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DE WBEM: MEDEDINGINGSWETGEVING
NAAR EUROPEES MODEL OF BELGISCHE VARIATIES
OP EEN THEMA?
door
Dr. A.M.

VAN DEN BosscHE

Assistent Europees Instituut Universiteit Gent

1. Door de uitvaardiging van de Wet tot bescherrning van de economische rnededinging (WBEM) op 5 augustus 1991(1)(2) beschikt
Belgie voor het eerst over een volwaardig klassiek drieledig rnededingingsrecht(3). De Wet van 27 mei 1960 tegen rnisbruik van een
econornische rnachtspositie was weliswaar ontegensprekelijk specifiek rnededingingsregulerend, doch beperkte zich tot het beteugelen
van bewezen gepleegde rnisbruiken van rnachtsposities. Kartelafspraken en concentraties van ondernemingen bleven hierin met andere
woorden volledig buiten beschouwing. De Wet van 1960 werd daarenboven zelden toegepast door de daartoe ingestelde organen(4),
(1) B.S., 11 oktober 1991. De Wet trad in werking op 1 april1993.

(2) Zie over de nieuwe wet, CORBISIER, I., ,La Joi du 5 aoiit 1991 sur 1a protection de Ia
concurrence economique. Quelques observations et commentaires, en guise de prelude",
DAIOR, 1992, 45-71; HAM, A.D., ,Ommekeer in de Belgische mededingingswetgeving",
S.E. W., 1992, 803-809; RATLIFF, J. & WRIGHT, E., ,Belgian competition Jaw. The advent
of free market principles", W. Comp., 1992, 33-51; STEENLANT, J., ,De nieuwe wet tot
bescherming van de economische mededinging", T.P.R., 1992, 337-400; VANDERELST, A. &
WucKMANS, F., ,The Belgian Jaw of 5 August 1991 on the protection of economic competition", E.C.L.R., 1992, 120-128; WAELBROECK, M. & BOUCKAERT, J., ,La )oi sur la
protection de la concurrence economique", J.T., 1992, 281-297; DE VROEDE, P. (Ed),
Bescherming van de economische mededinging. De nieuwe wet van 5 augustus 1991 tot
bescherming van de economische mededinging, Brugge, Die Keure, 1993, 229 blz; SWENNEN,
H., ,Een paar opmerkingen i.v.m. de Belgische Wet tot bescherming van de economische
mededinging", S.E. W., 1993, 510-521; VAN DE WALLE DE GHELCKE, B., ,De Belgische wet
tot bescherming van de economische mededinging. Is het Europees model werkbaar op
Belgische schaal?", in: Liber Amicorum Paul de Vroede, Diegem, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, 1570 blz., 1365-1387.
(3) Belgie was hiermee ook de allerlaatste Lid-Staat om een volwaardige mededingingsreglementering in te voeren. Expliciet vermeld door de Heer ANTOINE tijdens de algemene
bespreking in de Senaat op 12 juli 1991, Pari. Hand. Senaat, Gewone Zitting 1990-1991,2812.
Zo ook Minister CLAES, 2813.
(4) Zie hierover o.m. VAN GERVEN, W., MARESCEAU, M. & STUYCK, J., Beginselen van
Belgisch Privaatrecht. Handels- en economisch recht. Dee/ 2. Mededingingsrecht. B. Kartelrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, nrs. 7-9 en VAN DE WALLE DE GHELCKE, B., ,Actualiteit
van de toepassing van de Wet van 27 mei 1960 tegen het misbruik van economische machtspositie", T.B.H., 1986, 6-15. En voor een behandelingvan detekortkomingen van deze wet, Gedr.
St. Kamer, 1282/1-89/90, Memorie van Toe/ichting, p. 4-5; Gedr. St. Kamer, 128212-89/90,
Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven en het wetenschapsbeleid, p. 3-4; Gedr.
St. Senaat, 1282-2 (1990-91), Verslag namens de Commissie voor de economische aangelegenheden, p. 3-4.
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terwijl daarnaast de bevoegdheid van de gewone rechtbanken ten
aanzien van deze bij wet verboden machtsposities steeds onduidelijk
bleef(5).
2. De inroepbaarheid van de Verdragsrechtelijke mededingingsvoorschriften voor de nationale rechter kwam tot op zekere hoogte
tegemoet aan dit ontbreken van werkbare voorschriften, doch bleef
uiteindelijk toch maar een ,behelpen". Hieraan kon naar de mening
van de wetgever enkel een einde worden gesteld door eigen wetgevend
optreden(6). Toch bleek niet iedereen even overtuigd van de noodzaak van eigen mededingingsbepalingen. Zo werd de vraag gesteld
of ,het wei opportuun is dat een klein land als Belgie, met een
dergelijke open markt, een eigen concurrentiebeleid gaat voeren(7)".
Op deze vraag werd bij wijze van antwoord volstaan met een loutere
verwijzing(8) naar een ,nota van het Directoraat-Generaal voor de
Mededinging van de Europese Commissie, met als titel: ,De noodzaak van nationale wetgevingen inzake mededinging"(9). Dat ,[D]e
tekst van deze nota zal aan de !eden worden overgezonden(lO)" is
in wezen evenmin een uitputtend antwoord op de gestelde vraag.
3. Het belang van deze prealabele vraag rechtvaardigt hier even
Ianger bij stil te staan. De Raad van State merkte terecht op dat
, , [H]et bestaan van de Europese mededingingsregelen er niet aan in
(5) WAELBROECK & BoUCKAERT (1992) nr. 4, biz. 282 vermelden dit zelfs als de voornaamste
reden voor het grotendeels dode letter blijven van de wet. Zie hiervoor ook de daar in voetnoot
18 vermelde rechtspraak en rechtsleer.
(6) Zo ook de Heer DE CLERCK tijdens de algemene bespreking in de plenaire vergadering
in de Kamer op 27 maart 1991, Part. Hand. Kamer, Gewone zitting 1990-1991, 2434. Door
de Heer Hatry tijdens de algemene bespreking op 12 juli 1991 evenwel omschreven als
,knutselwerk", Part. Hand. Senaat, Gewone zitting 1990-1991, 2809. Zie voor een overzicht
van deze onderscheiden ontwerp-teksten, de bijdrage van VAN DE WALLE DE GHELCKE, B.
in: DE VROEDE, P. (Ed), Bescherming van de economische mededinging. De nieuwe wet van
5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging, Brugge, Die Keure, 1993,
Z29 biz, Hoofdstuk I, 18-25.
(7) Gedr. St. Kamer, 1282/6-89/90, Verstag namens de Commissie voor het bedrijfsleven en
het wetenschapsbeteid, p. 14-15. Zo ook tijdens de bespreking in de Senaat, Gedr. St. Senaat,
1282-2 (1990-1991), Verslag namens de Commissie voor de economische aangetegenheden,
Bespreking van de artikelen, Ad artikel 8, 30. Zie hiervoor ook de tussenkomst van de heer
HATRY tijdens de Senaatsvergadering van 12 juli 1991, Part. Hand. Senaat, Gewone zitting
1990-1991, 2809. Vergelijkbaar, STEENLANT (1992) 392.
(8) Even we! zonder meer specifieke referentie, zodat niet kon worden nagegaan op grond van
welke concrete overwegingen de Commissie tot deze ,noodzaak" besloot.
(9) Ook VAN DE WALLE DE GHELCKE (1994) 1373 wijst erop dat deze nota ,tijdens de
parlementaire besprekingen van de WBEM werd aangewend tot overtuiging van diegenen die
nog twijfelden aan de noodzaak van een Belgische mededingingswet."
(10) Gedr. St. Kamer, 1282/6-89/90, Verstag namens de Commissie voor het bedrijfsleven en
het wetenschapsbeleid, p. 16.
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de weg [staat] dat de Belgische wetgever eigen regelen ter bescherming van de economische mededinging uitvaardigt. Laatstgenoemde
regelen moeten verzekeren dat in Belgie, zoals in andere Lid-Staten,
het Europese concurrentiebeleid wordt aangevuld met gelijkaardige
verbodsregelen en gelijkaardige opsporings- en beoordelingsorganen
als op het Europese vlak"(ll).
De Minister daarentegen was duidelijk de mening toegedaan dat een
Belgische wet noodzakelijk was , ,om die gevallen te dekken die niet
binnen het toepassingsgebied van het gemeenschapsrecht vallen (bijvoorbeeld omdat de handel tussen de Lid-Staten niet wordt be1nvloed)"(12). Bijkomend was volgens de Minister de spoedige goedkeuring van de wet door Kamer en Senaat noodzakelijk, ,opdat
Belgie van de Europese Gemeenschap geen verwijten meer kan
krijgen"(13). Enigszins in dezelfde lijn werd opgemerkt dat ,[D]e
Europese Commissie zich bewust, gelet op het subsidiariteitsbeginsel, weinig bezig [hield] met de concurrentiepraktijken die de handel
tussen de Lid-Staten onderling niet belemmeren. Zij drong er evenwei op aan dat de nationale regeringen eigen mededingingswetgeving
zouden formuleren, aansluitend bij de EEG-reglementeringen, zoals
principieel vervat in de artikelen 85 tot 90 van het Verdrag"(14).
Hierbij passen toch enige bedenkingen.
In de eerste plaats omtrent de als voornaamste argument naar voor
geschoven ,ongunstige be1nvloeding van de interstatenhandel". Het
Europees mededingingsrecht ziet inderdaad enkel toe op , ,praktijken'' die het !outer nationale kader overstijgen; de Verdragsbepalingen zijn enkel van toepassing ,voor zover de handel tussen Lid-Staten ongunstig kan worden be1nvloed"(l5); in het kader van Vo
4064/89 vervult het concept ,communautaire dimensie" in wezen
dezelfde functie(l6). Anderzijds mag toch niet uit het oog verloren
worden dat deze voorwaarde in het verleden zelden een breekpunt
heeft gevormd bij het onderzoek naar de toepasselijkheid van vooral de Verdragsrechtelijke - mededingingsregels, en wei in die
mate dat eens besloten wordt tot het bestaan van een mededingings(11) Gedr. St. Kamer, 1282/1-89/90, Advies Raad van State, p. 61, sub 1.
(12) Gedr. St. Senaat, 1282-2 (1990-1991), Verslag namens de Commissie voor de economische
aangelegenheden, Bespreking van de artikelen, Ad artikel 8, 30 (cursivering toegevoegd).
(13) Zo Minister CLAES, Parl.Hand.Kamer, Gewone zitting 1990-1991, 2443 (cursivering
toegevoegd).
(14) Zo de Beer DUMEZ tijdens de algemene bespreking in de plenaire vergadering van de
Kamer van 27 maart 1991, Parl.Hand.Kamer, Gewone zitting 1990-1991, 2437.
(15) Artikel 86 EG-formulering. In artikel 85 EO wordt in wezen gelijkluidend melding
gemaakt van praktijken , , welke de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen bei"nvloeden''.
(16) Zie hiervoor ook verder.
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beperking, de voorwaarde zelden niet-vervuld wordt geacht(17).
Toch moet dit niet echt verbazen, aangezien dit uiteindelijk op
logische wijze voortvloeit uit de marktintegratieve functie van het
mededingingsbeleid binnen de Europese rechtsorde(18).
De stelling als zou de Commissie zich , weinig bezig houden" met
de interstatenhandel niet belemmerende praktijken moet bijgevolg
toch wei worden genuanceerd. Bijkomend kan deals tweede argument gehanteerde subsidiariteitsregel slechts beginnen spelen indien,
en voor zover, het gaat om gebieden die niet onder de exclusieve
bevoegdheid van de Gemeenschap vallen(19). Wanneer concreet de
Commissie oordeelt dat een bepaalde praktijk een ongunstige invloed
heeft op de interstatenhandel, is zij ontegensprekelijk bevoegd hiertegen op te treden. Hoewel deze bevoegdheid, mede door de directe
werking van de verdragsbepalingen, niet volledig exclusief van aard
is(20), wordt zij dit in zekere zin door de gecombineerde werking van
enerzijds de voorrang van het gemeenschapsrecht dat op eenvormige
wijze moet worden toegepast en de verplichting die op de nationale
rechter rust ex artikel 5 EG-Verdrag.
Uit het voorgaande volgt dan ook dat een nauwe samenhang bestaat
tussen de interpretatie gegeven aan de ongunstige be1nv-Ioeding-van
de interstatenhandel en het al dan niet in werking treden van het
subsidiariteitsbeginsel in mededingingszaken. Ook de Raad van State
leek zich bewust van deze samenhang, door de veeleer neutrale
overweging dat , ,de beoordelingsruimte waarover de nationale wetgever in dit gebied beschikt..., sterk beperkt [wordt] door de regelen
van het Europese mededingingsrecht. Gelet op het beginsel van de
voorrang van het Europees mededingingsrecht zullen de Belgische
wetgever en de Belgische kartelautoriteiten [immers] geen handelin-

(17) Zie hiervoor o.m. Beschikking 2 december 1986, Vetzuren, PB. 1987 L 3/17, II.A.48;
Beschikking 15 september 1989, Betonstaalmatten, PB. 1989 L 284/36, II.A.48, of nog,
Beschikking 12 januari 1990, Alcatel t. ANT, PB. 1990 L 32/19, II.A.15.
(18) Zie hiervoor ook verder.
(19) Artikel 3 B Unie-Verdrag luidt immers: ,De Gemeenschap handelt binnen de grenzen
van de haar door dit Verdrag verleende bevoegdheden en toegewezen doelstellingen. Op
gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, treedt de Gemeenschap, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het
overwogen optreden niet voldoende door de Lid-Staten kunnen worden verwezenlijkt en
derhalve vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de
Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt. Het optreden van de Gemeenschap gaat niet
verder dan wat nodig is om de doelstellingen van dit Verdrag te verwezenlijken."
(20) Ben werkelijk exclusieve Commissiebevoegdheid bestaat enkel voor het voeren van een
vrijstellingsbeleid.
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gen mogen stellen die de beoordeling van de Europese instanties
zouden doorkruisen"(21).
Tegelijk moet bij dit alles ook worden gewezen op het belang van
de verwezenlijking van de interne markt ook voor deze context. In
de Kamer werd overigens de vraag luidop gesteld ,in welke mate het
opportuun [is] om zich alleen op de Belgische markt te richten,
aangezien onze ondernemingenjuist ook, tegelijkertijd, in een Europese concurrentiestrijd zijn gewikkeld. lmmers, de economische
activiteit neemt onvermijdelijk steeds meer Europese en mondiale
dimensies aan"(22). Ook de Commissie gaf het nauwe verband aan
tussen de opheffing van de binnengrenzen en de mogelijkheid voor
ondernemingen binnen de Gemeenschap nieuwe activiteiten te ontplooien. Dit impliceert volgens de Commissie dat ,met de verwezenlijking van de interne markt opnieuw het belang van het communautaire mededingingsbeleid en -recht wordt bevestigd"(23). Het blijft
dan ook een beetje eigenaardig aandoen de noodzaak van een Belgische mededingingsreglementering uitsluitend aan de hand van de
interstatenhandelvoorwaarde te horen verklaren.
Het noodzaakaspect kwam daarnaast ook aan bod bij de meer
specifieke bespreking van de onderscheiden beleidsterreinen.
4. Bij de behandeling van de kartelbepalingen werden tijdens de
algemene bespreking in de plenaire vergadering van de Kamer van
27 maart 1991 de bedenkingen van Professor Van Gerven aangehaald
en met name dat , , [M]en zich namelijk [kan] afvragen of in een land
met een open economie, die afhankelijk is van de import van grondstoffen en de export van half afgewerkte en eindprodukten, wel de
mogelijkheid en de wil aanwezig zijn om een eigen kartelbeleid te
voeren: de mogelijkheid, omdat een nationaal kartelbeleid dreigt te
worden doorkruist door het beleid van de Europese Gemeenschap en
van de grote landen waarmee handel wordt gevoerd, alsook de wil,
omdat er een grote aantrekkingskracht uitgaat van kartels ter bevordering van de uitvoer naar andere landen binnen of buiten de
Europese Gemeenschap. "(24)

