
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coding non-competition interests under Article 101 TFEU: A Quantitative and Qualitative 
Study  
O. Brook 



SAMENVATTING 

De rol van niet-mededingingsbelangen bij de handhaving van Artikel 101 VWEU is al 

decennialang voer voor discussie. De vage verwoording van deze bepaling doet 

vermoeden dat er ruimte is voor de overweging van niet-mededingingsbelangen, 

maar beschrijft noch de precieze omvang van dergelijke afweging noch welke test 

deze afweging kan leiden. 

De Raad, de Commissie, de EU-Gerechten en het Europees Parlement hebben in 

de loop der jaren meermaals bevestigd dat niet-mededingingsbelangen kunnen 

worden overwogen bij de handhaving van Artikel 101 VWEU. Zij hebben benadrukt 

dat het Europese mededingingsrecht geen doel is op zich, maar een instrument voor 

de verwezenlijking van de economische en sociale objectieven van de Verdragen van 

de Europese Unie. Desondanks blijven de ratio, methodes en grenzen van deze 

afweging onderworpen aan hardnekkige politieke en juridische discussie. De 

instellingen en lidstaten van de Europese Unie hebben, met het oog op consensus 

eerder dan op duidelijkheid, zich er steeds van weerhouden de doelstellingen van het 

Artikel te codificeren of een omvattend afwegingskader te definiëren in primair of 

secundair EU-recht.   

Rond de millenniumwisseling onderging het debat over de rol van niet-

mededingingsbelangen een heropleving, als gevolg van de modernisering van de 

uitvoering van het EU-mededingingsrecht. Elk van de drie pijlers van de 

modernisering vormde een fundamentele uitdaging voor de toekomst van niet-

mededingingsbelangen: 

Als deel van de eerste materiële pijler van de modernisering, bracht de 

Commissie een reeks richtsnoeren en mededelingen uit. Deze beleidsdocumenten 

strekten ertoe strikter economisch denken in te voeren in het EU-mededingingsrecht 

en –beleid en beperkten de rol van niet-mededingingsbelangen in Artikel 101 VWEU 

aanzienlijk. De Commissie oordeelde vervolgens dat vele niet-mededingingsbelangen 

niet meer van toepassing waren, hoewel ze voor de modernisering wel werden 

overwogen onder Artikel 101 VWEU. 

Tegelijkertijd maakte Verordening 1/2003, die in werking trad in Mei 2004, komaf 

met het oude notificatie-regime, om het te vervangen door een radicale institutionele 

en procedurele hervorming. De institutionele pijler van de modernisering 



decentraliseerde de handhaving van Artikel 101 VWEU; discretionaire bevoegdheid 

werd toevertrouwd aan nationale mededingingsautoriteiten en rechtbanken, opdat ze 

Artikel 101 VWEU volledig zouden kunnen toepassen en mededingings- en niet-

mededingingsbelangen zelf zouden kunnen afwegen. Aangezien enkel de Commissie 

gehouden is tot navolging van haar beleidsdocumenten, kunnen nationale 

autoriteiten uiteenlopende interpretaties aannemen. Ze beschikken over een ruime 

beoordelingsbevoegdheid om hun aanpak tot belangenoverweging vorm te geven 

met oog op hun respectievelijke juridische, economische en sociale tradities. Dit 

draagt natuurlijk het risico dat Artikel 101 VWEU niet op een uniforme manier zou 

worden uitgevoerd doorheen de EU.  

De laatste pijler introduceerde procedurele hervorming, door het 

notificatieregime te vervangen door een zelfbeoordelingsregime. Bijgevolg 

beoordeelt de Commissie de verenigbaarheid van een overeenkomst met Artikel 101 

VWEU niet meer vóór diens uitvoering. Ondernemingen dienen zelf te evalueren of 

niet-mededingingsbelangen hun mogelijks concurrentiebeperkende overeenkomst 

kunnen rechtvaardigen. 

Het gecombineerde effect van de drie moderniseringspijlers creëert het serieuze 

risico dat niet-mededingingsbelangen niet op een doeltreffende, uniforme en 

rechtszekere manier in aanmerking zouden worden genomen doorheen de EU. De 

veranderende rol van niet-mededingingsbelangen is al uiteengezet in een 

indrukwekkende reeks rechtsgeleerdheid, vanuit historisch, constitutioneel en 

economisch perspectief. Doch tot op heden is er slechts in beperkte mate aandacht 

besteed aan de daadwerkelijke manier waarop de EU en nationale autoriteiten deze 

afweging maken.  

Bijgevolg past dit proefschrift een nieuwe en originele combinatie toe van 

empirische, doctrinaire en normatieve benaderingen. Dit onderzoekt baseert zich op 

een wijde kwantitatieve en kwalitatieve analyse van alle Artikel 101 VWEU-

procedures die werden gevoerd door de Commissie, de EU-gerechten, de nationale 

mededingingsautoriteiten, en de rechtbanken van vijf representatieve Lidstaten, 

vanaf de creatie van de EEG in 1958 tot 2017. De empirische inzichten in dit 

proefschrift zijn gebaseerd op meer dan 3100 procedures, en bieden een overzicht 

van de manier waarop deze afweging gebeurt in de praktijk. Deze empirische 

benadering helpt niet alleen bij de identificatie van expliciete afwegingsvormen die 

door handhavers gebruikt worden wanneer ze openlijk niet-mededingingsbelangen 



overwegen; het werpt ook licht op de zogenaamde ‘donkere materie’ van 

belangenafweging, namelijk de onzichtbare afweging van belangen die wordt 

veroorzaakt door de institutionele opzet of specifieke procedures van de 

mededingingshandhavers.  

