gevestigd dat het een beroep in voile omvang
betreft, d.w.z. dat het Hof de beslissing onder al haar aspecten kan
controleren en op grond hiervan kan wijzigen, amenderen of haar
ieder effect ontkennen. Hier is er een duidelijk verschil met de
communautaire situatie waar het Hof van Justitie enkel een rechtsmacht in voile omvang bezit t.o.v. de geldboetes en dwangsommen
en zich voor het overige moet beperken tot een legaliteitscontrole(80). De gekozen oplossing is goed in de mate waarin zij het best
de belangen van de ondernemingen waarborgt. Zij houdt tevens
rekening met de opmerking van de Raad van State in zijn advies
m.b.t het ontwerp Maystadt dat aan de burgerlijke rechters geen
annulatiebevoegdheid kan worden toegekend.
Het hoger beroep kan worden ingesteld door de betrokken ondernemingen, de klager en aile partijen die voor de Raad voor de Mededinging zijn verschenen en dus aangetoond hebben een belang bij de
zaak te hebben, en is gericht tegen de Belgische Staat.
Dit hoger beroep heeft geen schorsende werking. Dit kan uiteraard
aanleiding geven tot problemen. Quid bv. wannneer de Raad een
concentratie toelaat en het Hof van Beroep de concentratie nadien
ongeoorloofd verklaart. ..
Wei kan het Hof van Beroep tot op de dag van de uitspraak van het
arrest, op verzoek van de betrokkene de betaling van de geldboeten
en dwangsommen schorsen. Indien deze reeds zijn betaald kan het
zelfs de terugbetaling ervan bevelen, op voorwaarde dat dit niet de
grond van de zaak zou raken.
De beslissingen van het Hof van Beroep worden bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad wat een garantie betekent voor de ondernemingen die in eerste instantie zijn veroordeeld voor een inbreuk en
wier beslissing in beroep wordt hervormd. Zij zijn vatbaar voor
cassatieberoep (art. 609, 1e Ger. W.).
Op te merken valt tenslotte dat i.t.t. het wetsontwerp Maystadt men
duidelijk heeft geopteerd voor een enkel Hof van Beroep zodat de
zaken zuilen behandeld worden door een gespecialiseerd rechtscollege en er meer garanties voor eenvormigheid van rechtspraak zullen
zijn.

(80) Art. 173 EEG-Verdrag.
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3. Prejudiciele procedure

Artikel 42 dat betrekking heeft op prejudiciele vragen die door de
hoven en rechtbanken kunnen worden gesteld is wellicht het meest
problematische artikel van deze wet. Dit artikel, dat zich heeft willen
inspireren naar de prejudiciele vragen aan het Hof van Justitie, het
Beneluxgerechtshof of het Arbitragehof, is werkelijk een miskleun.
Op grond van dit artikel kan de rechter waarbij een zaak aanhangig
werd gemaakt waarvan de oplossing afhangt van de geoorloofdheid
van de restrictieve mededingingspraktijk of de concentratie een
prejudiciele vraag stellen aan het Hof van Beroep te Brussel. Dit kan
bv. van belang zijn voor een rechter die wordt geconfronteerd met
een overeenkomst die in strijd kan zijn met het kartelverbod.
In de eerste plaats is niet duidelijk of de bevoegdheid van het Hof
van Beroep zich enkel beperkt tot een interpretatie van de wet dan
wel of dit zich kan uitspreken over de feiten en grond van de zaak
zijnde de geoorloofdheid van de restrictieve mededingingspraktijk of
de concentratie die het voorwerp uitmaakt van het geschil. Uit de
gebruikte terminologie (,inzake het rechtspunt") zou men kunnen
afleiden dat het enkel om het eerste gaat. Nochtans is dan niet
duidelijk wat de zin is van de mogelijkheid om een onderzoek aan
de Dienst voor de Mededinging te vragen.
Voorts heeft deze bepaling tot gevolg dat in theorie het Hof van
Cassatie een prejudiciele vraag zou kunnen stellen aan een lager
rechtscollege. Tevens leidt dit ertoe dat aldus, naast het Hof van
Cassatie, ook het Hof van Beroep deze wet zal interpreteren. Ook
zou het Hof van Beroep in een zelfde zaak als prejudicieel (feiten?)
rechter en rechter in hoger beroep kunnen optreden ...
Dit ongelukkige artikel is in feite te wijten aan ondoordachte wijzigingen aan de oorspronkelijke (voor)ontwerpteksten. Deze voorzagen dat een verzoek om advies en niet , ,een prejudiciele vraag'' zou
kunnen gericht worden tot de Raad voor de Mededinging. Deze zou
dan in concreto zijn oordeel gegeven hebben over de praktijk in
kwestie zonder dat dit bindend was. Men heeft deze tekst dan
gewijzigd en een prejudiciele procedure naar het voorbeeld van deze
van het Arbitragehof en het Hof van Justitie willen invoeren en
uiteindelijk alles met elkaar vermengd.
Opgemerkt dient dat de rechter niet verplicht is om een prejudiciele
vraag te stellen en dat de uitspraak van het Hof van Beroep ,inzake
het rechtspunt dat het voorwerp uitmaakte van de prejudiciele
vraag'' bind end is voor de rechter die de vraag heeft gesteld.
385