(21) Gedr. St. Kamer, 1282/1-89/90, Advies Raad van State, p. 61, sub 2.
(22) Gedr. St. Kamer, 1282/6-89/90, Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven en
het wetenschapsbe/eid, p. 13.
(23) Bekendmaking betreffende de samenwerking tussen de Commissie en de nationale
rechterlijke instanties voor de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EEG-Verdrag, PB
1993 C 39/6. Verder: SamenwerkingsBekendmaking.
(24) Par/. Hand. Kamer, Gewone Zitting 1990-1991, 2435.
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De voornaamste bezorgdheid van een aantal intervenienten leek dan
ook opnieuw de verhouding tussen de Belgische en de Europese
wetgeving(25). Volgens de Raad van State zal de coordinatie van het
Europese en het nationale kartelbeleid zonder meer worden gerealiseerd , ,doordat de Belgische Raad voor de Mededinging niet meer
beoordelingsbevoegd is ten aanzien van overeenkomsten, besluiten
en gedragingen die door de Europese Commissie van het kartelverbod werd vrijgesteld op grond van artikel85, lid 3, van het EG-Verdrag, of die door de EG-Commissie als strijdig met de gemeenschappelijke markt en derhalve verboden werden bevonden. Cumulatieve
bevoegdheid zal zich voordoen voor de overeenkomsten, besluiten
en gedragingen waarover de Commissie nog geen uitspraak heeft
gedaan, of zij bij haar werden aangemeld of niet"(26). Precies dit
laatste leek volgens sommigen het knelpunt, waarvoor de , ,meest
eenvoudige oplossing [bestaat] in de primauteit van de Europese
procedure. Dit impliceert [dan ook] dat desgevallend - bij samenloop van beide procedures - de Belgische procedure wordt opgeschort"(27).
Volgens de Minister was zulke opschorting evenwel ,slechts een van
de wegen" om ,passende maatreg~lelLte_n_emen om_bij_toepassingvanhet nafionale rechteen conflict met het Gemeenschapsrecht te
vermijden" en was dit ,zeker niet vereist, wanneer de nationale
instanties voornemens zijn een kartel te verbieden, dat duidelijk
binnen de term en van artikel85, lid 1, BEG-Verdrag valt en niet voor
een ontheffing uit hoofde van het derde lid van dat artikel in
aanmerking komt. Mocht deze situatie zich voordoen, dan is de kans
op een conflict nagenoeg uitgesloten te achten, omdat zowel de
nationale als de communautaire procedure tot hetzelfde resultaat
leiden"(28). Bijkomend leek het de Minister niet aangewezen de
automatische schorsing van de nationale procedure in de wet in te
schrijven, omdat ,de totale autonomie en de depolitisering van de
Raad voor de Mededinging impliceert dat de Raad geval per geval
dient na te gaan of de toepassing van het nationale recht de toepas(25) Zo bvb. tijdens de artikelsgewijze bespreking in de Kamer naar aanleiding van het Verslag
namens de Commissie voor het Bedrijfsleven en het wetenschapsbeleid, Ad artikel 7,
Gedr.St.Kamer, 1282/6-89/90, 27.
(26) Gedr. St. Kamer, 1282/1-89/90, Advies Raad van State, p. 61, sub 2.
(27) Gedr. St. Kamer, 1282/6-89/90, Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven
en het wetenschapsbeleid, Artikelsgewijze bespreking, Ad artikel 7, p. 27.
(28) Zo de Vice-Eerste Minister, onder verwijzing naar de Walt Wilhelm-zaak (H.v.J., 13
februari 1969, zaak 14/68, Jur., 1969, 1, Gedr. St. Kamer, 1282/6-89/90, Verslag namens de
Commissie voor het Bedrijfsleven en het Wetenschapsbeleid, Artikelsgewijze bespreking, Ad
artikel 7, p. 28.
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sing van het Europese recht in de weg staat", waaraan hij nog
toevoegde dat ,een automatische schorsing van de procedure ook
niet aangewezen is, omdat conflicten tussen beide rechtsorden nagenoeg onbestaande zullen zijn". Voor deze laatste stelling beriep de
Minister zich op het feit dat ,[I]n andere landen waar dezelfde
mogelijkheid tot bevoegdheidsconflict bestond tussen de nationale
kartelautoriteiten en de Europese Commissie, zoals is Frankrijk en
Duitsland, er sinds [het Walt Wilhelm]-arrest nooit problemen [zijn]
geweest. '' (29)
Deze laatste argumentering is evenwel niet zonder meer afdoend.
Genoemde landen beschikten immers over een uitgewerkte mededingingsreglementering v66r de inwerkingtreding van de communautaire regels terzake, zodat hun situatie niet zonder meer vergelijkbaar
is met de Belgische. In de Belgische context fungeerden de Europese
regels immers gedurende lange tijd de facto als ,Belgische" mededingingsregels- voornamelijk via de stakingsvordering in het kader
van de WHP -. De introductie van een eigen wetgeving op basis van
precies dit Europees model, en de daaruit voortvloeiende prima
facie-gelijkenis tussen beide regelsystemen is dan ook veeleer van
aard tot meer conflicten aanleiding te geven dan het naast elkaar
bestaan van een eigen nationale wetgeving en een Europese reglementering, elk met hun eigen accenten.
Anderzijds moet toch worden opgemerkt dat tijdens de bespreking
in de Kamer de rapporteur in feite zonder meer opnieuw aanknoopte
bij de hoger vermelde primauteitsoplossing. Beide , wetgevingen
[kunnen]'' volgens deze spreker immers , ,als complementair worden
beschouwd: op Europees niveau worden de beperkende praktijken
geviseerd van grote bedrijven die de interstatenhandel be'invloeden,
op Belgisch niveau worden dezelfde praktijken beoogd voor zover
ze - ook al voor de middelgrote bedrijven - merkbare invloed
hebben op de Belgische markt of een wezenlijk deel daarvan. Bij
vermelde complementariteit moe[s]t [evenwel] meteen worden aangestipt dat in de regel een cumulatie van procedures niet uitgesloten
is, evenals een cumulatie van sancties, doch dat in beide gevallen
aangenomen wordt dat de houding van de Dienst voor de Mededinging en de rechtspraak van de Raad voor de Mededinging tot een
geordende praktijk zalleiden, waarin uiteraard de primauteit van het
Europese recht en de Europese procedure wordt erkend"(30).
(29) Ibidem, 29.
(30) De heer De Clerck, Part. Hand. Kamer, Gewone Zitting 1990-1991, 2435 (cursivering
toegevoegd).
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5. Ten aanzien van de voorgestelde concentratiecontrole-bepalingen
leek de noodzaak van nationale bepalingen evenmin zonder meer
duidelijk(31). Tijdens de voorbereidende werkzaamheden werd zulk
voorafgaand toezicht op concentraties ,onaanvaardbaar, betwistbaar en trouwens volstrekt overbodig" genoemd en werd zelfs voorgesteld ,het voorafgaand toezicht op concentraties af te schaffen"(32).
Volgens sommigen was het voorgestelde systeem van voorafgaande
controle ,nutteloos en gevaarlijk"; ,[N]utteloos, omdat de regels
van toepassing zijn op concentraties die, wegens hun bescheiden
omvang en de concurrentie van ondernemingen uit andere Ianden,
nooit tot gevolg zullen bebben dat een machtspositie wordt verworven die de concurrentie op de Belgiscbe markt noemenswaardig zou
verstoren. Onderzoek naar de economische weerslag van de interne
markt beeft aangetoond dat de concurrentie van bet intra-communautaire verkeer reeds een grote discipline oplegt aan de nationale
bedrijven; die concurrentie zal nog toenemen na 1 januari 1993 ( ... ).
Dat is gevaarlijk, aangezien bet risico bestaat dat berstructureringen
worden verboden die onontbeerlijk zijn om de concurrentiepositie
van onze bedrijven t.o.v. hun concurrenten uit de andere-Lid-Staten,
die veel groter zijn, te beschermen"(33).
Anderen stelden luidop de vraag of een ,beteugeling op Belgiscb
niveau wei relevant en opportuun is"(34). Nog anderen waren de
mening toegedaan dat , [H]et invoeren van een voorafgaande toestemming een politieke en administratieve hindernis [opwerpt] die
niet op objectieve criteria berust. Men heeft bier te maken met een
gevaarlijk precedent"(35). Ook tijdens de algemene bespreking in de
Senaat bleek de tegenstand niet verdwenen. Zo kondigde de Heer
HATRY de tegenstem van de PRL-fractie aan tegen ,ce projet
(31) Zo ook STEENLANT (1992) 361.
(32) Gedr. St. Kamer, I282/4-89/90, Amendementen, nr. 39 van de Heer BERTRAND, Ad
artikelen 9 tot I3, p. 8-9. Zie hierover ook opnieuw, Gedr.St.Kamer, I282/6-89/90, Verslag
namens de Commissie voor het bedrijfsleven en het wetenschapsbeleid, Artikelsgewijze bespreking, p. 30-31. Zie voor het ,onaanvaardbaar" karakter, ook Gedr. St. Senaat, I282-2
(1990-I99I), Verslag namens de Commissie voor de economische aangelegenheden, Algemene
bespreking, p. 13 en Bespreking van de artikelen, Ad artikelen 9 tot 13, voorstel deze te doen
vervallen, omwille van ,onaanvaardbaar" en ,overbodig", p. 34. Zie hiervoor ook opnieuw,
Pari. Hand. Senaat, Gewone zitting I990-I99I, 2820, de tussenkomst van de heer HATRY.
(33) Gedr. St. Senaat, I282-2 (1990-1991), Verslag namens de Commissie voorde economische
aangelegenheden, Bespreking van de artikelen, Ad artikel II, p. 38. Volledig in dezelfde lijn,
Pari. Hand. Senaat, Gewone zitting 1990-I99I, 2820.
(34) Gedr. St. Kamer, 1282/6-89/90, Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven en
het wetenschapsbeleid, p. I4.
(35) Gedr. St. Senaat, I282-2 (1990-199I), Verslag namens de Commissie voor deeconomische
zaken, Algemene bespreking, p. I2.
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bureaucratique, interventionniste, agressif a 1' egard de 1' entreprise,
dont le seul effet sera d'augmenter encore un peu plus le role de la
fonction publique dans l'economie", waarop overigens applaus
volgde(36).
6. V66r de uitvaardiging van huidige wet was de Belgische specifieke
mededingingsreglementering veeleer beperkt van opzet. Er werd
immers enkel een toezicht ingesteld op gevallen waarbij ondernemingen misbruik maakten van een bestaande machtspositie(37). Deze
regeling ging dan ook duidelijk uit van een misbruikprincipe. De
nieuwe wet daarentegen gaat uit van drie onderscheiden principes.
Anders dan in de Europese context waar het Verdrag een duaal
systeem introduceerde, met enerzijds verbodsregels aangaande kartels en anderzijds een misbruiktoezicht ten aanzien van machtsposities, en waar tot 1989 moest worden gewacht op een communautaire
controle op concentraties van ondernemingen, op grond waarvan een
sui generis toezichtsbeleid kan worden gevoerd(38), werd in de
Belgische context geopteerd voor de invoering van een onmiddellijk
klassiek drievoudig mededingingsrecht.
Deze gang van zaken is niet aan toeval te wijten. De Belgische
wetgever heeft zich tijdens de lange ontstaansgeschiedenis van de
WBEM duidelijk laten inspireren door het Europees mededingingsrecht. Dat ,het basisbeginsel van het ontwerp" erin bestond ,het
gemeenschapsrecht zou getrouw mogelijk te volgen bij de opbouw
van de nationale wetgeving' '(39) of nog dat het ontwerp , ,de duidelijke bedoeling in[houdt], om - niet alleen bij de regelgeving, doch
meteen ook bij de toekomstige toepassing- strikt gelijk te lopen met

(36) Pari. Hand. Senaat, Gewone zitting 1990-1991, 2811.
(37) Zie hiervoor de Wet van 27 mei 1960 tot bescherming tegen het misbruik van economische
machtspositie. Zie over de tekortkomingen van deze wet, Gedr. St. Kamer, 1282/1-89/90,
Memorie van Toelichting, p.4-5; Gedr. St. Kamer, 1282/6-89/90, Verslag namens de Commissie voor het bedrijjsleven en het wetenschapsbeleid, p.3-4; Gedr. St. Senaat, 1282-2 (19901991), Verslag namens de Commissie voor de economische aangelegenheden, p. 3-4. Hierbij
wordt verder abstractie gemaakt van de prijzenreglementering die ontegensprekelijk een
verband vertoont met mededingingsbeleid, doch niet als specifieke mededingingsnorm kan
worden aanzien. Hetzelfde geldt tot op zekere hoogte voor de Wet Handelspraktijken. Zie voor
een overzicht van het , ,Belgisch mededingingsrecht'' v66r 1993, VAN DE WALLE DE GHELCKE
(1993) 3-12.
(38) Verordening 4064/89 van 21 december 1989 betreffende de controle op concentraties van
ondernemingen, PB. L 257/14 van 21 september 1990.
(39) Gedr. St. Senaat, 1282-2 (1990-1991), Verslag namens de Commissie voor de economische
aangelegenheden, Bespreking van de artikelen, Ad artikel1, p. 26. Zo ook tijdens de algemene
bespreking in de plenaire vergadering van 27 maart 1991, Minister CLAES, Part. Hand. Kamer,
Gewone zitting, 1990-1991, 2440.

1583

de Europese wetgeving"(40), blijkt uit de duidelijke gelijkenissen
tussen de Europese en de Belgische bepalingen. Tijdens de voorbereidende werken werd overigens meermaals gewezen op de noodzaak
zich bij de uitwerking van concrete bepalingen ,rechtstreeks [te
laten] inspireren door de Europese mededingingsregels"(41), en dit
omwille van de rechtszekerheid, zodat ,de ondernemingen zich
mutatis mutandis konden beroepen op een rechtspraak die reeds
door de Europese communautaire instanties werd ingevoerd"(42).
Bijkomend werd ook expliciet gesteld dat bij de eigenlijke beoordeling , ,de twaalf led en van de Raad voor de mededinging hun inspiratie in de eerste plaats zullen moeten zoeken in de jurisprudentie van
de Europese Commissie en van het Europees Hof van Justitie"(43).
7. Het doel van beide normengehelen is sterk gelijklopend. Binnen
de Europese context beogen de mededingingsregels het behoud van
een daadwerkelijke, werkzame mededinging binnen de gemeenschappelijke markt. Hierbij vervullen zij ook een duidelijk marktintegratieve functie(44). Het Belgisch toezicht op ondernemingen ,,beantwoordt aan een tweevoudige betrachting: enerzijds, de economisch~genten toe te laten_hun_activ:iteiten-iu-de greetst mogelijke---juridische zekerheid uit te oefenen en, anderzijds, de grenzen beter
vast te leggen waarin de vrijheid van handelen op de markt dient
behouden te worden, zonder dezelfde vrijheid in hoofde van de
andere economische agenten in gevaar te brengen"(45). Omwille van
de tot de Belgische markt beperkte territoriale werkingssfeer speelt