VIII. VERHOUDING MET HET EUROPEES RECHT
1. Restrictieve mededingingspraktijken

Bepaalde kartelafspraken kunnen onder het toepassingsgebied van
zowel het Belgische als het Europese mededingingsrecht valllen. Dit
is het probleem van de parallelle toepassing van communautair en
nationaal kartelrecht dat duidelijk moet worden onderscheiden van
de situatie waarbij de communautaire en nationale autoriteiten samenlopende of exclusieve bevoegdheden hebben bij de toepassing
van het Europees kartelrecht.
De wet voorziet - overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van
Justitie(81)- dat afspraken die genieten van een vrijstelling (ook een
groepsvrijstelling) op grond van art. 85 lid 3 EEG-verdrag niet dienen aangemeld te worden (art. 8) en dat een dossier in verband met
een kartelafspraak die van een dergelijke vrijstelling geniet door de
Raad voor de Mededinging wordt geseponeerd (art. 32). Omgekeerd
betekent dit dat een afspraak of gedraging die op grond van de
artikelen 85 en 86 werd verboden (quid inzake ,discomfort letters")
niet door de Raad voor de Mededinging kan worden geldig verklaard. In een dergelijke hypothese heeft een aanmelding in het kader
van de Belgische wet uiteraard geen zin meer.
Dit is een toepassing van het beginsel van de voorrang van het
Gemeenschapsrecht: de nationale kartelautoriteiten mogen niet ingaan tegen het positief beleid dat de Europese kartelautoriteiten
voeren op grond van art. 85 lid 3, EEG-Verdrag.
Dit heeft evenwel ook voor gevolg dat een afspraak waarvoor de
Europese kartelautoriteiten een negatieve verklaring of een troostbrief (,comfort letter")(82) hebben afgeleverd nog steeds door de
Belgische kartelautoriteit kan worden verboden en dat een afspraak
zowel door de communautaire instantie als door de Belgische, kan
worden verboden.
Tegenstrijdige beslissingen zijn in een dergelijk systeem niet uitgesloten. Daarom zal het aangewezen zijn dat in navolging van de richtlijnen van het Hof van Justitie(83) de Raad voor de Mededinging de
(81) Arrest W. Wilhelm, H.v.J. 13 februari, 969, zaak 14/68, Jur., 1969, 1; arrest Gery en
Guerlain, 253/78 en 1-3/79, H.v.J., 10 juli 1980, Jur., 2375.
(82) Zie voor een ,troostbrief" V. GERVEN, MARESCEAU en STUYCK, op. cit .. , nr. 366-377,
p. 410-414. Dit is de techniek waarbij de Commissie na een verzoek om negatieve verklaring
of aanmelding bij brief - en derhalve zonder formele beschikking - laat weten dat zij de
zaak seponeert.
(83) Zie voetnoot 53.
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Belgische procedure zou schorsen indien er een procedure op Europees vlak wordt ingezet of tenminste de EG-Commissie zou raadplegen. In dit verband zal uiteraard de samenwerking tussen de Commissie en de nationale kartelautoriteiten zoals georganiseerd door Vo
17 een belangrijke rol spelen.
Deze parallelle toepassing van twee rechtsordes heeft niet aileen
gevolgen op het vlak van de beslissingen maar ook voor wat betreft
de sancties (geldboetes en dwangsommen) en met name wanneer een
afspraak zal worden verboden zowel op grond van het communautair als het Belgisch mededingingsrecht. Hier lijkt het aangewezen dat
men rekening houdt met de beginselen vastgelegd in de rechtspraak
van het Hof van Justitie(84) die een soort billijkheidsregel invoeren.

2. Concentraties

De Europese concentratieverordening legt in principe het beginsel
vast van de exclusieve bevoegdheid van de Commissie voor concentraties met een communautaire dimensie.
De wet voorziet dan ook dat concentraties die aan het toezicht van
de Europese Commissie zijn onderworpen niet onderworpen zijn aan
het toezicht ingesteld door de Belgische wet.
Deze bepaling reikt evenwei verder dan men op het eerste gezicht zou
denken. Aangezien het toezicht van de Commissie zich via de de
artikelen 85 en 86 EEG-verdrag ook uitstrekt tot concentraties zonder communautaire dimensie(85) heeft dit voor gevolg dat niet enkel
concentraties die onder de Europese verordening vallen aan het
toezicht van de Belgische kartelautoriteiten zullen worden
onttrokken maar ook concentraties zonder communautaire dimensie. Eventueel zou men uit artikel 13 zelfs mogen afleiden dat geen
toepassing zal kunnen gemaakt worden van de uitzonderingen die in
de verordening zijn voorzien op de exclusieve bevoegdheid van de
Commmissie m.b.t. concentraties van communautaire dimensie,zijnde de , ,clause allemande'' van art. 9 van de verordening
(eerder van theoretisch belang voor de Belgische ondernemingen) en
de uitzondering van art. 21 van de verordening i.v.m. bepaalde
(84) Zie arrest Walt Wilhelm en arrest Biihringer, H.v.J.; 14 december 1972, zaak 7/72, Jur.,
1972, 1281. Opgelet! de door het Hof ingevoerde billijkheidsregel heeft uiteraard enkel
betrekking op de situatie waarin een kartel eerst door de nationale kartelautoriteiten wordt
beboet.
(85) Zie VAN DE WALLE DE GHELCKE, B., I.e., J.T., 1990, nrs. 45-46, p. 255-256.
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gewettigde belangen van de lidstaten zoals de openbare veiligheid.
Ret voorgaande toont aan dat dit artikel zeer ongelukkig is geformuleerd. Opgelet: de gewone rechters kunnen nog steeds de artikelen
85 (onder bepaalde voorwaarden) en 86 EEG-Verdrag toepassen op
concentraties.

IX.

OVERGANGSMAATREGELEN EN INWERKINGTREDING

De wet voorziet i. t. t. V0 17 niet in overgangsmaatregelen. Restrictieve mededingingspraktijken vallen op datum van de inwerkingtreding
van de wet, zijnde 1 apri11993 onmiddellijk onder het toepassingsgebied van de wet.
De bestaande afspraken vallen dus onmiddellijk onder het kartelverbod en deze die niet in aanmerking komen voor een vrijstelling zullen
moeten aangepast worden. De andere afspraken, nl. deze die wei in
aanmerking kunnen komen voor een vrijstelling worden dan best bij
het inwerkingtreden van de wet aangemeld. Teneinde te vermijden
dat de Raad voor de Mededinging aldus wordt overstelpt met een
vloed van aanmeldingen lijkt het aangewezen dat tegen de inwerkingtreding van de wet een aantal groepsvrijstellingen worden genomen.
I. t.t. Vo 17 (art. 5) is er geen uiterste termijn voorzien binnen
dewelke men de bestaande overeenkomsten waarvoor men een beroep wenst te doen op een vrijstelling, dient aan te melden. Ook is
er i.t.t. Vo 17 (art. 7) niet voorzien in een mogelijkheid tot ,amnestie" voor bestaande overeenkomsten die niet voldoen aan de voorwaarden voor een vrijstelling.

X.

SANCTIES

1. De wet voorziet in sancties die vergelijkbaar zijn met deze in de
Europese context

Geldboeten kunnen worden opgelegd:
- van maximum 10% van de omzet:
1. in geval van vaststelling van een restrictieve mededingingsprak-

tijk;
2. in geval van niet-naleving van de voorwaarden verbonden aan een
vrijstelling en niet-naleving van de voorwaarden verbonden aan de
toelating van een concentratie;
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3. in geval de ondernemingen onomkeerbare maatregelen treffen
vooraleer een beslissing is genomen in verband met de toelaatbaarheid van de concentratie.
-

van 20.000 tot 1.000.000 F:

1. in geval van niet, onjuiste of onvolledige verstrekking van inlichtingen n.a. v. een verzoek hiertoe of in het kader van een aanmelding;
2. in geval ondernemingen overgaan tot een concentratie zonder
voorafgaande aanmelding, zelfs wanneer nadien blijkt dat deze
toelaatbaar is.
Voor gedragingen gesteld na de aanmelding met het oog op het
bekomen van een individuele vrijstelling en voor de beslissing hierover en die binnen de grenzen ervan blijven kunnen evenwel geen
geldboeten worden opgelegd.
Ook kunnen dwangsommen van ten hoogste 250.000 F per dag
worden opgelegd wegens niet-naleving:
1. vaneen beslissingtot beeindigingvan eenrestrictievemededingingspraktijk;
2. van de voorwaarden verbonden aan een individuele vrijstelling;
3. van de voorwaarden verbonden aan de toelating van een concentratie;
4. van de voorlopige maatregelen opgelegd door de Voorzitter;
5. van het bevel van de Voorzitter tot het verstrekken van inlichtingen aan de Dienst voor Mededinging.
Beslissingen in verband met geldboetes en dwangsommen worden
meegedeeld aan de ondernemingen die binnen een termijn van dertig
dagen vanaf de kennisgeving hiertegen hager beroep kunnen instellen.
Men kan zich afvragen of de mogelijkheid voor de Raad voor de
Mededinging tot het opleggen van dwangsommen niet in strijd is met
artikel 1385bis Ger.W. dat ingevoerd werd ingevolge de BeneluxOvereenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom
van 26 november 1973 en waarbij uitdrukkelijk wordt gesteld dat de
rechter de dwangsommen uitspreekt. De wet zelf stelt dat de Raad
voor de Mededinging een administratief rechtscollege is. Aangezien
de Raad van State deze bevoegdheid heeft gekregen bij wet van 17
oktober 1990 en algemeen wordt aanvaard dat administratieve rech389

ters die bevoegdheid hebben(86) zou men dan ook kunnen stellen dat
a fortiori de Raad voor de Mededinging die bevoegdheid heeft, te
meer daar deze laatste niet een annulatiebevoegdheid heeft maar een
bevoegdheid in voile omvang waarbij een veroordeling wordt uitgesproken. Moeilijker ligt evenwel de vereiste van art. 1385bis en van
art.1 Eenvormige Beneluxwet dat de dwangsom moet worden
uitgesproken op verzoek van een partij; ambtshalve kan dus niet(87).
Zo er een klager is zou nog enigszins aan deze voorwaarde kunnen
voldaan worden wanneer deze erom verzoekt; voor de overige gevallen valt de Raad voor de Mededinging noodzakelijkerwijze terug op
een ambtshalve uitspraak hetgeen niet conform is met de Eenvormige
Beneluxwet. De wet van 17 oktober 1990 stelt in zijn artikel 5 dat
de dwangsom invoert trouwens uitdrukkelijk als voorwaarde dat
diegene op wiens verzoek de nietigverklaring is uitgesproken hierom
moet verzoeken.

2. Tevens zijn een aantal VERJARINGSTERMIJNEN voorzien

Het onderzoek mag geen betrekking hebben op feiten die meer dan
vijf jaar oud zijn.
De beslissing moet worden genomen binnen een termijn van vijf jaar
vanaf de datum waarop de zaak aanhangig is bij de Dienst voor de
Mededinging.
Deze verjaring wordt gestuit door daden van onderzoek of beslissing
binnen deze termijn van vijf jaar. lngevolge deze stuiting begint een
nieuwe termijn te lopen van vijf jaar.
De verjaringstermijn van de geldboetes en dwangsommen bedraagt
vijf jaar vanaf de kennisgeving van de beslissing aan de betrokken
onderneming. Deze wordt gestuit door daden van invordering binnen
voorgaande termijn van vijf jaar; deze doen een nieuwe termijn van
vijf jaar lopen.