(40) Pari. Hand. Kamer, Gewone zitting 1990-1991, 2435.
(41) Gedr. St. Kamer, 1282/1-89/90, Memorie van Toelichting, p. 8. Zo ook bij de commentaar op de onderscheiden artikelen, ad artikel2, p. 16; ad artikel3, p. 18; ad artikel6, p. 19;
ad artikel 7, p. 20; ad artikel 9, p. 21. Zie hiervoor ook, Gedr. St. Kamer, 1282/6-89/90,
Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven en het wetenschapsbeleid, p. 7.
(42) Gedr. St. Kamer, 1282/1-89/90, Memorie van Toelichting, p. 5 en 15. Zie hiervoor ook
de tussenkomst in de Senaat van de Minister van Economische Zaken, Gedr. St. Senaat, 1282-2
(1990-1991), Verslag namens de Commissie voor de Economische aangelegenheden, Bespreking van de artikelen, Ad artikel 1, p. 20-23.
(43) Gedr. St. Kqmer, 1282/6-89/90, Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven en
het wetenschapsbeleid, p. 9.
(44) De ,werkzame mededinging" werd door het Hof immers omschreven als ,de mate van
mededinging die noodzakelijk is voor de naleving van de fundamentele vereisten en het
bereiken van de doelstellingen van het Verdrag, inzonderheid de totstandkoming van een markt
met soortgelijke voorwaarden als een interne markt", H.v.J., 25 oktober 1977, Metro t.
Commissie en SABA, 26/76, Jur., 1977, 1905. Zie hierover ook, VAN DE WALLE DE GHELCKE
(1994) 1369-1370.
(45) Gedr. St. Kamer, 1282/1-89/90, Memorie van Toelichting, p. 2-3.
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het marktintegratieve binnen de Belgische context dan ook in veel
mind ere mate( 46).
Niettegenstaande deze Europese inspiratiebron wijkt de Belgische
wet voor een aantal niet onbelangrijke aspecten duidelijk af van het
Europese voorbeeld(47).
8. Zo werd voor met het verbod strijdige kartels aan de klassieke
gronden voor ontheffing van artikel 85, lid 3, een specifieke KMO:..
vrijstellingsgrond toegevoegd. Niettegenstaande het bezwaar van de
Raad van State dat de ,afwijking van de bewoordingen van artikel
85 van het Verdrag in de memorie van toelichting duidelijker verantwoord [diende] te worden en de keuze [diende] te worden afgewogen
tegen de nadelen van een andere uitlegging van die bepaling in de
Belgische rechtsorde"(48), beperkte de memorie zich tot de overweging dat de toevoeging van een vrijstellingsgrond ,opportuun is
gebleken [... ] teneinde de bekrachtiging toe te laten van concurrentieovereenkomsten zoals die welke tussen kleine en middelgrote ondernemingen worden afgesloten- opdat zij hun concurrentiepositie op
de betrokken Belgische markt zouden kunnen versterken- en een
versnippering van de economische agenten te begunstigen. Dit is des
te meer gerechtvaardigd in een nationale context waar de rol van
kleine en middelgrote ondernemingen relatief belangrijker is dan
binnen de Europese Economische Gemeenschap"(49). Deze bezorgdheid ten aanzien van KMO's loopt overigens bijna als een rode
draad door de voorbereidende werkzaamheden(50).
Toch is de toevoeging van deze vrijstellingsgrond niet geheel pro-

(46) En we! in die mate dat volgens sommige auteurs marktverdelingsafspraken binnen de
Belgische context hierdoor op enige soepelheid zullen kunnen rekenen. Zo W AELBROECK &
BoucKAERT (1992) 286.
(47) Volstrekt logische afwijkingen als het verschil qua territoriale aanknoping blijven verder
onbehandeld. Daarnaast zal evenmin uitvoerig worden ingegaan op voor het onderwerp onder
bespreking minder rechtstreeks belangrijke procedure-verschillen.
(48) Gedr. St. Kamer, 1282/1-89/90, Advies Raad van State, Ad artikel 2, p. 63.
(49) Gedr. St. Kamer, 1282/1-89/90, Memorie van Toelichting. Commentaar op de artikelen,
Ad artikel 2, p. 18.
(50) Zie hiervoor in het bijzonder, Gedr. St. Kamer, 1282/2-89/90, Amendementen, nr. 2 van
de Heer DECLERCK; Gedr. St. Kamer, 1282/3-89/90, Amendementen, nr. 18 van de Heer
DECLERCK, p. 4; Gedr. St. Kamer, 1282/4-89/90, Amendementen, nr. 25 van de Heer DE
CLERCK, p. 2 en nr. 26 van de Heer DE CLERCK, p. 3; en voor de behandeling van deze
amendementen, Gedr. St. Kamer, 1282/6-89/90, Verslag namens de Commissie voor het
bedrijfsleven en het wetenschapsbeleid, p. 21-24. Zie ook Part. Hand. Kamer, Gewone Zitting
1990-1991, 2483. Door CoRBISIER (1992) 58 omschreven als ,Le Belgian touch en matiere de
reglementation de Ia concurrence s'exprimant en une faveur in deniable pour les P.M.E."
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bleemloos(51). Door de toevoeging aan de alternatieve opsomming
van de eerste - positieve - voorwaarde voor ontheffing, wordt dit
immers een werkelijk afzonderlijke grond voor ontheffing. Wanneer
men zich beroept op de KMO-vrijstellingsgrond is het bijgevolg niet
nodig afzonderlijk aan te tonen dat de concrete overeenkomst ook
een bijdrage Ievert tot de verbetering van produktie of distributie,
dan wei tot verbetering van de technische en economische vooruitgang(52). De vraag is evenwel hoe uit een overeenkomst die zulke
bijdrage niet Ievert en aan de betrokken ondernemingen ,enkel" de
mogelijkheid biedt om hun concurrentiepositie op de betrokken
markt of op de internationale markt te verstevigen, wei degelijk
voordelen kunnen voortvloeien waarvan een billijk aandeel ten goede
kan komen van de gebruikers. Op het eerste gezicht lijkt dit zodanig
weinig waarschijnlijk, dat de volgende vraag dan ook is waarom deze
bijkomende vrijstellingsgrond hoe dan ook noodzakelijk was, en
waarom het !outer overnemen van de ,Europese" vrijstellingsgronden niet voldoende werd geacht ter bescherming van KMO's(53).
Een tweede hypothese is dat de Belgische wetgever met deze KMOvrijstellings-grond wilde voorzien in de mogelijkheid ten aanzien van
KM 0' s. een enkelvoudige-positieve-voorwaarae -voor ontheffing te
introduceren. In dat geval zou enkel nog bijkomend moeten worden
onderzocht of de ondernemingen in hun verstevigingsovereenkomst
geen beperkingen opleggen welke niet onmisbaar zijn voor de verstevigingsdoelstelling en in tweede orde, of zij hierdoor niet over de
mogelijkheid beschikken de mededinging uit te schakelen voor een
wezenlijk deel van de betrokken produkten. Indien dit de werkelijke
bedoeling van de wetgever was, had hij dit duidelijk moeten aangeven, en ook in de wettekst de verwijzing naar de tweede positieve
voorwaarde - het billijk aandeel voor de gebruiker - moeten
weglaten.
Een derde mogelijkheid is dat de Belgische wetgever hiermee heeft

(51) Volgens SWENNEN (1993) 512 ,moet [men] daar niet zwaar aan tillen" en wel omdat [I]n
de Belgische politiek, zoals in het beleid in andere landen, het te vriend houden van de
,Middenstand" een zaak van belang [is]." Volgens BECKMAN, P., in zijn bijdrage in: DE
VROEDE (1993), Hoofdstuk 3, 51-68, 68 daarentegen ,zou best enkel in laatste instantie een
beroep worden gedaan" op de nieuwe ,Belgische" vrijstellingsgrond.
(52) Zo ook BECKMAN (1993) 66; VAN DE WALLE DE GHELCKE (1994) 1378.
(53) Bnigszins in dezelfde lijn, RATLIFF & WRIGHT (1992) 44, die na het hernemen van de
KMO-vrijstellingsgrond stellen dat , , [T]his goes further than the text of Article 85(3), although
BBC case-law and practice reflect similar principles".
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beoogd een industriepolitiek element in te voeren(54). Tenslotte moet
worden opgemerkt dat volgens sommige auteurs het gebruik van de
Belgische KMO-vrijstellingsgrond aanleiding kan geven tot duidelijk
met het Europees recht strijdige toestanden(55).
9. Ook bij de transpositie van de zgn. Bagatelbekendmaking naar
de Belgische context werd een eigen invulling gegeven aan de regel
dat overeenkomsten niet van aard zijn de mededinging op merkbare
wijze te belemmeren wanneer zij beneden welbepaalde drempels
blijven. Waar in de Europese context deze regel geldt wanneer de
betrokken ondernemingen een omzet behalen van minder dan 200
miljoen ECU en zij een marktaandeel van minder dan 5o/o innemen,
verwijst de Belgische wet hiervoor enkel naar artike112, lid 2, de wet
van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Dit impliceert op dit ogenblik dat van
de ,de minimis"-regel kunnen genieten, ondernemingen die minder
dan 50 werknemers tewerkstellen en waarvan de omzet 170 miljoen
BF en het balanstotaal 85 miljoen BF niet overschrijdt.
Niettegenstaande het feit dat tijdens de voorbereidende werkzaamhe-

(54) Door HAM (1992) 805 als bijna enige verklaring vermeld, ,.Niet duide!ijk is welke de
functie van deze toevoeging in het Belgisch beleid zal zijn, tenzij men zou beogen hier een
industriepo!itiek element in te brengen. Zeker nu het begrip kleine en middelgrote ondernemingen niet is gedefinieerd en niet alleen sprake is van een versteviging van de nationale markt
maar ook van die op de internationale markt !ijkt dit vermoeden gewettigd."
(55) Zo is STEENLANT (1992) 357 van oordeel dat de ,.invoering van deze voorwaarde
aanleiding kan geven tot de vrijstelling van kartels die door het Europees mededingingsrecht
zijn verboden". Hij stelt dan ook dat ,de verenigbaarheid met het communautair recht
twijfelachtig [is]". Verge!ijkbaar, WAELBROECK & BOUCKAERT (1992) 288, ,Cette possibilite
d'exemption sus cite certaines reserves de notre part. En effet, de tels accords [de verstevigingsovereenkomsten] pourront etre contraires au droit communautaire s'ils sont susceptibles
d'affecter le commerce inter-etatique. ~n pareil cas, !'utilisation de !a possibilite d'exemption
afin d'ameliorer Ia position concurrentielle au detriment de leurs concurrents dans les autres
pays de Ia Communaute pourrait s'averer contraire a!'article 5, a!inea 2, du Traite, qui prevoit
que les Etats membres doivent s'abstenir de prendre toute mesure entravant l'effet utile des
articles 85 et 86 du Traite". In dezelfde lijn, BECKMAN (1993) 67, ,.De vrijstelling van kartels
die strekken tot versteviging van de concurrentiepositie van KMO's op de betrokken Belgische
of op de internationale markt draagt ongetwijfeld het risico in zich van strijdigheid met het
communautaire kartelrecht." (cursivering toegevoegd) Zo ook VAN DE WALLE DE GHELCKE
(1994) 1378, , ,Het ligt voor de hand dat zulke samenwerkingsovereenkomsten meestal, zoniet
altijd, de handel tussen de Lid-Staten zullen belnvloeden in de zin van artikel 85, § 1,
EEG-Verdrag, zodat de toepassing van deze bepaling van aard is om een conflict te doen
ontstaan tussen de Belgische en de EEG-mededingingsregelen, die parallel van toepassing zijn
en voorrang hebben." Naar zijn gevoel volgt hieruit dat ,deze specifieke vrijstellingsgrond
wellicht weinig toekomst heeft".

1587

den wei degelijk beroep werd gedaan op bet Europese voorbeeld(56),
werd geen plaats ingeruimd voor een marktaandeeldrempel(57),
mede op grond van het toch niet geheel accuraat argument dat de
,5 OJo ingegeven wordt door een mededeling van de EEG-Commissie
die slechts bet begrip 'gevoelige aantasting van de handel tussen de
Lid-Staten' beoogt te verduidelijken"(58). Dat ,dit begrip uiteraard
vreemd [is] aan een zuiver nationale situatie" lijdt weliswaar geen
twijfel, doch dit neemt niet weg dat de Bagatelbekendmaking niet
uitsluitend betrekking heeft op het interstatenhandel-begrip, doch
daarentegen handelt over ,overeenkomsten die slechts in geringe
mate afbreuk doen aan de handel tussen Lid-Staten of aan de
mededinging'' en om die red en niet onder bet kartelverbod van
artikel 85, lid 1, vallen(59). Bijkomend wordt niet verduidelijkt
waarom binnen de regering een comprornis nodig bleek aangaande
de drempels voor niet-toepasselijkheid. Evenmin is duidelijk waarom
de ,introductie van een tweede grond voor niet-toepasselijkheid [... ]
dit evenwicht in bet gedrang zou [kunnen] brengen"(60). Wat het
eerste gezicht tenslotte op zijn minst vreemd aandoet, is dat deze de

(56) Zie hiervoor, Gedr. St. Kamer, 128214-89190, Amendementen, nr. 25 van de Heer DE
CLERCK, Ad artikel 5, p. 2. Concreet stelde deze voor lid 1 aan te vullen met de 50Jo
marktaandeel-regel om ,de administratieve rompslomp te beperken voor die gevallen waar
de toepassing van de wet onwaarschijnlijk is gezien de beperkte impact op de markt van de
betrokken onderneming(en). Dit is ook het percentage dat aangehouden wordt in de bagatelverklaring gebruikt door de Europese Commissie." Zie hiervoor ook, Gedr. St. Kamer,
1282/6-89/90, Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven en het wetenschapsbeleid,
Artikelsgewijze bespreking, p. 24, Ad artikel 5, amendement nr. 25.
(57) WAELBROECK & BoucKAERT (1992) 287, zijn de mening toegedaan ,qu'il s'agit lit d'une
lacune. La taille d'une entreprise n'est en effet pas Ie seul indicateur de !'influence qu'elle est
en mesure d' exercer sur le marche''. Voor STEENLANT (1992) 360 is deze lacune , , verwonderlijk
in de mate waarin het marktaandeel een van de belangrijkste criteria uitmaakt voor de
beoordeling van het effect op de mededinging. Op deze wijze kunnen KMO's met een
belangrijk marktaandeel aan het verbod van restrictieve mededingingspraktijken ontsnappen."
(58) Gedr. St. Kamer, 128216-89190, Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven en
het wetenschapsbeleid, Artike!sgewijze bespreking, Antwoord van de Vice-Eerste minister,
p. 25. Ook tijdens de bespreking in de Senaat werd een vergelijkbare stel!ing verdedigd, Gedr.
St. Senaat, 1282-2 (1990-1991), Verslag namens de Commissie voor de economische aangelegenheden, Bespreking van de artikelen, Ad artikel 5, p. 28.
(59) Bekendmaking van de Commissie inzake overeenkomsten van geringe betekenis die niet
onder artikel 85, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vallen, PB. 1986 C 231/2, sub I, 2.
(60) Gedr. St. Kamer, 128216-89190, Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven en
het wetenschapsbeleid, Artikelsgewijze bespreking, Ad artikel5, p. 25, Repliek van de ViceEerste Minister.
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minimis-regel in de Belgische context 66k lijkt te kunnen worden
ingeroepen door ondernemingen met een machtspositie(61).
10. De Belgische Wet wijkt ook duidelijk af van Europese ,voorbeeld" ten aanzien van de drempels boven dewelke tot voorafgaande
aanmelding van concentraties moet worden overgegaan. Na moeizame besprekingen en talrijke wijzigingen(62) werd in Europees verband uiteindelijk geopteerd voor omzet-verbonden drempels. Worden op grond van Vo 4064/89 beschouwd als concentraties met een
communautaire dimensie(63), en moeten bijgevolg worden aangemeld, alle operaties waarbij de betrokken ondernemingen een globale
wereldomzet behalen van meer dan 5 miljard ECU, en waarbij ten
minste twee van de betrokken ondernemingen elk afzonderlijk een
EG-omzet halen van meer dan 250 miljoen ECU. Ook de ,ontsnappingsclausule" is gerelateerd aan omzetgegevens. Wanneer immers
blijkt dat elke onderneming meer dan twee derde van zijn totale
EG-omzet binnen een en dezelfde Lid-Staat behaalt, verliest de
operatie zijn communautaire dimensie, zelfs wanneer de overige
drempels overschreden werden.
Tijdens de ontstaansgeschiedenis van de Verordening werden evenwei ook schier eindeloze debatten gevoerd aangaande het al dan
niet opnernen van een marktaandeeldrempel als toepassingscrite-