(86) STORME, M., ,Zoute nootjes bij Zoete arresten", R. W., 1984-1985, 1411; VAN OEVELEN, A., ,Tot hoever mag het door de Raad van State verleende rechtsherstel bij een
vernietigingsarrest reiken? Enige beschouwingen bij het Cassatievernietigingsarrest van 23
maart 1984", R. W., 1984-1985, 1426; Bu!.Ro, B., ,Le droit objectif, Les droits sujectifs et
l'astreinte en droit beige", Adm. Pub/., 1991, nr. 2, p. 114 voetnoot 8.
(87) STORME, M., foe. cit., 1412.
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XI.

BESLUIT

De nieuwe wet op de mededinging heeft een lange ontstaansgeschiedenis achter de rug.
De evaluatie van deze wet dient genuanceerd te zijn: er zijn zowel
positieve als negatieve aspecten.
Positief is dat in zeer ruime mate is gebruik gemaakt van het
Europees mededingingsrecht.Dit laat toe om gebruik te maken van
de beschikkingspraktijk van de Europese commissie en de jurisprudentie van het Hofvan Justitie en biedt dus een grote rechtszekerheid
voor de ondernemingen. Bovendien vermindert dit het gevaar van
conflicten tussen deze beide rechtsordes, ermee rekening houdende
dat bepaalde mededingingspraktijken zowel onder het toepassingsgebied van de Belgische wet als van het Europees kartelrecht kunnen
vallen. Maar men zal er wei moeten rekening mee houden dat het
concurrentiebeleid van de EG een eigen finaliteit heeft, gericht op de
integratie van de markt waardoor het niet steeds zonder meer kan
getransponeerd worden op de Belgische situatie. Ook zal men er
moeten op !etten dat het Europees Kartelbeleid niet zonder enige
kritische analyse wordt overgenomen.
Tevens wordt de beslissingsmacht in handen gegeven van een onafhankelijke en gespecialiseerde instantie.
Niettegenstaande een aantal bepalingen op technisch- juridisch vlak
vatbaar zijn voor kritiek, geeft de wet vanuit logistiek oogpunt over
het algemeen voldoening.
Vanuit economisch oogpunt kan men zich echter ernstig de vraag
stellen of een Belgische concentratiecontrole wei aangewezen is,
rekening houdende met de noodzaak voor de Belgische ondernemingen om zich te herstructeren met het oog op de interne markt van
1993 en de gevaren verbonden aan een eventuele ,bureaucratische"
controle.(88) In elk geval zijn de drempels nogal aan de lage kant.
Bovendien valt nog af te wachten of de autoriteiten wei over de
nodige middelen zullen beschikken voor een degelijke toepassing van
de wet. Voorts zal de inwerkingtreding van een wet op grond waarvan
kartelafspraken zonder meer verboden zijn, zeker in de aanvangsfase, aanleiding geven tot heel wat moeilijkheden en rechtsonzekerheid
voor de ondernemingen.
(88) ScHMITZ, N., ,La notification des concentrations d'entreprises. Pour ou contre le projet
de Ia loi beige", Seminaire d'economie politique, 1990-1991, Faculte de droit de l'ULB;
SLEUWAEGEN, L. en VAN DEN BuLcKE, D., ,Strategies des entreprises et nouvelles formes
de cooperation", Conseil Central de l'Economie, Comite d'accompagnement CCE-Europe
1992, 61.
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Tenslotte: heeft in een land met een open economie en een zo
beperkte oppervlakte als Belgie, zeker na het opentrekken van de
Europese binnengrenzen(89), een mededingingsreglementering wei
zin?

(89)
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NEELS,

L., ,Belgisch anti-trustrecht in actie", S.E. W., 1978, 497 e.v.
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SOMMAIRE
LA NOUVELLE LOI DE PROTECTION DE LA CONCURRENCE ECONOMIQUE