(61) Zo ook WAELBROECK & BOUCKAERT (1992) 287. VoJgens STEENLANT {1992) 361 was
,dit waarschijnlijk niet de bedoeling van de wetgever en is dit te wijten aan een onachtzaamheid." In dezelfde zin, CoRBISIER (1992) 61 ,La consultation des travaux preparatoires n\vele
que le Jegislateur n'avait probablement pas conscience de se fourvoyer dans cette direction."
Volgens VAN DE WALLE DE GHELCKE (1994) 1377 kan ,het standpunt verdedigd worden dat
volgens de bedoeling van de wetgever artikel 5 WBEM enkel slaat op mededingingsbeperkende
overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde gedragingen".
(62) Een kort overzicht van de drempels in de verschillende voorstellen mag dit verduidelijken:
1973-voorstel: totale omzet van alle aan de concentratie deelnemende ondernemingen meer dan
200 miljoen rekeneenheden en 250Jo marktaandeel, PB. 1973 C 9211; 1982-voorste/: omzetdrempel, 500 miljoen rekeneenheden, PB. 1982 C 36/3; 1984-voorste/: omzetdrempel: 750
miljoen rekeneenheden; marktaandeel500Jo, PB. 1984 C 51/8; 1986-voorste/Jiet dit aspect van
het 1984- voorstel ongewijzigd, PB. 1986 C 324/5; 1988-voorstel: totale wereldomzet 1 miljard
ECU, omzet van de over te nemen onderneming wereldwijd meer dan 50 miljoen ECU, tenzij
meer dan 3/4 van totale omzet binnen de Gemeenschap binnen een en dezelfde Lid-Staat, PB.
1988 C 130/4; 1989-voorstel: wereldomzet 1 miljard ECU; EG-omzet van tenminste twee der
betrokken ondernemingen elk afzonderlijk 100 miljoen ECU, tenzij meer dan 3/4 van totale
omzet binnen de Gemeenschap binnen een en dezelfde Lid-Staat, PB. 1989 C 22/14.
(63) Artikel 1, lid 2, Vo 4064/89.
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rium(64). Als voornaamste bezwaar hiertegen gold dat ,het een
moeilijk toe te passen criterium wordt, dat zich niet leent tot afbakening van het toepassingsgebied van de verordening"(65). Gemotiveerd als ingegeven door overwegingen van rechtszekerbeid, omwille
van het feit dat , ,waar de bepaling van een marktaandeel op nationaal niveau al moeilijk is, dat temeer zo is op communautair niveau"(66), werd in Verordening 4064/89 uiteindelijk geopteerd voor
bet uitsluitend hanteren van omzetcriteria voor de aanduiding van
de toepasselijke regels. Een verwijzing naar marktaandelen komt in
de Verordening enkel nog voor in overweging 15 van de Preambule
waarbij een vermoeden van verenigbaarheid wordt ingesteld bij een
marktaandeellager dan 250Jo(67). Ook tijdens bet debat over deal
dan niet berziening van de communautaire drempels(68), schoof de
Commissie het marktaandeelcriterium opnieuw als weinig werkbaar
(64) Zie hiervoor de reeds vermelde onderscheiden drempel-voorstellen. Bijkomend kwamen
marktaandeel-elementen in een aantal voorstellen als beoordelingsfactor voor. De Commissie
bleek dan ook niet erg standvastig in haar opvattingen terzake. Ook hier is een kort overzicht
, verhelderend". Waar het voorgestelde marktaandeel in 1973 op 250Jo was vastgesteld als
toepassingscriterium, gold in het voorgestelde artikel1 in 1982 200fo als beoordelingscriterium,
waarbij het ging om een weer!egbaar vermoeden van verenigbaarheid met de Gemeenschappelijke markt._HeL1984,-en-l986-voorstel behielden iowel het percentage, het weerlegbaar
karakter, als de situering ervan binnen de beginselbepaling van artikel 1, doch voegde hieraan
een toepassingscriterium van 50% toe. In het 1988-voorstel werd het marktaandeel als
toepassingscriterium opgetrokken tot 75% en vindt men het 20% weerlegbaar vermoeden van
verenigbaarheid ondergebracht bij het artikel handelend over de eigenlijke beoordeling. In
1989 bleef het toepassingscriterium van 75% behouden, doch werd het beoordelingscriterium
verplaatst naar de Preambule, het percentage opnieuw op 25 gebracht en vie! de nadere
toelichting over het weerlegbaar karakter weg. De Verordening zelf tenslotte vermeldt het
marktaandeel enkel nog als beoordelingscriterium door het laatste voorstel (een vermoeden
van verenigbaarheid bij een marktaandeellager dan 250Jo) op te nemen in overweging 15 van
de Preambule. Zie hierover ook STUYCK (1993) 100-101.
(65) 1982-voorstel, PB. 1982 C 36/3, onder het hoofdje c) invoering van het marktaandeel
als criterium. Zie meer in het algemeen over de moeilijke ontstaansgeschiedenis van Vo
4064/89, o.m. WERTHEIMER, ,De ontwerp-verordening inzake een Europese concentratiecontrole", S.E. W., 1974, 332-369; WERTHEIMER, ,De Europese concentratiecontrole in de
revisie", S.E. W., 1983, 66-84; DECHERY, J .-L., ,Le reglement communautaire sur le controle
des concentrations", R.T.D.E., 1990, 307-328.
(66) 1982-voorstel PB. 1982 C 36/5, II.c) derde alinea.
(67) Over de precieze aard van dit vermoeden bestaat geen volstrekte eensgezindheid hoewel
meestal wordt aangenomen dat het om een weerlegbaar vermoeden gaat. Zie hierover,
VANDERELST, A. & WYCKMANS, F., ,EEG concentratiecontrole: een nieuw rechtsinstrument,
nieuwe uitdagingen", T.R. V., 1990, 336-366, 356; LE BOLZER, J.M., ,The new EEC merger
control policy after the adoption of Regulation 4064/89", W. Comp., 1990, 31-47, 41; CooK,
J. & KERSE, C., EEC merger control. Regulation 4064/89, London, Sweet & Maxwell, 1991,
240 biz., 76; Bos, P., STUYCK, J. & WYTINCK, P., Concentration control in the European
Community, London, Graham& Trotman, 1992, 488 biz. 210, nr. 4-124; PorLLOT PERUZZETTo, S., ,Premier bilan sur Ia pratique decisionelle de Ia Commission dans !'application du
reglement relatif au controle des concentrations", R.T.D. Com., 1992,49-86, 75.
(68) Als voorzien in artikel1, lid 3, Vo 4064/89, luidens hetwelk de drempe!s ,v66r het einde
van het vierde jaar volgend na de aanneming van deze verordening moeten worden herzien
op voorstel van de Commissie door de Raad die zich met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen uitspreekt.''
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terzijde. Deze gegevens waren immers naar haar oordeel weliswaar
,bruikbaar voor de vaststelling van de rechtsbevoegdheid", doch
dikwijls of niet beschikbaar dan wel onnauwkeurig en kunnen meestal slechts precies worden aangegeven na uitvoerig onderzoek(69).
11. In de Belgische context daarentegen werd zonder expliciet stil te
staan bij de , wezenlijke problemen" van het werken met een kwalitatief criterium als marktaandeel(70) schijnbaar zonder meer geopteerd voor het hanteren van een gemengde drempel, met zowel een
omzet- als een marktaandeelcriterium. De aanmeldingsplicht bestaat
concreet voor aile operaties waarbij de betrokken ondernemingen
een globale omzet behalen van meer dan 1 miljard BEF en zij een
marktaandeel van meer dan 200Jo innemen op de betrokken
markt(71).
Of deze drempels ook praktische waarde hebben zal ,de toekomst
moeten aantonen''. Er werd dan ook een amendement aangenomen
,dat voorziet in een evaluatie van deze drempels, twee jaar na
inwerkingtreding, waarbij economische, maar ook aspecten van
administratieve rompslomp zullen worden beoordeeld(72). Anderzijds werd zonder meer erkend dat ,[H]et cijfer van 1 miljard geen
wetenschappelijke basis [heeft], maar is gebaseerd op een compromis
binnen de Regering; deze drempel werd voldoende laag geacht om
de zwakke economische agenten ten kunnen beschermen"(73). Waar
specifiek voor de omzetdrempel werd voorgesteld dat de Koning
jaarlijks zou overgaan tot een aanpassing hiervan aan de evolutie van

(69) Communautaire controle op concentraties. Verslag van de Commissie aan de Raad inzake
de toepassing van de concentratieverordening, COM(93) 358 def., overgemaakt aan de Raad
op 28 juli 1993, sub III.A.13, onder het hoofdje ,Gebruik van andere criteria om de
rechtsbevoegdheid vast te stellen".
(70) Het grootste bezwaar van de Commissie. Zie hiervoor opnieuw, COM(93), sub III.A.13.
(71) Artikel 11 WBEM.
(72) Pari. Hand. Kamer, Gewone zitting 1990-1991, 2436.
(73) Gedr. St. Kamer, 1282/6-89/90, Verslag namens de Commissie voor het bedrijjsleven en
het wetenschapsbeleid, Artikelsgewijze bespreking, Ad artikel11, p. 34. Enigszins in dezelfde
lijn, tijdens de algemene bespreking in de plenaire vergadering van 27 maart 1991, Part. Hand.
Kamer, Gewone zitting 1990-1991, 2436, ,We! wetende dat elk voorstel enigszins arbitrair is,
doch ook dat het beschermingseffect van de kleinste ondernemingen niet verloren mag gaan
en er wellicht ook heel wat ontheffingsprocedures - ook collectieve - tot ordening van de
materie zullen leiden, werd uiteindelijk beslist de door de Minister voorgestelde drempels
integraal te behouden."
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het indexcijfer van de consumptieprijzen(74), volgde de Minister van
Economische Zaken dit voorstel niet, omdat zulks ,,administratieve
verwikkelingen zou veroorzaken evenals rechtsonzekerheid voor de
ondernemingen. Bovendien zou een jaarlijkse aanpassing zich waarschijnlijk niet vertalen in een betekenisvolle wijziging [en zou] integendeel tot juridische onzekerheid leiden"(75).
12. Met betrekking tot het toepassingscriterium van 200Jo marktaandeel voerde de Minister van Economische Zaken tijdens de besprekingen in de Senaat een enigszins eigenaardige verdediging. Als
uitgangspunt onderstreepte hij dat ,die 20 pet. marktaandeel reeds
een bijzonder hoge drempel vormt. Om zich daarvan te overtuigen
volstaat het eens te kijken naar het EEG-recht waar dit de marktaandeeldrempels bepaalt"(76). De Minister merkt zelf op dat het ,van
belang is niet uit het oog te verliezen dat de door de wet vastgestelde
drempels slechts drempels zijn waarboven concentraties aangemeld
moeten worden [en dat] het in geen geval gaat om verbodsdrempels"(77). De drempels houden met andere woorden geen verband
met de uiteindelijke beoordeling, doch met de preliminaire vraag
naar de al dan niet toepasselijkheid val!_cl~regds_. Ioch-ziJnde deer
- de-Ministeca:angeliaalae-drempels veeleer tendentieus.
Onder verwijzing naar de 5%-drempel van de Bagatelbekendmaking
stellen dat , ,het te vrezen valt dat het wetsontwerp te mild is wat dit
criterium van marktaandeel betreft"(78), is immers niet geheel ernstig te noemen, omdat hierdoor een graad van vergelijkbaarheid
wordt gesuggereerd die volstrekt afwezig is. De 5%-drempel kadert
immers binnen het stringente verbodsbeleidstoezicht op kartelovereenkomsten op grond van artikel 85, lid 1, EG, hetgeen binnen de
Belgische context geregeld wordt in artikel 2. De 20%-drempel van
artikel 11 daarentegen houdt verband met de al dan niet voeren van
een veeleer neutrale sui generis toezichtsbeleid ten aanzien van con(74) Gedr. St. Kamer, 1282/6-89190, Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven en
het wetenschapsbeleid, Artikelsgewijze bespreking, Ad artikel 11, Amen dement nr. 40 van de
heer BERTRAND, p. 32. Zo ook tijdens de voorbereidende werken in de Senaat, Gedr.St.Senaat, 1282-2 (1990-1991), Vers!ag namens de Commissie voor de economische aangelegenheden, Bespreking van de artikelen, Ad artikel11, p. 37. Zie hierover ook opnieuw, Par!. Hand.
Senaat, Gewone zitting, 1990-1991, 2820.
(75) Gedr. St. Senaat, 1282-2 (1990-1991), p. 37.
(76) Gedr. St. Senaat, 1282-2 (1990-1991), Verslag namens de Commissie voor de economische
aangelegenheden, Bespreking van de artikelen, Ad artikel 11, p. 39-42.
(77) Gedr. St. Senaat, 1282-2 (1990-1991), Verslag namens de Commissie voor de economische
aangelegenheden, Bespreking van de artikelen, Ad artikel 11, p. 41.
(78) Gedr. St. Senaat, 1282-2 (1990-1991), p. 40.
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centraties. De enige Europese drempels die een voldoende graad van
vergelijkbaarheidsrelevantie kunnen vertonen, zijn de lOOJo en de
25%-drempels van de ,betrokken markten" in de zin van formulier
CO, omdat enkel over deze markten gegevens moeten worden verstrekt bij de aanmelding van resp. horizontale of verticale en conglomerate concentraties. Aangezien de aanmeldingsplicht niet geldt ten
aanzien van markten waarop de betrokken ondernemingen een lager
marktaandeel bekleden, zou men dan ook kunnen stellen dat deze
percentages tot op zekere hoogte de tegenhangers vormen van de
20%-regel op grand waarvan tot toepasselijkheid van de Belgische
wet - en bijgevolg tot aanmeldingsplicht - kan worden besloten.
Deze drempels blijven evenwel volstrekt onvermeld.
Ook de drempels die door de Minister worden vermeld bij ,Wat
betreft het begrip ongunstige bei:nvloeding van de handel tussen de
Lid-Staten"(79), zijn in wezen niet relevant ter ,verdediging" van
de 20%-drempel voor toepasselijkheid van de Belgische concentratiecontroleregels. Dit begrip houdt immers enkel verband met de toepasselijkheid van de verdragsrechtelijke mededingingsregels, waar
het dient ,om de sfeer afte bakenen van het communautair mededingingsrecht ten opzichte van de nationale wetgeving"(80). De afbakening tussen communautaire en nationale wetgeving op het vlak van
concentratiecontrole daarentegen gebeurt niet op basis van dit begrip. Blijven in eerste orde onderworpen aan de nationale regels
terzake, de gevallen waarin aile betrokken ondernemingen samen een
wereldomzet behalen van minder dan 5 miljard ECU of waarbij een
onderneming van ten minste twee van deze betrokken ondernemingen binnen de Gemeenschap de 250 miljoen ECU-omzetdrempel niet
halen.
Voor de gevallen waarin de 5 miljard en de 250 miljoen ECU-drempels zijn overschreden geldt de 2/3 lLS-regel als uiteindelijke demarcatie tussen multinationale en puur nationale concentraties. Wanneer
immers blijkt dat aile betrokken ondernemingen meer dan 2/3 van
hun EG-omzet behalen binnen een en dezelfde Lid-Staat, ontbreekt
(79) Gedr.St.Senaat, 1282-2 (1990-1991), Verslag namens de Commissie voor de economische
aangelegenheden, Bespreking van de artikelen, Ad artikel 11, p. 40-42.
(80) Zie hiervoor o.m. de basisarresten, H.v .J., 30 juni 1966, LTM t. MBU, 56165, Jur., 1966,
391; H.v.J., 31 mei 1979, Hugin t. Commissie, 22178, Jur., 1979, 869, ro 17 en voor een
stellingname van de Commissie terzake, bvb. Beschikking 23 december 1977, De Laval-Stork,
PB. 1977 L 215/11, II.3. Dit kwam overigens ook meermaals aan bod tijdens de voorbereidende werken als argument pro het uitvaardigen van een eigen wetgeving terzake. Zo bv. de
Minister, Gedr. St. Senaat, 1282-2 (1990-1991), Verslag namens de Commissie voor de
economische aangelegenheden, Bespreking van de artikelen, Ad artikel8, 29-33. Zo ook tijdens
de algemene bespreking in de Senaat op 12 juli 1991, de beer Antoine, Pari. Hand. Senaat,
Gewone Zitting 1990-1991, 2813.
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de vereiste communautaire dimensie, zodat de operatie in concrete
toepassing van het subsidiariteitsprincipe aan de nationale autoriteiten kan worden overgelaten. In dat geval gaat het immers niet om
,ingrijpende structuurveranderingen waarvan de gevolgen voor de
markt verder reiken dan de grenzen van een Lid-Staat"(81). In die
zin vervult de 2/3 1LS-regel dan ook de rol die het interstatenhandelbegrip vervult voor de toepasselijkheid van de verdragsrechtelijke
bepalingen.
Dit neemt anderzijds niet weg dat marktdrempels die gelden voor het
laatste begrip niet kunnen worden ingeroepen ter verdediging van de
Belgische 200Jo-drempel. Deze onvergelijkbaarheid maakt dan ook
dat de Minister zich ten onrechte beroept op de vaststelling dat het
Hof van Justitie in verscheidene arresten heeft overwogen ,dat
marktaandelen die onder de (in onze wet gehuldigde) 20 pct.-drempel
liggen een gevoelige weerslag konden hebben op de handel tussen de
Lid-Staten" (82).
13. Waar binnen de Belgische context geen echt debat werd gevoerd
aangaande het al dan niet hanteerbaar zijn van marktaandeel als
toepassingscriterium, blijkt de precieze hoogte van de-drernpels-wel
degelijk een liaranekk.ig twistpunt te zijn geweest(83). Zowel in de
Kamer als in de Senaat werden immers verscheidene verhogingsamendementen ingediend.
Zo werd in eerste orde voorgesteld de drempels te verhogen tot
,,redelijke minima'' van resp. 50 miljard en 40% marktaandeel, om
,het voorafgaand toezicht op concentraties te beperken tot grote
concentraties" en dit ,[R]ekening houdend met zowel de huidige als
de toekomstige stand van zaken in Europees verband, alsmede gelet
op het feit dat Belgische ondernemingen in aanzienlijke mate export-

(81) Overweging 9, Preambule Vo 4064/89.
(82) Gedr. St. Senaat, 1282-2 (1990-1991), Verslag namens de Commissie voor de economische
aangelegenheden, Bespreking van de artikelen, Ad artikelll, p. 40.
(83) Zie hiervoor ook algemene bespreking in de plenaire vergadering van de Kamer van 27
maart 1991, Par!. Hand. Kamer, Gewone Zitting 1990-1991, 2436, ,Een fundamentele
discussie werd gevoerd nopens de toepassingsdrempels die we in Belgie zullen hanteren, zowel
voor de concentraties als voor de restrictieve mededingingspraktijken. Door verschillende
!eden werd verwezen, enerzijds naar de vee! hogere Europese drempels, maar vooral naar de
economische en administratieve haalbaarheid van de thans voorgestelde drempels."

1594

~co·
0

I

---

gericht zijn"(84). Hierdoor zou de voorafgaande controle worden
beperkt tot concentraties ,met een betekenisvolle omvang"(85). In
subsidiaire orde werden verhoogde drempels van resp. 10 miljard en
3501o marktaandeel voorgesteld(86). Een laatste bijkomend amendement beoogde een drempelverhoging tot resp. 2 miljard BEF en 2501o
marktaandeel, enerzijds omwille van het beperken van de rompslomp van de Belgische KMO's, anderzijds omwille van de 2501o-regel
in overweging 15 Vo 4064/89. Volgens de indiener van het amendement , ware het rechtszekerder conform met dit percentage te blijven"(87).
Volgens de Vice-Eerste Minister moest deze amendementen evenwel
duidelijk worden verworpen, omdat ,[M]et een drempelomzet van
50 miljard frank in Belgie nog slechts zeer weinig ondernemingen
onder de bier ingevoerde regeling met betrekking tot concentraties
[zouden] vallen. Men dient er immers rekening mee te houden dat
slechts een 45-tal ondernemingen in Belgie een omzet van 25 miljard
frank realiseren. Bovendien zouden de kleine en middelgrote ondernemingen hiervan uiteindelijk het slachtoffer zijn"(88). Volgens de
Minister van Economische Zaken kon het voorgestelde ,verhogen
van de in het wetsontwerp vastgelegde drempels niet aanvaard wor(84) Gedr. St. Kamer, 1282/4-89/90, Amendementen, nr. 41 van de Heer BERTRAND, Ad
artikelll, p. 9. Ook tijdens de besprekingen in de Senaat werd zulk amendement ingediend,
Gedr. St. Senaat, 1282-2 (1990-1991), Verslag namens de Commissie voor de economische
aangelegenheden, Bespreking van de artikelen, Ad artikelll, p. 37 en 1282-3 tot 8 (1990-1991),
Amendementen, nr. 3 van de heren Hatry en Boel, p. 3. Zie hierover ook opnieuw,
Parl.Hand.Senaat, Gewone zitting, 1990-1991, 2819.
(85) Gedr. St. Kamer, 1282/6-89/90, Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven
en het wetenschapsbeleid, Artikelsgewijze bespreking, Ad artikelll, Amendement nr. 41 van
de Heer Bertrand, p. 32.
(86) Gedr. St. Kamer, 128214-89/90, Amendementen, nr. 42 van de Heer BERTRAND, Ad
artikel 11, p. 9. Zie hiervoor ook, Gedr. St. Kamer, 1282/6-89/90, Verslag namens de
Commissie voor het bedrijfsleven en het wetenschapsbeleid, Artikelsgewijze bespreking, p. 32.
Het voorstel werd hernomen in de Senaat, Gedr. St. Senaat, 1282-2 (1990-1991), Verslag

namens de Commissie voor de economische aangelegenheden, Bespreking van de artikelen,
Ad artikelll, p. 38 en 1282-3 tot 8 (1990-1991), Amendementen, Ad artikelll van de heren
Hatry en Boel, p. 4. Zie hierover ook Pari. Hand. Senaat, Gewone Zitting 1990-1991, 2820.
(87) Gedr.St.Kamer, 128214-89/90, Amendementen, nr. 26 van de Heer DE CLERCK, Ad
artikel 11, p. 3. Zie hierover ook, Gedr. St. Kamer, 1282/6-89/90, Verslag namens de
Commissie voor het bedrijfsleven en het wetenschapsbefeid, Artikelsgewijze bespreking, Ad
artikel 11, p. 33, waar ditzelfde amendement wordt toegeschreven aan de heer Dumez. Ook
in de Senaat werd een amendement met deze strekking ingediend, Gedr. St. Senaat, 1282-2
(1990-1991), Verslag namens de Commissie voorde economische aangelegenheden, Bespreking
van de artikelen, Ad artikelll, p. 39 en 1282-3 tot 8 (1990-1991), Amendementen, van de heren
Hatry en Boel, p. 4. Zie hierover ook opnieuw, Pari. Hand. Senaat, Gewone zitting 1990-1991,
2820. Ook voor HAM (1992) 805 roept ,[H]et marktaandeel van 200Jo de vraag op waarom
men hier is afgeweken van het marktaandeel van 250Jo dat in de EEG verordening tot controle
op fusie (overweging 15) wordt aangemerkt als beperkt en niet van voldoende gewicht om te
veronderstellen dat de concurrentie niet wordt belemmerd."
(88) Gedr.St.Kamer, 1282/6-89/90, Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven en
het wetenschapsbeleid, Artikelsgewijze bespreking, Ad artikel 11, p. 32- 33.
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den. Inderdaad, aangezien het om cumulatieve criteria gaat, zou de
instelling van dergelijke drempels gelijk staan aan het substantieel
uithollen van de bepalingen van [het] antwerp betreffende de controle op de concentraties van ondernemingen"(89).
14. Wat de onderscheiden omzetdrempels zelf betreft valt nog op dat
in de Belgische Wet, anders dan in Verordening 4064/89, geen enkel
territoriaal aanknopingspunt voorkomt. Op het eerste gezicht verbaast deze lacune(90). Voornamelijk omwille van de communautairrechtelijke 2/3 lLS-regel zou men immers geneigd kunnen zijn in de
nationale wet een Belgische aanknoping te verwachten. Deze regel
vervult in wezen de functie van demarcatielijn tussen , ,multinationale" en ,puur nationale" concentraties, en wei in die mate dat hij
door sommigen ook wei omschreven wordt als de concentratiecontrole-tegenhanger van de vereiste bei"nvloeding van de interstatenhandel voor toepassing van de verdragsbepalingen(91). Wanneer men
zich kan beroepen op de regel kan immers met zekerheid worden
gesteld dat de betrokken operatie niettegenstaande de wereld- en
Gemeenschapsomzetdrempels zijn overschreden, geen voldoende
communautaire dimensie heeft(92). Zulke_Qp_exatie_valLdan eek-te
beoordelen aoorde nafionale auioriteiten.
Hierop voortbouwend zou men dan ook kunnen stellen dat het
toezicht ingesteld door de Belgische wet zich had moeten beperken
tot concentraties tussen ondernemingen die een welbepaalde omzet
behalen op de Belgische markt. Concreet had dit gekund door naast
de globale omzetdrempel van 1 miljard BEF een bijkomende ,Belgische" omzetdrempel in te stellen, naar analogie met de dubbele
(89) Gedr.St.Senaat, 1282-2 (1990-1991), Verslag namens de Commissie voor de economische
aangelegenheden, Bespreking van de artikelen, Ad artikelll, p. 39.
(90) De verklaring van de Vice-Eerste Minister als zou met betrekking tot de drempels ,ook
bier nagenoeg letterlijk de Europese reglementering [zijn] overgenomen", is dan ook niet
geheel correct te noemen. Gedr. St. Kamer, 1282/6-89/90, Verslag namens de Commissie voor
het bedrijfsleven en het wetenschapsbeleid, Artikelsgewijze bespreking, Ad artikelll, p. 32.
Volgens STUYCK, J., in zijn bijdrage in DE VROEDE (1993) Hoofdstuk 5, 85-108, 88, ,mag
men [echter] aannemen dat bet marktaandeel [van 2007o] moet worden behaald op de Belgische
markt", waardoor ook bier een territoriale aanknoping bestaat, omdat anders ,de Belgische
wet, wegens bet ontbreken van een territoriaal gebonden omzetdrempel, van toepassing [zou]
zijn op aile concentraties die geen communautaire dimensie hebben, eens de totale omzet van
de betrokken ondernemingen I miljard BF bedraagt, ongeacht de plaats waar de ondernemingen activiteiten hebben. Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn."
(91) Zo KoVAR, R., ,The EEC Merger control regulation", YEL 1990, Oxford, Clarendon,
1991, 659 blz., 71-101, 79-80 en LE BOLZER, 1992, 37.
(92) Zo ALEXANDER, W., ,Le controle des concentrations entre entreprises: une affaire
communautaire", Cah. dr. eur., 1990,529-573, 564-565; PAPPALARDO, A., ,Concentrations
entre entreprises et droit communautaire", Revue du Marche Unique europeen, 1991, 11-44,
25.
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wereld- en Gemeenschapsomzetdrempel in Vo 4064/89. Toch kan
deze afwezigheid van territoriale aanknoping in de praktijk niet tot
conflicterende bevoegdheid aanleiding geven aangezien de WBEM
uitdrukkelijk bevoegdheid afwijst ten aanzien van concentraties die
gevat worden door de communautaire regels(93).
15. Nog met betrekking tot de basisregels voor de voorafgaande
controle op concentraties moet worden gewezen op de verschillende
gevolgen van het al dan niet overschrijden van de drempels.
In Europees verband geldt als regel dat indien kan worden aangetoond dat de communautaire drempels overschreden zijn enkel Vo
4064/89 van toepassing is, en bijkomend dat de Commissie als enige
bevoegd is om deze toe te passen(94). In zulk geval kunnen de
nationale autoriteiten noch hun nationale wetgeving inzake mededinging, noch de artikelen 85 of 86 toepassen(95). Wat de toepassing
van nationale wetgeving betreft, bevat de Belgische Wet overigens
een expliciete verwijzing naar de exclusiviteitsnorm, aangezien artikel13 uitdrukkelijk bepaalt dat , , [D]e concentraties die onderworpen
zijn aan het toezicht van de Commissie van de Europese Gemeenschappen niet onderworpen [zijn] aan het toezicht ingesteld door
deze wet".
Concentraties zonder communautaire dimensie vallen zonder meer
buiten het toepassingsbereik van Vo 4064/89. De beoordeling van
zulke concentratie zal dan ook in hoofdorde verlopen overeenkomstig de regels van het nationaal mededingingsrecht. Anderzijds impliceert dit geenszins dat zulke operaties hierdoor zonder meer ,ontsnappen" aan elke communautaire controle. Volgens sommige auteurs trad immers door de intrekking van de uitvoeringsverordeningen van de artikelen 85 en 86 ten aanzien van aile concentraties in
de zin van artikel 3 Vo 4064/89(96) - en dus niet enkel ten aanzien
van concentraties met een communautaire dimensie als omschreven

(93) Artikel 13 WBEM.
(94) In toepassing van het centrale zgn. one stop-shop-principe. Overweging 26, Vo 4064/89
en artikel 21, lid 1.
(95) Overweging 27, Vo 4064/89 en artikel 21, lid 2.
(96) Artikel22 Vo 4064/89 bepaalt onder het hoofdje ,Toepassing van deze verordening":
1. Op concentraties als omschreven in artikel 3 is uitsluitend deze verordening van toepassing.
2. De Verordeningen nr. 17, nr. 1017/68, nr. 4056/86 en 3975/89 zijn niet van toepassing op
concentraties als omschreven in artikel 3.
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in artikel 1 -, het overgangsregime van de artikelen 87 tot 89 van
het Verdrag opnieuw in werking(97).
Dit impliceert in de eerste plaats dat de Commissie zou kunnen
optreden op grond van artikel89 EG. Toch zijn de concrete actiemogelijkheden middels zulk optreden beperkt. Op grond hiervan kan
de Commissie enkel overgaan tot het voorstellen van middelen om
inbreuken te beeindigen; wanneer dit niet gebeurt kan zij enkel een
met redenen omklede beschikking uitvaardigen. Om aan de toestand
te verhelpen beschikt zij echter niet over concrete bevoegdheden. Zij
moet immers het treffen van tegenmaatregelen, waarvan zij weliswaar de voorwaarden en de wijze van toepassing kan bepalen,
volledig overlaten aan de Lid-Staten(98). De Commissie gaf weliswaar aan dat zij niet van plan was daadwerkelijk gebruik te maken
van haar bevoegdheden ex artikel 89 EG ten aanzien van operaties
beneden de voorziene verlaagde drempels van resp. 2 miljard en 100
miljoen ECU of die de 2/3 1LS-norm zouden overschrijden(99),
doch het is niet geheel duidelijk of deze standpuntbepaling ook blijft
gelden nu beslist werd de geldende drempels van resp. 5 miljard en
250 miljoen ECU niet te verlagen v66r 1996.
Daarnaast blijft de vraag in welk~ mate. de_nationale autoriteiten -op
grond van artikei 88 een communautair toezicht kunnen uitoefenen
op deze concentraties zonder communautaire dirnensie(lOO). Hierover zijn de rneningen verdeeld. Een aantal auteurs is van oordeel dat
de intrekking van Vo 17 deze bevoegdheid zonder meer weer tot

(97) Zie hiervoor o.m. BLAISE, J.B., ,Concurrence: controle des operations de concentration", R. T.D.E., 1990, 743-778, 778; SoAMES, T., ,The ,Community dimension" in theEEC
merger regulation: the calculation of the turnover criteria", E.C.L.R., 1990, 213-225, 224;
VAN DE WALLE DE GHELCKE, B., ,Le reglement CEE sur le controle des concentrations",
J.T., 1990, 245-257, 256; PAPPALARDO (1991) 42-43.
(98) Zie hierover ook, NIEMEYER, H.-J., ,Die Anwendbarkeit der Art. 85 und 86 EWG-Vertrag auf Unternehmenszusammenschlusse nach Inkrafttreten der EG-Fusionskontrolverordnung", R.I. W., 1991, 448-453, 449-450.
(99) Verklaring van de Commissie inzake artikel22. Doc 109058 van de Raad. Zie hierover
ook o.m. ELLAND, W., ,The merger control regulation 4064/89", E.C.L.R., 1990, 1Il-118,
II7.
(100) Artikel88luidt: , Tot op het tijdstip van inwerkingtreding van de voorschriften op grond
van artikel 87 vastgesteld, beslissen de autoriteiten van de Lid-Staten over de toelaatbaarheid
van mededingingsregelingen en over het misbruik maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt in overeenstemming met hun nationale recht en de in artikel 85, met name
lid 3, en in artikel 86 neergelegde bepa!ingen."
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leven wekt(lOl). Anderen daarentegen verdedigen de stelling dat de
gecumuleerde rechtsbasis van Verordening 4064/89 maakt dat deze
moet worden gezien als , ,voorschrift vastgesteld op basis van artikel
87", zodat de toepassingsvoorwaarde van artikel 88(102) niet is
vervuld. Voor deze auteurs volgt daaruit dat ,,vanaf de inwerkingtreding van Verordening 4064/89, bedoelde Verdragsbepaling niet meer
als basis voor de bevoegdheid van de Lid-Staten kan fungeren" en
dat concentraties zonder communautaire dimensie uitsluitend overeenkomstig het nationale recht kunnen worden beoordeeld(l03).
In het Belgisch systeem daarentegen liggen de zaken ietwat anders.
Anders dan Vo 4064/89(104) bevat de Wet immers geen exclusiviteitsnorm(l05), terwijl ook de bevoegdheid van de door de wet
ingestelde organen(l06) naar de letter niet exclusief lijkt te zijn(l07).
Ten aanzien van concentraties beneden de drempels wordt door