1. Le 11 octobre 1991 a ete publiee au Moniteur beige la loi du 5 aoiit 1991 sur la
protection de la concurrence economique.
Cette loi remplace la loi du 27 mai 1960 concernant l'abus de position economique
dominante.
La nouvelle loi comporte deux volets: le premier concerne les pratiques restrictives
de la concurrence; le second le controle des concentrations.
Dans ses deux volets, tant pour les principes que pour le texte, la loi est largement
inspiree du droit europeen de la concurrence (articles 85 et 86 Traite CEE et
reglement concernant la concentration).
2. La loi est applicable a tous les secteurs de l'economie. Les entreprises publiques
sont elles aussi assujetties aux regles de concurrence pour autant que ceci n'entrave
pas l'accomplissement de leur mission.
3. Sur base de la nouvelle loi, sont interdites les pratiques restrictives de la concurrence, cette expression visant les ententes (comp. art. 85, Traite CEE) et l'abus de
position dominante (comp. art. 86, Traite CEE).
Les ententes peuvent faire l'objet d'une exemption individuelle de !'interdiction
lorsqu'elles satisfont a uncertain nombre de conditions formulees dans les memes
termes qu'a l'art. 85, al. 3, Traite CEE, la loi beige prevoyant toutefois une
possibilite d'exemption supplementaire pour les PME. Pour beneficier d'une
exemption, les ententes doivent faire l'objet d'une notification.
A l'exemple des exemptions par categorie du droit europeen des ententes, certaines
categories d'ententes peuvent, par arrete ministeriel, etre exemptees de !'interdiction.
La loi prevoit egalement une regie ,de minimis" pour les pratiques restrictives de
la concurrence d'entreprises demeurant en dec;a de certains criteres en chiffre
d'affaires et en effectif du personnel: leurs pratiques restrictives de la concurrence
sont censees ne pas tomber sous !'interdiction des ententes, a moins qu'il ne soit
demontre qu'elles limitent la concurrence.
4. A l' exemple du reglement europeen sur la concentration, la loi instaure egalement
un controle prealable des concentrations. Les concentrations dont les entreprises
concernees realisent ensemble un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de francs
et controlent ensemble plus de 200Jo du marche concerne, doivent etre notifiees dans
la semaine. Cette notification a un effet suspensif: jusqu'a la decision du Conseil
de la Concurrence, peuvent seules etre prises les mesures qui n'ont pas un caractere
irreversible et ne modifient pas de fac;on durable la structure du marche.
Les concentrations tombant dans le champ d'application de la loi ne peuvent etre
autorisees que si elles n'ont pas pour effet !'acquisition ou le renforcement d'une
position dominante qui entrave de maniere significative une concurrence effective
sur le marche beige concerne ou sur une partie substantielle de celui-ci. Par le biais
d'une technique presentant des similitudes avec l'art. 85 al. 3, la possibilite est
cependant prevue d'autoriser des concentrations en principe interdites lorsqu'elles
ont certains effets positifs.
5. Trois organes pourvoient a !'application de la loi:
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- le Servic de la Concurrence du ministere des Affaires economiques, qui est charge
de !'instruction et de !'execution des decisions du Conseil de la Concurrence. Les
fonctionnaires de ce service sont titulaires de pouvoirs d'instruction comparables
a ceux des fonctionnaires de la Commission europeenne. Moyennant l'autorisation
du juge d'instruction, ils peuvent meme proceder a des perquisitions au domicile
des chefs d'entreprise, du personnel et des conseillers exterieurs;
- le Conseil de la Concurrence qui est titulaire de pouvoirs de decision et est
compose pour moitie de magistrats et pour moitie de specialistes en matiere de
concurrence;
- la Commission de la Concurrence qui est creee au sein du Conseil Central de
l'Economie et dispose d'une competence purement consultative.
6. Le President du Conseil de la Concurrence peut, a l'exemple de la Commission
europeenne, prendre des mesures provisoires de suspension des pratiques restrictives
de la concurrence qui font l'objet de l'enquete.
7. Les juges ordinaires saisis d'une contestation dont Ia solution depend de la liceite
d'une pratique restrictive de Ia concurrence, peuvent poser une question prejudicielle a Ia Cour d'Appel de Bruxelles.
8. Les decisions du Conseil de la Concurrence et du President sont susceptibles
d'appel aupres de la Cour d' Appel de Bruxelles. Cet appel n'a pas d'effet suspensif.
9. Les decisions du Conseil de la Concurrence et celles prises en appel par la Cour
d' Appel sont publiees au Moniteur beige.
10. Le respect des decisions du Conseil de la Concurrence ou de son President sont
sanctionnees par des amendes et des astreintes.
11. De l'avis de !'auteur, la loi comporte a la fois un certain nombre d'aspects
positifs et negatifs.
Positif est tout d'abord le fait que la loi est largement copiee du droit europeen de
la concurrence: ceci accroit la securite juridique pour les entreprises et diminue le
risque de decisions contradictoires. Une bonne affaire est egalement que les entreprises publiques sont, en principe, assujetties aux regles de concurrence.
Negatif est par contre le maintien de la reglementation concernant les prix: dans
un regime ou la concurrence se trouve garantie par une loi sur la concurrence, un
controle des prix est superflu; qui plus est, un systeme de controle des prix peut
meme favoriser des ententes sur les prix. L'introduction d'un controle prealable des
concentrations constitue un autre sujet de critique: dans un pays a economie ouverte
comme la Belgique, a l'interieur d'un marche unifie, un controle national de la
concurrence n'a plus de sens et risque meme de faire serieusement obstacle aux
indispensables restructurations d'entreprises belges dans la perspective du Marche
interieur de 1993. De toutes fa"ons, les seuils a partir desquels une concentration
tombe dans le champ d'application de la loi sont beaucoup trop bas.

ZUSAMMENFASSUNG
NEUES GESETZ ZUM SCHUTZ DES WIRTSCHAFTLICHEN WETTBEWERBS

Am 11. Oktober 1991 ist im Belgischen Staatsblatt das Gesetz zum Schutz des
wirtschaftlichen Wettbewerbs erschienen.
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Diese Gesetz ersetzt das Gesetz vom 27. May 1960 hinsichtlich des MiBbrauchs der
wirtschaftlichen Machtstellung.
Das Gesetz besteht aus zwei Teilen. Bin erster Teil bezieht sich auf die einschrankenden Wettbewerbspraktiken; ein zweiter Teil betrifft die Konzentrationskontrolle.
Fur beide Teile inspiriert sich das Gesetz groBenteils auf das europaische Wettbewerbsrecht (Art. 85 und 86 und die Konzentrationsverordnung), sowohl im Bereich
der Grundsatze als des Textes an sich.
2. Das Gesetz wird in allen Bereichen des Wirtschaftslebens angewendet. Auch die
staatlichen Unternehmen unterliegen den Wettbewerbsregeln, insofern dies die
Erledigung ihrer Aufgabe nicht verhindern.
3. Aufgrund des neuen Gesetzes sind einschrankende Wettbewerbspraktiken verboten. Unter einschrankenden Wettbewerbspraktiken verstehen sich: Kartellvereinbarungen (cf. Art. 85 des EG-Vertrags) und der MiBbrauch der wirtschaftlichen
Machtstellung (cf. Art. 86 des EG-Vertrags).
4. Kartellvereinbarungen konnen allerdings individuell vom Kartellverbot befreit
werden, wenn sie eine Reihe von Bedingungen erfiillen, die identisch mit der
Formulierung im Art. 85 Abschnitt 3 des EG-Vertrags verfaBt worden sind, unter
der Berucksichtigung daB das belgische Gesetz fiir Mittelstandsbetriebe eine zusatzliche Befreiungsmoglichkeit vorhersieht. Urn die Befreiung genieBen zu konnen,
mussen die Vereinbarungen gemeldet werden. Nach dem Beispiel der Gruppenbefreiungen im europaischen Kartellrecht konnen durch eine ministerielle Verfiigung
gewisse Gruppen von Kartellvereinbarungen vom Kartellverbot befreit werden.
Das Gesetz hat fur einschrankende Wettbewerbspraktiken bei Unternehmen die
gewisse Kriterien hinsichtlich Umsatz und Belegschaft nicht uberschreiten, eine ,de
minimis"-Regel vorhergesehen: fur die einschrankenden Wettbewerbspraktiken
dieser Unternehmen gilt das Kartellverbot nicht, es sei denn bewiesen, daB sie den
Wettbewerb einschranken.
4. Nach dem Beispeil der europaischen Konzentrationsverordnung setzt das Gesetz
gleichfalls eine vorangehende Konzentrationskontrolle ein. Konzentrationen deren
beteiligte Unternehmen einen gesamten Umsatz von uber einer Milliarde bfr realisieren, mussen innerhalb der Woche gemeldet werden. Diese Anmeldung hat eine
aussetzende Wirkung: Bis zur Entscheidung des Rates fiir den Wettbewerb konnen
nur jene MaBnahmen getroffen werden, die keinen unumkehrbaren Charakter
haben und die die Marktstruktur nicht dauerhaft andern.
Die Konzentrationen die unter das Anwendungsgebiet des Gesetzes fallen, konnen
nur genehmigt werden, wenn sich daraus nicht ergibt, daB eine Machtstellung
erworben oder verstarkt wird, die einen tatsachlichen Wettbewerb am jeweiligen
belgischen Markt oder an einem wesentlichen Marktsegment sichtbar behindert.
Dennoch wird, uber eine Technik die Art. 85 Abschnitt 3 entspricht, die Moglichkeit vorhergesehen, im Prinzip verbotene Konzentrationen wohl zu genehmigen
wenn sie gewisse positiven Folgen haben.
5. Drei Organe sorgen fur die Anwendung des Gesetzes:
- das Wettbewerbsamt des belgischen Wirtschaftsministeriums das mit der Uberprufung und der Ausfuhrung der Entscheidungen des Rates fiir den Wettbewerb
beauftragt worden ist. Die Bediensteten dieses Amtes haben Untersuchungsbefugnisse die mit diesen der Beamten der Europaischen Kommission vergleichbar sind.
Unter der Voraussetzung der Einwilligung des Ermittlungsrichters konnen sie sogar
in den Wohnungen der Unternehmenchefs, der Betriebsangehorigen und der externen Berater Haussuchungen machen.
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- der Rat fiir den Wettbewerb der die Entscheidungsbefugnis hat und der sich zur
Halfte aus hohen Verwaltungsbeamten, zur anderen Halfte aus Sachverstandigen
in Sachen Wettbewerb zusammensetzt.
- der AusschuB fiir den Wettbewerb, der im Rahmen des Zentralrates fiir das
Betriebsleben gegriindet wurde und eine rein beratende Befugnis hat.
6. Der Vorsitzende des Rates fiir den Wettbewerb kann, nach dem Beispiel der
Europaischen Kommission, vorlaufige MaBnahmen treffen im Hinblick auf die
Aussetzung der einschrankenden Wettbewerbspraktiken die der Ermittlung zugrunde liegen.
7. Die ordentlichen Richter fiir die ein Rechtsstreit anhangig ist, deren Losung vom
erlaubten Charakter einer einschrankenden Wettbewerbspraktik abhangt, konnen
an das Appelationsgericht in Briissel eine prajudizieile Frage richten.
8. Gegen die Entscheidungen des Rates fiir den Wettbewerb und dessen Vorsitzenden kann beim Appelationsgericht in Briissel Berufung eingelegt werden. Dies hat
keine aussetzende Wirkung.
9. Die Entscheidungen des Rates fiir den Wettbewerb und diese des Appelationsgerichtes hinsichtlich einer Berufung werden im Belgischen Staatsblatt bekanntgegeben.
10. Die Einhaltung der Entscheidungen des Rates fiir den Wettbewerb oder dessen
Vorsitzenden wird mit Geldstrafen und Zwangssummen sanktioniert.
11. Der Verfasser ist der Ansicht, daB mit dem Gesetz eine Reihe von positiven und
eine Reihe von negativen Punkten verbunden sind.
Positiv ist, daB das Gesetz groBenteils vom europaischen Wettbewerbsrecht kopiert
worden ist: dies erhoht die Rechtssicherheit fiir die Unternehmen und vermindert
das Risiko auf widerspriichliche Entscheidungen. Eine gute Sache ist weiter, daB die
staatlichen Unternehmen im Prinzip auch den Wettbewerbsregeln unterliegen.
Negativ dagegen ist, daB die Preisreglementierung beibehalten wird: In einem
Regime in dem der Wettbewerb durch ein Wettbewerbsgesetz gewahrleistet wird,
bedarf man nich Ianger einer Preiskontroile; besser gesagt: ein System der Preiskontroile kann sogar Preisvereinbarungen veranlassen.
Bin anderer Punkt der Kritik betrifft die Einfiihrung einer vorangehenden Konzentrationskontroile: In einem Land mit freier Marktwirtschaft wie Belgien und innerhalb eines einheitlichen Binnenmarktes hat eine nationale Konzentrationskontroile
keinen Sinn und sie droht sogar die erforderlichen Neustrukturierungen der belgischen Unternehmen in Anbetracht des Binnenmarktes nach 1993 ernsthaft zu
hindern. Auf aile Faile sind die Schweilen, ab denen eine Konzentration dem
Anwendungsbereich des Gesetzes unterliegt, vie! zu niedrig.