(101) Zo EINSELE, D. ,Auswirkungen der europaischen Fusionskontrollverordnung auf
Gemeinschaftsunternehmen", R.I. W., Beilage 2 zu Heft 8-1992, 27 blz., 8. Meer genuanceerd, VAN DE WALLE DE GHELCKE (1990) 256, ,Les autorites des Etats membres restent,
en principe, entierement libres d'appliquer les articles 85 et 86 a des operations de concentration, telles que definis par le reglement. Mais le Conseil et la Commission ont declare
conjointement que 'pour des raisons imperieuses de securite juridique', le reglement sera seu/
-eta titre exclusif- applicable aux concentrations definies a l'article 3. Les autorites des
Etats membres seraient done engagees a ne pas appliquer elles-memes les articles 85 et 86 du
Traite a de telles operations, meme, semble-t-il, a celles qui ne sont pas de dimension
communautaire."
(102) Met name, de afwezigheid van zulke voorschriften, aangezien artikel88 slechts geldt,, tot
het tijdstip van inwerkingtreding van de voorschriften op grond van artikel 87 vastgesteld".
(103) Zo VANDERELST & WIJCKMANS (1990) 364. In dezelfde zin, NIEMEYER (1991) 450 en
Bos, STUYCK & WYTINCK (1992) 374. De Raad van State was de veeleer cryptische mening
toegedaan dat deze onderwerping ,aan de regelen die door de nationale wetgever zijn
uitgevaardigd" slechts geldt ,in de mate dat dit de beoordeling niet verhindert", Gedr. St.
Kamer, 1282/1-89/90, Advies Road van State, p. 62, sub 2.
(104) Artikel22, lid 1, Vo 4064/89, ,Op concentraties als omschreven in artikel 3 is uitsluitend deze verordening van toepassing."
(105) Zie evenwel Gedr. St. Kamer, 1282/1-89/90, Memorie van Toelichting. Commentaar
bij de artikelen, Ad artikel 41, p. 34, , ... dat deze wet de beslissingsbevoegdheid inzake
mededingingspraktijken voorbehoudt aan de raad voor de mededinging (onder voorbehoud
van de mogelijkheid tot beroep voor het Hof van Beroep)." (cursivering toegevoegd)
(106) Zie hiervoor verder.
(107) In de Europese context is , ,Onder voorbehoud van het toezicht door het Hof van Justitie
uitsluitend de Commissie bevoegd de in deze verordening bedoelde beschikkingen te geven.",
Artikel21, lid 1, Vo 4064/89. Zulk expliciet voorbehoud komt in de Belgische Wet niet voor.
Artikel 10, lid 1, stelt immers enkel in niet-exclusieve bewoordingen dat ,Concentraties
onderworpen [zijn] aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad voor de Mededinging, die
vaststelt of zij al dan niet toelaatbaar zijn".
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sommigen de stelling verdedigd dat zij zonder meer oncontroleerbaar
zijn(l08).
16. Ben verdere opvallende bijzonderheid van de Belgische controle
op concentraties is dat met betrekking tot concentraties die ontoelaatbaar zijn omwille van het feit dat zij door het scheppen of het
versterken van een machtspositie de mededinging aantasten, de
Belgische Wet in afwijking van Vo 4064/89 voorziet in de mogelijkheid van ,een vrijstelling van het verbod door de Raad voor de
Mededinging indien hun bijdrage tot de verbetering van de produktie
of van de verdeling, tot de bevordering (en niet enkel de verbetering)
van de technische of economische vooruitgang of tot de verbetering
van de concurrentiestructuur in de markt, opweegt tegen de aantasting van de mededinging die uit deze concentratie voortvloeit"(109).
Met deze introductie van een vrijstellingsmogelijkheid blijft de Belgische wetgever in feite vasthouden aan een uiteindelijk in Vo 4064/89
niet behouden formule. Tijdens de lange ontstaansgeschiedenis van
de communautaire concentratiecontrole werd tot het laatste voorstel
eveneens voorzien in de mogelijkheid tot ontheffing van met de
gemeenschappelijke markt onve~nigbaJ:"e concentraties indien ,de
bijarage ervanfot-ae-verbetering van de produktie of verdeling der
produkten, tot bevordering van de technische of economische vooruitgang of tot verbetering van de concurrentie-structuur op de gemeenschappelijke markt, de nadelen, die daaraan voor de mededinging zijn verbonden, overtreft' '(11 0). De gelijkenis met de Belgische
ontheffingsn10gelijkheid-formulering is duidelijk te treffend om toevallig te zijn. Ret is dan ook enigszins eigenaardig dat tijdens de
voorbereidende werkzaamheden niemand ,signaleerde" dat deze
ontheffingsmogelijkheid op Europees vlak uiteindelijk niet Ianger
(108) Zo WAELBROECK & BoucKAERT (1992) 291. Deze auteurs stellen dat deze niet kunnen
worden gecontroleerd op grand van de kartel- of misbruiktoezichtsbepalingen omdat in de
Belgische context, anders dan in Europees verband geen sprake is van enige hierarchie in de
mededingingsregels. Zo ook BouRGEOIS, J. & VANHAERENT, K., in hun bijdrage in: DE
VROEDE (1993), Hoofdstuk 4, 71-81,74 en STUYCK (1993) 105-106, overigens onderverwijzing
naar de stellingname van WAELBROECK en BoucKAERT. Zij voegen hieraan evenwel toe dat
dit niet wegneemt ,dat elk misbruik- in de zin van een specifieke, van de concentratiehandeling te onderscheiden, gedraging- dat van de door de concentratie gecreeerde of versterkte
machtspositie zou worden gemaakt onder artikel 3 van de WBEM zal kunnen worden
gesanctioneerd.''
(109) Gedr. St. Kamer, 1282/1-89/90, Memorie van Toelichting. Commentaar bij de artikelen, ad artikel 10, p. 22.
(110) Zie hiervoor het Commissie-voorstel van 30 november 1988, Gewijzigd voorstel voor
een verordening van de Raad betreffende de controle op concentraties van ondememingen,
COM(88) 734 def., PB. 1989 C 22/14. Zie over deze ontheffingsmogelijkheid ook BLAISE
(1990) 763, nr. 58; FINE (1991) 148; PAPPALARDO (1991) 29-30.
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voorkomt, en dat deze elementen in de Europese context enkel aan
bod kunnen komen tijdens de beoordeling van deal dan niet verenigbaarheid van de betrokken operatie(lll).
Hoewel de Commissie duidelijk heeft aangegeven dat zij ten aanzien
van de elementen ontwikkeling van technische en economische vooruitgang een artikel85, lid 3-interpretatie zal hanteren(l12), neemt dit
niet weg dat het hierbij niet Ianger gaat om elementen die kunnen
worden ingeroepen tijdens een tweede fase-onderzoek naar de mogelijkheid tot ontheffing van een of ander verbod. Anders dan het
kartelbeleid, dat uitgaat van een duidelijk verbodsprincipe, dat evenwei niet absoluut is gezien de mogelijkheid tot ontheffing, stelt het
concentratiecontrolebeleid een specifiek soort toezicht in naar de al
dan niet verenigbaarheid van een gegeven operatie met de gemeenschappelijke markt. Binnen zulk fundamenteel verschillend beleid is
dan ook geen ruimte voor ,ontheffingsoverwegingen"(l13), aangezien het eenmalig onderzoek tegelijk definitief is, en slechts tot een
van twee resultaten kan leiden. Ofwelleidt de operatie tot de creatie
of versterking van een machtspositie die tot gevolg heeft dat een
daadwerkelijke mededinging op de gemeenschappelijke markt of een
wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd, ofwel
is dit niet het geval(ll4).
Dat de ontheffingsmogelijkheid in Vo 4064/89 uiteindelijk niet
Ianger voorkomt, wordt meestal verklaard als een duidelijke keuze
voor een concentratiecontrole als een instrument van communautair
mededingingsbeleid en een afwijzing van industriebeleidsmatige uitgangspunten. Deze tweespalt tussen beide beleidsuitgangspunten was
overigens een van de redenen waarom de uitvaardiging van
Vo 4064/89 zolang op zich liet wachten(115). Hoewel in de literatuur
(111) Overeenkomstig artike1 2, lid 1, sub b, Vo 4064/89 houdt de Commissie in het kader
van haar concentratiecontro1e-beleid rekening met ,de positie op de markt van de betrokken
ondernemingen, hun economische en financiele macht, de keuzemogelijkheden van leveranciers en afnemers, hun toegang tot voorzieningsbronnen en afzetmarkten, het bestaan van
juridische of feitelijke hinderpalen voor de toegang tot de markt, de ontwikkeling van vraag
en aanbod van de betrokken produkten of diensten, de belangen van de tussen- en eindverbruikers, alsmede de ontwikkeling van de technische en economische vooruitgang voor zover deze
in het voordeel van de consument is en geen belemmering vormt voor de mededinging."
(cursivering toegevoegd)
(112) Zie hiervoor, Verklaringen van de Commissie ad artikel2, lid 1, b.
(113) Ook W AELBROECK & BoucKAERT (1992) 290 merken naar aanleiding van de Belgische
wet op dat ,[L]a possibilite d'exempter [... ] n'est que difficilement conciliable avec !'esprit
general de la loi".
(114) Zie voor de omschrijving van de (on)verenigbaarheids-toetsingsnorm, artikel 2,
Vo 4064/89.
(llS) Zie hierover o.m. MESTMii.CKER, E.-J., ,Fusionskontrolle in Gemeinsamens Markt
zwischen Wettbewerbspolitik und Industriepolitik", BuR., 1988, 349-377.
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terzake zelden wordt vermeld binnen welk ,kamp" Belgie kon
worden gesitueerd tijdens het Europese debat terzake(116), lijkt
anderzijds uit de introductie van de vrijstellingsmogelijkheid te moeten volgen dat de Belgische wetgever bij de beoordeling van concentraties wei degelijk plaats inruimt voor industriepolitieke overwegingen(l17). Of de wetgever zich ten voile bewust was van de verregaande afwijking van het ,voorbeeld", of anders gesteld, of hij hiermee
met opzet heeft willen afwijken van het Europese systeem kan
evenwel niet met zekerheid worden gesteld, aangezien uit de voorbereidende stukken in het geheel niet blijkt of men zich wel degelijk
bewust was van het feit dat de ontheffingsmogelijkheid uiteindelijk
niet voorkomt in Vo 4064/89.

17. Een laatste duidelijke afwijking van het Europees modelligt op
het organieke vlak. Waar in Europees verband de Commissie centraal staat en - zij het niet uitsluitend - als hoedster van de
mededinging optreedt, werd op nationaal niveau overgegaan tot een
doorgedreven functionele splitsing(118). Zo staat de Dienst voor de
Mededinging(119) in voor het onderzoek, terwijl de eigenlijke beslissingsmacht voor individuele gevallen berust bij een nieuw opgericht
administratief rechtscollege(120), de Raad voor de Mededin-