SUMMARY
THE NEW LAW RELATING TO THE PROTECTION OF COMPETITION IN TRADE

1. On 11/10/1991 the Law of 5/8/1991 relating to the protection of competition
in trade appeared in the Belgian Official Journal.
This Law replaced that of 27/5/1960 relating to the abuse of dominant economic
position.
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There are two major planks to the Law. The first relates to restrictive trade practices,
the second to merger control.
These two elements were largely inspired by European competition law (Articles 85
and 86, as well as the Regulation on Merger Control) as regards both the principles
involved and the text of the law itself.
2. The law applies to all areas of economic activity. Public undertakings are also
subject to competition rules, to the extent that this does not hinder them in the
performance of their task.
3. Under the new Law, restrictive practices in trade are prohibited. ,Restrictive
practices" are understood as meaning cartel agreements (cf. Article 85 EEC Treaty)
and the abuse of dominant position (Article 86 EEC Treaty).
Cartel agreements may, however, be exempted from the prohibition of cartels on
an individual basis where they satisfy a number of requirements, which are worded
in identical terms to those used in Article 85 (3) EEC Treaty, it being understood
that the Belgian Law provides for an additional possibility of exemption for the
benefit of small and medium-term enterprises. In order to qualify for exemption,
the agreements must be notified. As is the case with block exemptions in European
anti-trust law, certain categories of cartel agreements may be exempted from the
prohibition of cartels by Ministerial Decree.
The Law also applies the ,de minimis" principle to restrictive trading practices by
undertakings which do not exceed certain criteria regarding turnover and staffing
levels. Any restrictive practices engaged in by these undertakings are deemed not
to fall under the prohibition of cartels unless there is evidence that they restrict
competition.
4. As is the case with the European Regulation on merger control, the Law also
provides for preliminary merger control. Mergers involving undertakings having an
aggregate turnover of more than Bfrs. 1,000 million, and which together control
more than 20 per cent of the relevant market, must be notified within a period of
seven days. Any such notification has a suspensive effect, since until the decision
by the Competition Council, only those measures may be adopted which are not
irreversible by nature and which do not change the market structure on a long-term
basis.
Mergers which fall within the scope of the Law can only be allowed where they do
not result in the acquisition or reinforcement of a dominant position which considerably restricts effective competition on the Belgian market, or a sizeable proportion
thereof. However, by the use of a technique which closely resembles that of Article
85 (3), the Law provides for the possibility of allowing mergers which are prohibited
in principle where they produce certain beneficial effects.
5. Three bodies are to monitor the application of the Law:
(a) the Competition Department of the Ministry of Economic Affairs, which has
the task of preparing and implementing the decisions of the Competition Council.
The officials of this Department have powers of investigation which are comparable
to those of the officials of the European Commission. Subject to authorisation by
the examining magistrate, they may even proceed to house searches in the residences
of the directors, staff and outside consultants of firms.
(b) the Competition Council, which has decision-making powers, 50 per cent of
which is made up of judges, the other 50 per cent consisting of competition
specialists.
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(c) the Competition Commission, established within the Central Council for Trade
and Industry, which has a purely advisory function.
6. The Chairman of th~ Competition Council may, as is the case with the European
Commission, adopt provisional decisions with a view to the provisional discontinuation of restrictive trade practices which are the subject-matter of the investigation.
7. The ordinary courts, when required to deal with a dispute whose resolution
depends on the lawful nature of a restrictive trading practice, may request a
preliminary ruling from the Court of Appeal at Brussels.
8. Appeal may be formed against the decisions of the Competition Council and its
Chairman with the Court of Appeal at Brussels. Any such appeal does not have the
effect of suspending the decision appealed against.
9. The decisions of the Competition Council and those resulting from appeals to
the Court of Appeal are published in the Belgian Official Journal.
10. Compliance with the decisions of the Competition Council and of its Chairman
is enforced by means of fines and other financial penalties.
11. The author is of the opinion that the Law presents a number of positive and
a number of negative aspects.
It is a positive aspect that the Law has been largely inspired by European competition
law. This increases legal certainty for the benefit of firms and reduces the risk of
contradictory decisions. Another advantage is that public enterprises are also in
principle subject to the relevant competition rules. The negative aspect of the Law,
however, is that the rules on prices have been retained. In a system where competition is safeguarded by a Law on Competition, there is no longer any need for the
supervision of prices - indeed, a system of price supervision could even give rise
to price agreements. Another point which is open to criticism concerns the introduction of preliminary merger control. In a country which, like Belgium, has an
open economy, and within a single market, national merger control makes no sense
and even threatens to form a serious obstacle to the necessary restructuring of
Belgian firms with a view to the internal market of 1993. In any case, the threshold
for subjecting mergers to the Law is set at far too low a level.