(ll6) Men vermeldt hierbij meestal enkel de grotere Lid-Staten. Als aanhangers van de
mededingingsbeleidsoptie worden genoemd: Duitsland (van bij de aanvang), en in stijgende
mate Groot-Brittannie en Frankrijk; als voorstanders van de industriebeleidsmatige aanpak
worden vermeld: Italie, in steeds mindere mate Groot-Brittannie en Frankrijk, of anders,
voornamelijk Frankrijk en de Zuideuropese Lid-Staten. Zie hiervoor, o.m., AxsTER, 0 ., ,Die
europiiische Fusionskontrolle", in: WESTERMANN, H.P. & RoSENER, W. (Hrsg), Festschrift
fiir Karlheinz Quack zum 65. Geburtstag, Berlin, Walter de Gruyter, 1991, 753 biz., 569-588,
580-581; BLAISE (1990) 763; PAPPALARDO (1991) 29.
(ll7) Zo STEENLANT (1992) 367, die zonder meer stelt dat ,[D]e beoordeling dus niet !outer
[zal] berusten op factoren in verband met de mededinging, maar ook een ,economische
balans" zal opmaken", hetgeen precies neerkomt op een veeleer industriepolitieke benadering.
(liS) Hetgeen door een aantal auteurs een duidelijke verbetering wordt genoemd. Zo o.m.
WAELBROECK & BOUCKAERT (1992) 291; STEENLANT (1992) 370. Voor VEROUGSTRAETE
daarentegen is ,de 'Belgian touch' in dit geval een overmaat aan ambitie en verbeelding voor
de gecreeerde instellingen. Wij hebben bewezen, sinds 1970, dat de Belgen enthousiaste
scheppers zijn van instellingen: wij moeten nog bewijzen dat wij ze op een zuinige en nuttige
manier kunnen doen werken", VEROUGSTRAETE, I., bijdrage in: DE VROEDE (1993), Hoofdstuk 2, 29-47, 47.
(119) Deze Dienst bestond op organiek vlak reeds als een afdeling, zonder eigen rechtspersoonlijkheid, van de Administratie van de Handel van het Ministerie van Economische Zaken.
Gedr. St. Kamer, 1282/1-89/90, Memorie van Toelichting. Commentaar bij de artikelen, Ad
artikel 14, p. 23-24. Deze dienst functioneerde voorheen ,in het kader van de bijstandsplicht
van de nationale staten aan de Europese Commissie voor de toepassing van de artikelen 85
en 86 van het Verdrag", Pari. Hand. Kamer, Gewone Zitting 1990-1991, 2435. Zie hierover
de bijdrage van LEURQUIN, X., in: DE VROEDE (1993), Hoofdstuk 8, 133-141.
(120) Zo vermeld in artikel 16 WBEM. SWENNEN (1993) 516 merkt hierbij op dater ,over
dit begrip in Belgie verder geen duidelijkheid is".
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ging(121). Met betrekking tot deze Raad kan worden opgeinerkt dat
de ,zeer grote onafhankelijkheid tegenover de politieke macht"
meermaals uitdrukkelijk als positief element werd benadrukt(122).
Ben concreet gevolg hiervan is dat de Minister van Economische
Zaken zelf bijna niet meer optreedt(123) en dat enkel de uitvaardiging van groepsvrijstellingen tot diens uitsluitende bevoegdheid behoort. Daarnaast leek het nuttig te voorzien in de oprichting van een
paritair raadgevend orgaan. Binnen de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven werd dan ook een Commissie voor de Mededinging in
het leven geroepen(124).
Toch werd ook tijdens de voorbereidende werken geregeld aandacht
besteed aan de structuren. In de Kamer stelde een lid de vraag of , ,het
gaat om louter administratieve dan wel om klassieke rechtsorganen.
Zo is bijvoorbeeld de Voorzitter van de rechtbank van koophandel
bevoegd met betrekking tot bepaalde inbreuken aangaande reglementering op de handelspraktijken. In voorliggend ontwerp wordt
daarentegen een administratief orgaan gecreeerd. Spreker vraagt of
het toch niet wenselijk zou zijn dat het onderzoek permanent wordt
geleid door een magistraat, naar analogie met de functie van de
onderzoeksrechter bij een klassiek gerechtelijk onderzoek. Met betrekking tot de uit te spreken vonnissen vraagt spreker waarom er
hier klaarblijkelijk geen vertrouwen is in de rechtbanken van koophandel"(l25). In antwoord op de ,voorgestelde bevoegdheden voor
de (Voorzitter van) de Rechtbank van Koophandel", wees de ViceEerste Minister , ,op een fundamenteel onderscheid: de rechter vonnist in een geschil tussen twee partijen, terwijl het hier niet om
dergelijke geschillen gaat. Er moet uitspraak gedaan worden in een
zeer bijzondere en complexe materie uit het economisch recht, die
(121) Zie over deze Raad, de bijdrage van DELCORDE, C., in: DE VROEDE (1993), Hoofdstuk 7, 123-130.
(122) Zo door de Minister van Economische Zaken, Gedr. St. Senaat, 1282-2 (1990-1991),
Versiag namens de Commissie voor de economische aangeiegenheden, Aigemene bespreking,
p. 16. Zo ook de Vice-Eerste Minister, Gedr. St. Kamer, 1282/6-89/90, Versiag namens de
Commissie voor het bedrijfsieven en het wetenschapsbeieid, Artikeisgewijze bespreking, Ad
artikel 7, p. 29. Nog door de Minister tijdens de algemene bespreking tijdens de plenaire
vergadering van 27 maart 1991, Pari.Hand.Kamer, Gewone zitting 1990-1991, 2441. Zo ook
tijdens de algemene bespreking in de Senaat, de Heer ANTOINE, Pari. Hand. Senaat, Gewone
Zitting, 1990-1991, 2813.
(123) Gedr.St.Kamer, 1282/6-89/90, Versiag namens de Commissie voor het bedrijfsieven en
het wetenschapsbeleid, Artikeisgewijze bespreking, ad artikel9-13, p. 34. Ook vermeld tijdens
de algemene bespreking in de Kamer door Mevrouw Corbisier-Hagon, Pari. Hand. Kamer,
Gewone zitting 1990-1991, 2437.
(124) Gedr. St. Kamer, 1282/1-89/90, Memorie van Toelichting, Commentaar bij de artikelen, Ad artikel 21, p. 25.
(125) Gedr.St.Kamer, 1282/6-89/90, Versiag namens de Commissie voor het bedrijfsleven en
het wetenschapsbeieid, p. 14.
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het voorwerp rnoet uitmaken van een beoordeling door gespecialiseerde rechters, die bijgestaan worden door personen die bijzonder
goed op de hoogte zijn van gedragingen en structuren in het domein
van de mededinging. De oprichting van een specifiek orgaan is
bijgevolg onontbeerlijk; dergelijk specifiek orgaan bestaat tevens in
het buitenland en in de hoedanigheid van de Europese Commissie"(l26).
Anderen daarentegen gingen minder diplornatisch te werk en stelden
zonder meer dat de oprichting van deze , ,nieuwe uitzonderingsrechtbank op zich al bewijst dat het norrnale justitiele apparaat van de
rechterlijke rnacht niet in staat blijkt te zijn om op een efficiente wijze
kartel- en mededingingspraktijken te beoordelen"(127). Dit ,gebrek
aan vertrouwen" in de gewone rechters verbaast enigszins. Hoewel
het te ver zou leiden uitputtend in te gaan op de rol van de gewone
rechters bij de toepassing van het verdragsrechtelijk Europees mededingingsrecht, kunnen een aantal elernenten hier toch niet onvermeld
blijven.
Sinds BRT-Sabam(128) staat vast dat ,particulieren die zich benadeeld achten door gedragingen van ondernerningen die in strijd zijn
met de artikelen 85 en 86, zichr~c:hJstre_eks_toteennationale--reehter~
lijke instantie k:ull.nen wend~~ en rnitsdien kunnen verzoeken dat de
rechter de inbreuk vaststelt"(l29). Hoewel het onderscheid tussen
een rechterlijke procedure- voor de rechter - en de administratieve
procedure - voor de Cornmissie -, ook in de Europese context
Jundamenteel is, stond dit er evenwel niet aan in de weg dat de
// Commissie vanaf 1983 expliciet wees op de grotere rol voor de
/
nationale rechtbanken bij de toepassing van het Europees mededingingsrecht. Zij beoogde hierrnee naar eigen zeggen in de eerste plaats
de ,in Europa algemeen verbreide rnisvatting dat aileen de Commissie de artikelen 85 en 86 van het Verdrag kan toepassen'' recht te
zetten(l30). De Cornmissie beklemtoonde dan ook meer dan eens dat
de , ,wegen en rniddelen om de nakoming af te dwingen van het
communautaire mededingingsrecht dus in zekere zin gedecentrali(126) Gedr.St.Kamer, 1282/6-89/90, Vers!ag namens de Commissie voor het bedrijjsleven en
het wetenschapsbeleid, p. 17.
(127) Zo de Heer DUMEZ voor de CVP-fractie tijdens de algemene bespreking in de plenaire
vergadering van 27 maart 1991, Parl.Hand.Kamer, Gewone zitting 1990-1991, 2438.
(128) H.v.J., 30 januari 1974, BRT-Sabam I, 127/73, Jur., 1974, 51.
(129) Zo de Commissie in het Dertiende Mededingingsverslag (1983), § 217, onder verwijzing
naar de BRT-Sabam-uitspraak.
(130) Dertiende Mededingingsverslag (1983), § 217-218 ,De toepassing van het communautaire recht door de nationale rechter''.
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seerd [zijn], de beroepsmogelijkheden beter gespreid en de plaats
waar recht kan worden gedaan dichter bij de justitiabelen gebracht.
De praktische gevolgen van deze rechtstoestand zouden alle belanghebbenden duidelijker voor ogen moeten staan"(l31). De versterking van de rol die de nationale rechter bij de toepassing van de
mededingingsregels kan spelen werd dan ook vanaf dat ogenblik
duidelijk als prioriteit vooropgesteld(132).
Dit streven leidde in 1993 tot de publikatie van de Bekendmaking
betreffende de samenwerking tussen de Commissie en de nationale
rechterlijke instanties voor de toepassing van de artikelen 85 en 86
van het EG-Verdrag(l33). Hiermee wordt enerzijds beoogd ,de
nationale rechters nogmaals te wijzen op de bevoegdheden die zij
thans reeds bezitten krachtens de rechtstreekse wer king van de artikelen 85, lid 1, en 86 van het EG-Verdrag en van de groepsvrijstellingen(l34)" en anderzijds - met inachtneming van de onderscheiden
bevoegdheden van de ,verschillende instellingen" die ,met de dagelijkse opbouw van het mededingingsrecht zijn belast"(l35), een
,verduidelijking hoe de Commissie voor de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag in individuele gevallen tot een
nauwere samenwerking met de nationale rechterlijke instanties denkt
bij te dragen"(136). Zonder deze Bekendmaking in detail te willen
behandelen(137), valt hierbij toch op dat de Commissie zonder meer
overtuigd is dat ,het normale justitiele apparaat van de rechterlijke
macht", perfect ,in staat blijkt te zijn om op een efficiente wijze
(131) Dertiende Mededingingsverslag (1983), § 217.
(132) Zie hiervoor Veertiende Mededingingsverslag {1984}, § 47; Vijftiende Mededingingsverslag (1985), § 38-43; Zestiende Mededingingsverslag (1986), §§ 41-42; Zeventiende Mededingingsvers/ag (1987), §55; Twintigste Mededingingsverslag (1990), § 4; Eenentwintigste Mededingingsverslag (1991), §§ 69-70 en 142 en Tweeentwintigste Mededingingsvers/ag (1992),
§ 115, 120 en 299.
(133) PB. 1993 C 39/6.
(134) Eenentwintigste Mededingingsverslag (1991), § 70. Hoewel aangaande de eerste ontwerpbekendmaking, geldt deze stelling mutatis mutandis ook voor de uiteindelijke bekendmaking.
(135) SamenwerkingsBekendmaking, § 2.
(136) SamenwerkingsBekendmaking, § 3.
(137) Hetgeen immers op zichzelf het onderwerp van een afzonderlijke studie kan uitmaken.
Zie voor meer informatie o.m. BouRGEOIS, J .H.J., , ,De nationale rechter en de EG-mededingingsregels- Bekendmaking van de EG-Commissie", S.E. W., 1993, 690- 697; DEFALQUE,
J., ,Communication relative a Ia cooperation entre Ia Commission et 1es jurisdictions
nationales pour !'application des articles 85 et 86 du Traite CEE", J. T., 1993, 459; GoLDING,
J. & EccLES, R., ,Decentralizing the application ofEC competition rules", Eur. Bus. L. Rev.,
1993, 141-142; GYSELEN, J., ,Le juge national face aux regles de concurrence communautaires
applicables aux entreprises", JT Dr. eur., 1993, 25-33; RILEY, A. J., ,More radicalism please:
the notice on co-operation between national courts and the Commission in applying Articles
85 and 86 oftheEEC-Treaty", E.C.L.R., 1993, 91-96; VANBAEL, I., ,The role of the national
courts", E.C.L.R., 1994, 3-7.
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kartel- en mededingingspraktijken te beoordelen"(138). Indien hierbij moeilijkheden rijzen, kunnen deze worden opgevangen door
beroep te doen op de hulp van de Commissie aangaande feitelijke
of juridische vragen(139), of door een prejudiciele vraag te stellen
aan het Hof van Justitie wanneer interpretatieproblemen de afhandeling van het geschil onmogelijk maken.
18. In de Belgische context werd oorspronkelijk een combinatie van
deze twee systemen voorzien. Hoven en rechtbanken bij wie een
geschil aanhangig wordt gemaakt, hadden immers, wanneer de oplossing daarvan afhankelijk was van de wettelijkheid van de betrokken mededingingspraktijk, het geschil kunnen schorsen en aan de
Raad voor de Mededinging, ,omwille van zijn specialisatie(140)"
een prejudiciele vraag dienaangaande kunnen stellen. Tot op zekere
hoogte had dit overeengekomen met het nieuwe systeem van juridische bijstandsverlening door het communautair uitvoeringsorgaan.
De nationale rechter kan immers op grond daarvan de Commissie
,over rechtsvragen raadplegen"(141). Hoewel de door de Commissie gegeven antwoorden, anders dan prejudiciele arresten van het
Hof, de nationale rechter niet binden, is de Commissie duidelijkde
mehing toegedaan ,dat haar antwoorden hem bij de beslechting van
geschillen dienstig kunnen zijn"(142). De expliciete verwijzing naar
het Europese voorbeeld waar het ,ook het Hof van Justitie [is] en
niet de Commissie die prejudiciele vragen beantwoordt(143)" om het
voorgesteld systeem te wijzigen, is dan ook op dit ogenblik niet geheel
correct meer. Anderzijds leek het oorspronkelijk systeem ook wei
degelijk op de prejudiciele procedure ex artikel 177 EG, omdat de
nationale rechter wei degelijk gebonden zou geweest zijn door de
antwoorden van de Raad voor de Mededinging.
Mede onder invloed van amendementen en tussenkomsten in de

(138) Om de hoger geciteerde formulering van de Heer DUMEZ te parafraseren.
(139) Als voorzien in de SamenwerkingsBekendmaking, zie hiervoor §§ 33-44.
(140) Zo vermeld in Amendement nr. 14 van de regering, Ad artikel 41, Gedr. St. Kamer,
1282/3- 89/90, Amendementen, p. 3. Tijdens de bespreking in de Kamer bleek overigens dat
bepaalde !eden hieraan de voorkeur bleven houden, omdat ,een geeigend, speciaal daartoe
opgericht !ichaam inzake prejudiciele vragen beter geplaatst [leek] dan het Hof van Beroep",
Gedr. St. Kamer, 1282/6- 89/90, Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven en het
wetenschapsbeleid, Artikelsgewijze bespreking, Ad artikel41, p. 48.
(141) SamenwerkingsBekendmaking, § 38.
(142) SamenwerkingsBekendmaking, § 39.
(143) Amendement nr. 5 van de Heer DE CLERCK, reeds aangehaald.
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Kamer(144), werd de aanbeveling gevolgd ,dat de prejudiciele vragen aan de hoogste rechtsmacht gesteld worden". Aangezien het
,Hof van Beroep als beroepsinstantie voor de Raad [moet] instaan
voor de eenheid van de rechtspraak"(145) werd er finaal ,na rijp
beraad en na overleg met de Minister van Justitie, de voorkeur aan
gegeven deze taak toe te kennen aan het Hof van Beroep te Brussel,
de hoogste rechtsrnacht inzake econo-mische mededinging, opdat de
eenheid van rechtspraak bewaard zou blijven"(146).
19. Uit het voorgaande volgt dat de initiele vraagstelling onverkort
overeind blijft. Het is nog steeds niet duidelijk of wetgevend optreden op dit dornein werkelijk noodzakelijk was. Het blijft nog steeds
af te wachten of de nationale toevoegingen aan het Europese model
op termijn niet tot nieuwe rechtsonzekerheid zullen leiden, zoals
evenmin zeker is of conflicten tussen het nationale en het communautaire regelsysteem wel degelijk zullen uitblijven.

(144) Gedr. St. Kamer, 1282/2-89/90, Amendementen, Amendement nr. 5 van de heer DE
CLERCK, Ad artikel41, p. 3; Gedr. St. Kamer, 1282/6-89/90, Vers/ag namens de Commissie
voor het bedrijfs/even en het wetenschapsbeleid, p. 14 en voor de behandeling van amendement
nr. 5, p. 47-48.
(145) Amendement nr. 5 van de heer DE CLERCK, reeds aangehaald.
(146) Gedr. St. Kamer, 1282/3-89/90, Amendementen, nr. 14 van de regering ad artikel41,
Verantwoording, p. 3. STEENLANT heeft duidelijk problemen met dit artikel dat voor hem
,wellicht het meest problematische artikel [is] van de[ze] wet." Verder noemt hij dit , werkelijk
een miskleun" en een ,ongelukkig artikel".
·
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SOMMAIRE
LA LOI BELGE SUR LA PROTECTION DE LA CONCURRENCE ECONOMIQUE:
LEGISLATION BASEE SUR UN MODELE EUROPEEN OU VARIATIONS BELGES
SUR UN MSME THEME?

Le present article traite des rapports entre la loi beige du 5 aofit 1991 sur la protection
de la concurrence economique et les regles europeennes en matiere de concurrence.
Un premier point appelant !'attention est la necessite d'introduire une propre
legislation complete en matiere de concurrence. Au cours des travaux preparatoires, tant a la Chambre qu'au Senat, cette question prealable a ete plus d'une fois
abordee. A plus ample analyse, les arguments invoques en faveur d'une telle
legislation ne s'averent guere convaincants. L'intenogation initiale subsiste des
lors dans toute son ampleur.
L'auteur examine ensuite dans quelle mesure la loi beige s'ecarte du modele
europeen. Au cours du long processus d'elaboration, le legislateur s'est tres clairement inspire du droit europeen de la concurrence, les dispositions europeennes et
belges presentant des lors de nettes similitudes. Par ailleurs, certaines differences
sont tellement substantielles qu'une analyse plus detaillee s'impose sur la fa9on dont
elles sont nees.
Des ajoutes et accents nationaux se retrouvent tarit dans le domaine du droit des
ententes ql}e sm_l~_tenain_du-contrOle d@s concentrations.
Une premiere ajoute est inspiree par une grande preoccupation a l'egard des PME.
Dans le contexte beige, une base d' exemption specifique pour les PME a ete ajoutee
aux motifs classiques d'exemption de !'article 85, 3, CE. Cette ajoute ne va
cependant pas sans poser des problemes alors que l'on ne peut exclure avec certitude
que son utilisation ne donnera pas lieu a des situations nettement contraires au droit
europeen.
Une deuxieme difference se retrouve dans le fa9on de realiser la transposition de ce
qu'on appelle les notifications mineures dans le contexte beige. A la difference de
l'exemple europeen, la Belgique rejette le recours au seuil constitue par la part de
marche. Ceci se fait notamment sur base d'un argument pas tout a fait approprie,
alors que les autres arguments manquent tellement de clarte qu'ils ne sont pas non
plus convaincants.
Une difference importante concerne les seuils au-dessus desquels les entreprises
doivent notifier prealablement les concentrations. Dans le contexte europeen, au
cours des longs travaux preparatoires du Reglement 4064/89, des objections tellement nombreuses ont ete formulees a1' encontre de I' utilisation du seuil constitue par
la part de marche qu' apres de laborieuses discussions, il a finalement ete opte pour le
recours exclusif a des seuils lies au chiffre d'affaires. Doivent etre notifiees, toutes
les operations dans lesquelles les entreprises concernees atteignent un chiffre
d'affaires mondial global de plus de 5 milliards d'Ecus et dont moins deux de ces
entreprises atteignent chacune separement un chiffre d'affaires CEde 250 millions
d'Ecus. Sur ce point, le legislateur beige a apparemment vu beaucoup moins de
problemes et a introduit sans plus un seuil mixte comportant a la fois un critere en
chiffre d'affaires et en part demarche. L'obligation de notification existe concretement pour toutes les operations dans lesquelles les entreprises concernees atteignent
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un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard de FB et une part demarche de plus de 20%
du marche conceme. Au cours des debats sur le niveau precis de ce dernier seuil, un
raisonnement pour le moins singulier a cependant ete suivi. Dans la fixation a 1
milliard FB du niveau du seuil en chiffre d'affaires, ont prevalue a nouveau des
considerations afferentes aux PME.
Un autre point frappant se situe dans !'introduction d'une possibilite d'exoneration
dans le contexte belge du contrOle des concentrations, cette difference ne s'expliquant pas totalement. Des travaux preparatoires, il n' est en effet pas possible de
deduire avec certitude si le legislateur etait pleinement conscient de la nette
divergence par rapport au modele europeen.
La derniere difference importante concerne les competences accordees aux instances
judiciaires dans !'application du droit de la concurrence. Alors que dans le contexte
europeen, 1' on plaide depuis longtemps pour un role plus actif des tribunaux
ordinaires, la loi belge ne leur accorde pas explicitement cette possibilite. Ce
manque de confiance a 1' egard des juges ordinaires ne va pas sans surprendre. Par
ailleurs, dans le systeme belge a ete introduit 1' equivalent de la procedure de 1' art.
177 CE.
La conclusion doit etre des lors que les differences par rapport au modele europeen
ne sont pas toujours clairement justifiees. Par ailleurs, il conviendra encore de voir si,
aterme, les ajoutes nationales n'engendrent pas de nouvelles insecurites juridiques.
En meme temps, il n'est pas certain non plus que des conflits ne se produiront pas
entre les differents systemes de regles.

ZUSAMMENFASSUNG
DAS GESETZ ZUM

ScHUTZ DES WIRTSCHAFTLICHEN

WETTBEWERBES:

DIE WETTBEWERBSGESETZGEBUNG NACH EUROPaiSCHEM MODELL ODER
BELGISCHE

V ARIATIONEN DU EINEM

THEMA?

Dieser Beitrag behandelt die Beziehung zwischen dem belgischen Gesetz zum
Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbes vom 5. August 1991 und den europaischen Wettbewerbregeln.
Bin erster Punkt ist die Notwendigkeit der Einflihrung einer eigenen vollwertigen
Wettbewerbsgesetzgebung. In den Vorbereitungsarbeiten sowohl in der Zweiten
Kammer wie im Senat hat diese vorangehende Frage sich ofters erhoben. Aus der
Auswertung zeigt sich allerdings, daB die positiven Argumente nicht echt
iiberzeugen. Die anfangliche Fragestellung bleibt unvermindert bestehen.
Daneben wird iiberpriift inwiefern sich das belgische Gesetz vom europaischen
Modell unterscheidet. Der Gesetzgeber hat sich in dem langen Werdegang vom
europaischen Wettbewerbsrecht beeinflussen lassen. Es gibt also zwischen den europaischen und den belgischen Bestimmungen deutliche Ahnlichkeiten. Andererseits
sind manche Abweichungen so substantiell, daB eine genauere Untersuchung der
Weise wie sie entstanden sind, erforderlich ist.
Nationale Akzente und Hinzufligungen ergeben sich sowohl irn Bereich des
Kartellrechtes als im Bereich der Konzentrationskontrolle.
Eine erste Hinzufiigung ergibt sich aus groBer Sorge iiber die mittelstandischen
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Betriebe. Im belgischen Kontext wird ja den klassischen Grunden zur Befreiung des
Art. 85, Abschnitt 3, EG einen spezifische Befreiungsgrund fiir mittelstiindische
Betriebe hinzugefiigt. Dieze Hinzufiigung ist allerdings nicht ganz problemlos,
wiihrend ebenso wenig mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, daB die Anwendung zu Verhaltnissen fiihrt die deutlich dem europiiischen Recht widersprechen.
Bin zweiter Unterschied ist die eigene Ausfiillung bei der Transposition der
sogenannten Bagatellbekanntgebung in den belgischen Kontext. Anders als im
europiiischen Beispiel wird dabei die Anwendung einer Marktanteil-Schranke
abgelehnt. Dies erfolgt aufgrund eines nicht ganz triftigen Argumentes, wiihrend
die iibrigen Argumente so wenig klar sind, daB auch sie kaum iiberzeugen.
Eine bedeutende Abweichung betrifft die Hohe der Konzentrationen die Unternehmen ohne vorangehende Anmeldung nicht iiberschreiten diirfen. Im europiiischen Kontext wurden im langen Werdegang des Vo 4064/89 gegen die
Anwendung einer Marktanteil-Schranke soviele Bedenken geiiuBert, daB nach
schweren Verhandlungen letztendlich die ausschlieBliche Anwendung umsatzverbundener Schranken beschlossen wurde. Es miissen aile Geschiifte angemeldet
werden, bei denen die beteiligten Unternehmen einen gesamten Weltumsatz von
tiber 5 Miiliarden ECU erzielen, und bei denen mindestens zwei der beteiligten
Unternehmen jedes fiir sich einen EG-Umsatz von 250 Millionen ECU erzielen. Der
belgische Gesetzgeber hatte anscheinend viel weniger Bedenken, und setzte ohne
weiteres eine gemischte Schranke ein, mit sowohl einem Umsatz- als einem
Marktanteil-Kriterium. Die Anmeldepflicht gibt es konkret fiir aile Geschiifte bei
denen die beteiligten Unternehmen einen Gesamtumsatz von iiber 1 Miiliarde bfr
erzielen und am j~weiligen Markt einen Marktanteil von iiber 20 Prozent einnehmen.
Wahrend der Debatte iiber die genaue Hohe letzterer Schranke ergab sich ailerdings
eine wenig stichhaltige Argumentation. Zur Bestimmung der Hohe der Umsatzschranke auf 1 Milliarde bfr wurden erneut Erwagungen hinsichtlich der mittelstiindischen Betriebe geauBert.
Ein anderer auffiilliger Punkt ist die Einftihrung einer Befreiungsmoglichkeit im
Rahmen der belgischen Konzentrationskontrolle. Diese Abweichung laBt sich kaum
erkliiren. Aus den vorangehenden Arbeiten laBt sich nicht mit Sicherheit ableiten ob
der Gesetzgeber sich der weitfiihrenden Abweichung vom europaischen Modell
bewuBt war.
Der letzte groBe Unterschied betrifft die den richterlichen Instanzen zuerkannten
Befugnisse bei der Anwendung des Wettbewerbsrechtes. Wiihrend im europiiischen
Rahmen seit langem eine aktivere Rolle der ordentlichen Gerichte befiirwortet wird,
gibt das belgische Gesetz ihnen ausdriicklich nicht diese Moglichkeit. Dieses
mangelnde Vertrauen in den ordentlichen Richtern liiBt staunen. Andererseits wurde
innerhalb des belgischen Systems wohl ein dem EG-Verfahren Art. 177 entsprechendes Rechtsmittel eingesetzt.
Als BeschluB ergibt sich, daB die Abweichungen vom europaischen Modell nicht
immer eine deutliche Begriindung haben. Abzuwarten bleibt zusiitlich, ob die
nationalen Hinzufiigungen auf liingere Frist nicht zu neuer Rechtsunsicherheit
fiihren werden. Zu gleicher Zeit ist ebenso weinig deutlich, ob Konflikte zwischen
den unterschiedlichen Regelsystemen wirklich unausbleiblich sind.
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SUMMARY
Is THE

LPBC COMPETITION LEGISLATION BASED ON THE EUROPEAN MODEL,
OR A BELGIAN VARIATION ON A THEME?

This paper deals with the relationship between the Belgian Law for the Protection of
Business Competition of 5/8/1991 and European competition law.
The first question raised is whether there was a need to introduce a comprehensive
system of national competition law. This preliminary question was raised on a
number of occasions during the debates held in the Chamber of Representatives
and in the Senats. Closer scrutiny of these debates reveals the arguments in favour to
be less than convincing. Therefore the question as raised initially remains just as
valid today.
This paper then goes on to examine the extent to which the Belgian Law differs from
the European model. In the course of its long completion process, the Belgian
Parliament was clearly inspired by European competition law. This is why there
are clear similarities between the European and the Belgian provisions. On the other
hand, some of the Belgian provisions departing from EC law are so substantial that a
further examination will be required in order to establish the manner in which they
came into existence.
National points of emphasis and additions arise both in the field of anti-trust law and
in that of the control of groupings of companies.
The first addition appears to have been inspired by a considerable degree of concern
about the fate of the SMEs. In the Belgian legislation, a specific exemption relating to
SMEs is added to the traditional grounds for exemption stated in Article 85 (3) EC
Treaty. However, this addition is not entirely problem-free; nor can the possibility be
excluded that its application could lead to a situation whereby European law is being
infringed.
The second difference concerns the additions made by Belgium when transposing the
Small Claims Communication. Unlike the European model, the Belgian legislation
dismisses the use of a market share threshold. This was done on the basis of
arguments which were either not entirely accurate or were so opaque as to be far
from convincing.
A major departure is constituted by the thresholds for the prior notification of
mergers between companies. At the European level, so many objections were
raised against the use of a market share threshold in the course of the debates
leading up to Regulation 4064/89, that after a period of laborious negotiations, it
was decided to opt for the exclusive use of turnover-related thresholds. Notification
must be made of all operations in which the companies concerned have a global
turnover of more than 5,000 million ECUs, and under which at least two of the
companies involved have achieved individual turnovers at the European level of 250
million ECUs. Obviously the Belgian Parliament had fewer reservations, and blithely
laid down a mixed threshold which involved a turnover criterion as well as marketshare condition. The duty to notify exists in practical terms for all operations in
which the companies involved reach a global turnover of more than Bfrs. 1,000
million and account for a share of the relevant of more than 20 per cent. However,
during the debate on the size of the last-named threshold, arguments which were at
least extraordinary were deployed. Once again, considerations relating to the SMEs
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were successfully advanced in order to set the amount of the threshold at Bfrs. 1,000
million.
Another point worth drawing attention to is the introduction, in the Belgian legislation, of the possibility of stipulating exemptions from merger control regulation. This
departure is impossible to explain away. It is not clear from the Parliamentary
debates whether Parliament was fully aware of the extent to which the European
model was being departed from.
The final major difference concerns the powers conferred on the courts when
applying competition law. Whereas at the European level, the more active involvement of the ordinary court has long been advocated, the Belgian legislation expressly
denies them any such involvement. This lack of confidence in the ordinary courts is
somewhat surprising. On the other hand, a procedure similar to that laid down in
Article 177 of the EEC Treaty is introduced into the Belgian system.

RESUMEN
LA LEY BELGA DE PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA;
iLEGISLACION DE COMPETENCIA SEGUN EL MODELO EUROPEO 0 VARIACIONES BELGAS
SOBRE EL MISMO TEMA?

Este text~ tr<1ta de la relaci6n entre~aJ~~belga_de_protecci6n de-la libre competencia
econ6iillca del 5 de agosto de 1991 y las reglas europeas de libre competencia.
El primer pun to tratado es la necesidad absoluta de introducir una legislaci6n propia
en materia de libre competencia. Durante los trabajos preparatorios, tanto en la
Camara como en el Senado, se trat6 varias veces esa cuesti6n previa. Pero, el analisis
muestra que los argumentos a favor no son realmente convincentes. Por consiguiente,
la cuesti6n inicial sigue fntegramente planteada.
Ademas de eso, se verifica basta que punto la ley helga es distinta de un modelo
europeo. Durante la larga genesis, el legislador se ha inspirado claramente en el
derecho europeo de libre competencia. Por consiguiente, hay claras semejanzas entre
las disposiciones europeas y las belgas. Por otra parte, algunas derogaciones son tan
substanciales, que es necesario un estudio mas detenido acerca de la manera a la que
se crearon.
Hay acentos y aiiadidos nacionales tanto en el terreno del derecho sobre los carteles
como en el terreno del control de concentraciones.
Un primer aiiadido parece inspirarse en una gran preocupaci6n de las PYMEs. Pues,
en el contexto helga, se aiiade a los motivos clasicos de exenci6n del articulo 85,
parrafo 3, del Tratado CE un motivo especifico de exenci6n para PYMEs. Sin
embargo, este aiiadido ha resultado dificil en su gestaci6n, mientras que tampoco
se puede excluir a ciencia cierta que su uso pueda dar lugar a situaciones claramente
contrarias al derecho europeo.
Una segunda diferencia es la forma en que se transpone en el contexto helga la
normativa relativa a los acuerdos de importancia menor. A diferencia del modelo
europeo, se rechaza aqui el uso de un umbral de la parte de mercado. Esto se hace, por
una parte, en base a un argumento no muy preciso, mientras que los otros argumentos
son tan vagos que tampoco son convincentes.
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Una diferencia interesante concierne los umbrales encima de los cuales las empresas
tienen que anunciar las concentraciones previamente. En el contexto europeo, en la
larga genesis del Reglamento 4064/89, se pusieron tantos reparos al uso de un umbral
de la parte de mercado, que se opt6 finalmente, despues de unas discusiones diffciles,
por el uso exclusivo de umbrales en funci6n de la cifra de ventas. Hay que mencionar
todas las operaciones en las cuales las empresas implicadas realizan una cifra de
ventas mundial global de mas de 5 mil mill ones de ECU, yen las cuales por lo menos
dos de las empresas implicadas realizan, cada una por separado, une cifra de ventas
CE de 250 mill ones de ECU. Aparentemente, ellegislador belga tuvo menos reservas
y sencillamente cre6 un umbral mixto, tanto con el criteria de la cifra de ventas como
con el de la parte del mercado. La obligaci6n de declarar existe concretamente para
todas las operaciones en que las empresas implicadas realicen una cifra de ventas
global de mas de mil millones de francos belgas y si tienen, sabre el mercado en
cuesti6n, una parte del mercado de mas de 20%. Sin embargo, durante el debate sabre
el nivel exacto de este umbral, se ha seguido un razonamiento que se puede, por lo
menos, calificar de extrafto. Para fijar el nivel del umbral de la cifra de ventas a mil
mill ones de francos belgas, se han avanzado de nuevo unas consideraciones relativas
a las PYMEs como criteria determinante.
Otro punta marcado es la introducci6n de una posibilidad de exenci6n en el contexto
belga de control de concentraciones. Esta derogaci6n no se puede explicar
completarnente. Pues los documentos preparatorios no permiten concluir con
seguridad si el legislador era plenamente consciente de la extrema diferencia del
modelo europeo.
El ultimo punta que ofrece una diferencia marcada guarda relaci6n con las
competencias concedidas a los 6rganos judiciales en la aplicaci6n del derecho de
libre competencia. Mientras que, en el contexto europeo, se aboga desde hace mucho
tiempo ya por un papel mas activo de los tribunales ordinarios, la ley belga les
deniega explfcitamente esa posibilidad. Esta falta de confianza en los jueces
ordinarios es algo sorprendente. Por otra parte, en el sistema belga se introdujo el
equivalente del art. 177 del procedimiento CE.
Por consiguiente, hay que concluir que las derogaciones al modelo europeo no
siempre se pueden justificar claramente. Ademas, habra que esperar si, a largo
plaza, las particularidades nacionales no crearan una nueva situacion de inseguridad
jurfdica. Al mismo tiempo, tampoco esta clara si no apareceran conflictos entre los
distintos sistemas reglamentarios.
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