RESUMEN
NUEVA LEY PARA LA PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

1. El 11 de octubre de 1991, se publico en el Boletin Oficial de Belgica la ley del
5 de agosto de 1991 para la proteccion de la libre competencia.
Esta ley sustituye la ley del27 de mayo de 1960 sobre la explotacion abusiva de una
posicion de dominio en el mercado.
La ley se compone de dos partes. Una primera parte se refiere a las pnicticas
restrictivas de 1a: competencia; una segunda parte concierne el control de concentracion.
Para las dos partes, la ley se inspira en gran medida en el derecho europeo de
competencia (articulos 85 y 86 y el reglamento de concentracion del tratado de la
CEE), tanto en cuanto a los principios como al texto mismo.
2. La ley es de aplicacion a todos los sectores de la vida economica. Tambien las
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empresas publicas esttm sometidas a las normas sobre la competencia en la medida
que esto no impida el cumplimiento de su funcion.
3. En virtud de Ia nueva ley, se pro hiben las pnicticas restrictivas de la competencia.
Por pn'tcticas restrictivas de la competencia, se entienden: acuerdos de cartel (cf.
art. 85 del tratado de la CEE) y Ia explotacion abusiva de una posicion dominante
en el mercado (cf. art. 86 del tratado de la CEE).
Los acuerdos de cartel pueden, sin embargo, ser declarados individualmente exentos
de la prohibicion de cartel si cumplen algunas condiciones que estan formuladas
identicamente como en el art. 85, parrafo 3, del tratado de la CEE, entendiendose
que la ley belga preve una posibilidad suplementaria de exencion para PYMEs. Para
poder gozar de una exencion, hay que notificar los acuerdos. Segun el ejemplo de
las exenciones por categorias en el derecho europeo sobre los carteles, ciertos tipos
de acuerdos de cartel pueden declararse exentos de la prohibicion de cartel por
decreto ministerial.
La ley preve ademas una ,regia de minimis" para practicas restrictivas de la
competencia por empresas que no se extralimitan de ciertos criterios en cuanto a
volumen de negocios y personal efectivo: se supone que las practicas restrictivas de
Ia competencia de estas empresas no caen bajo Ia prohibicion de cartel a menos que
se pruebe que limitan Ia competencia.
4. Segun el ejemplo del reglamento europeo de concentracion, Ia ley instituye
ademas un control previo en las operaciones de concentracion. Las concentraciones
en las cuales las empresas en cuestion realizan juntas un volumen de negocios de
mas de mil millones de francos belgas y controlan juntas mas del 200Jo del mercado
en cuestion tienen que ser declaradas en el plazo de una semana. Esta declaracion
tiene un efecto suspensivo: hasta el momento de la decision del ,Consejo para la
Competencia" (Raad voor de Mededinging), solo se pueden tomar las medidas que
no tienen un caracter irreversible y que no modifican de una manera permanente
Ia estructura del mercado.
Las concentraciones que caen bajo el ambito de aplicacion de la ley solo pueden
ser admitidas si no conducen a la adquisicion o al refuerzo de una posicion
dominante que dificulta sensiblemente una competencia efectiva en el mercado belga
interesado o en una parte sustancial de este. No obstante, mediante una tecnica que
muestra semejanzas con el art. 85, parrafo 3, se ha previsto la posibilidad de
admitir, a pesar de todo, concentraciones que estan en principio prohibidas cuando
tengan ciertos efectos positivos.
5. Tres organos se encargan de la aplicacion de la ley:
- el ,Servicio para la Competencia" (Dienst voor de Mededinging) del Ministerio
de Asuntos Economicos que esta encargado de la investigacion y de la ejecucion
de las decisiones del Consejo para Ia Competencia. Los funcionarios de este Servicio
estan dotados de competencias de investigacion comparables a las de los funcionarios de la Comision europea. Con la autorizacion del juez de instruccion, pueden
incluso registrar las casas de los directores de fabrica, del personal y de asesores
externos.
- el Consejo para la Competencia, que dispone de un poder de decision y que esta
compuesto por la mitad de magistrados y por la otra mitad de especialistas de
derecho de Ia competencia.
- la ,Comision para la Competencia" (Commissie voor de Mededinging), constituida dentro del ,Consejo central de la Economia" (Centrale Raad voor het
Bedrijjsleven) cuyas funciones son meramente consultivas.
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6. El Presidente del Consejo para la Competencia puede, segtin el ejemplo de la
Comisi6n europea, tomar medidas provisionales en vista de la suspension de las
pnicticas restrictivas de la competencia que son objeto de la instrucci6n.
7. Los jueces ordinarios ante los cuales esta en tramitaci6n un litigio cuya soluci6n
depende del caracter lfcito de una practica restrictiva de la competencia pueden
dirigir una cuesti6n prejudicial al Tribunal de Apelaci6n de Bruselas.
8. Es posible interponer recurso de apelaci6n contra las decisiones del Consejo para
la Competeneia y del Presidente ante el Tribunal de Apelaci6n de Bruselas. Esto
no tiene efecto suspensivo.
9. Las decisiones del Consejo para la Competencia y las del Tribunal de Apelaci6n
tomadas en recurso de apelaci6n son publicadas en el Boletin Oficial de Belgica.
10. La inobservancia de las decisiones del Consejo para la Competencia o de su
Pr.esidente es sancionada con multas y multas coercitivas.
11. El autor opina que la ley contiene algunos puntos positivos y algunos puntos
negativos.
Un punto positivo es que esta ley es en gran medida una copia del derecho europeo
de competencia: esto incrementa la seguridad en el trafico juridico de las empresas
y reduce el riesgo de decisiones contradictorias. Un punto positivo es ademas que
las empresas ptiblicas en principio tambien estan sometidas a las reglas de competencia. Un punto negativo sin embargo, es que se mantiene la reglementaci6n de
precios: en un ordenamiento juridico en el que la competencia es garantizada por
una ley sobre la competencia, ya no es preciso un control sobre los precios; un
sistema de control de precios puede incluso fomentar acuerdos sobre precios. Otro
punto de crftica concierne la introducci6n de un control de concentraci6n previo:
en un pais con una economia abierta tal como Belgica y dentro de un regimen
unificado, un control de concentraci6n nacional no tiene sentido e incluso amenaza
obstaculizar seriamente las reestructuraciones necesarias de las empresas belgas ante
el mercado tinico despues de 1993. De todas maneras, los umbrales a partir de los
cuales una concentraci6n esta sometida a la aplicaci6n de la ley, son excesivamente
bajos.
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