De empirische bevindingen onthullen in het bijzonder zes afwegingsinstrumenten 

die werden gebruikt om rekening te houden met niet-mededingingsbelangen. Eerst 

onderzoekt het proefschrift materiële afwegingsmiddelen, met name (i) de 

vrijstellingen/uitzonderingen onder Artikel 101(3) VWEU; (ii) 

groepsvrijstellingsverordeningen; en (iii) Artikel 101(1) uitzonderingen. Ten tweede 

bestudeert het proefschrift (iv) nationale afwegingsmiddelen, afkomstig uit de regels 

van de Lidstaten. En ten slotte bestudeert het procedurele afwegingsinstrumenten, 

ingebed in (v) de maatregelen opgelegd voor inbreuken van Artikel 101 VWEU 

(toezeggingen aanvaarden of boetes matigen) en in (vi) de prioriteitskeuzes van de 

verschillende handhavingsinstanties.  

Dit proefschrift is georganiseerd rond deze zes afwegingsinstrumenten. Elk 

hoofdstuk biedt een empirisch en juridisch overzicht van één bepaald instrument en 

brengt de kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken in kaart van het gebruik van dit 

afwegingsinstrument in de praktijk. Het benadrukt hoe vaak beroep wordt gedaan op 

dit instrument en hoe vaak het wordt aanvaard, en analyseert het type voordelen dat 

in aanmerking werd genomen, het afwegingsproces en de intensiteit van de controle. 

Bovendien onderzoekt elk hoofdstuk de rol die EU of nationale gerechten spelen in 

het controleren van de toepassing van het afwegingsinstrument. Het illustreert dat 

de verschillende gerechten belangenafweging op uiteenlopende manieren 

benaderen, en dat de discretiemarge die ze toevertrouwen aan de Commissie en 

nationale mededingingsautoriteiten bijgevolg ook uiteenloopt. Tot slot evalueert elk 

hoofdstuk ook de verenigbaarheid van het afwegingsinstrument met de 

doelstellingen van Artikel 101 VWEU-handhaving (i.e. doeltreffendheid, uniformiteit 

en rechtszekerheid). 

Het proefschrift ontkracht de algemeen aanvaarde opvatting dat de 

modernisering van het EU-mededingingsrecht leidde tot de verwijdering van niet-

mededingingsbelangen uit de handhaving van Artikel 101 VWEU. Het toont aan dat 

niet-mededingingsbelangen een belangrijke rol spelen in de handhaving van Artikel 

101 VWEU, en dat ze dat zijn blijven doen. Desondanks valt er een opmerkelijke 



drievoudige verschuiving op te merken in de manier waarop niet-

mededingingsbelangen worden benaderd in het post-moderniseringstijdperk: 

Allereerst toont het proefschrift aan dat het type afwegingsinstrument dat in de 

praktijk wordt gebruikt is veranderd, met een geleidelijk overstap van materiële naar 

procedurele instrumenten. Vóór de modernisering werd het afwegingsdebat 

voornamelijk gevoerd in de context van de materiële instrumenten ingebed in Artikel 

101(1) en 101(3) VWEU, zo toont het aan. Echter, na de modernisering werden deze 

nog amper ingeroepen of aanvaard. Het debat vindt nu plaats in de context van 

nationale en procedurele afwegingsinstrumenten, namelijk bij het beschikken over 

maatregelen of het maken van prioriteitskeuzes.  

Ten tweede identificeert het proefschrift dat er een verschuiving in locus 

plaatsvond: van afwegingen gemaakt op het niveau van de EU naar afwegingen op 

het niveau van de Lidstaten. Het onthult een wederzijds bepalend verband tussen de 

afwegingsprincipes op EU-niveau en op nationaal niveau. Het is niet alleen zo dat de 

Lidstaten beïnvloed worden door EU-afwegingsregels wanneer ze Artikel 101 VWEU 

uitvoeren; zij oefenen ook een invloed uit op de draagwijdte van het verbod in 

Artikel 101 VWEU wanneer ze de EU-afwegingsinstrumenten interpreteren en unieke 

nationale regels vaststellen. Modernisering heeft, bijgevolg, een nieuwe opportuniteit 

gecreëerd voor de Lidstaten om het EU-kader voor de afweging van belangen te 

interpreteren en aan te vullen. 

Ten derde meldt het proefschrift een verandering in de institutionele dynamiek 

waarbinnen deze afwegingen plaatsvinden. Het toont aan dat de EU-gerechten, en 

dan voornamelijk het Hof van Justitie van de Europese Unie, in het verleden een 

actieve rol speelden in de vormgeving van de afwegingsprincipes. Wanneer de 

Commissie echter de substantieve modernisering op gang trok begin jaren 2000, 

nam het ook de leiding in de verdere ontwikkeling van deze principes. Hoewel de EU-

gerechten zich niet volledig hebben verzoend met de nieuwe aanpak van de 

Commissie (bv. met betrekking tot het soort voordelen dat kan worden onderzocht 

onder het Artikel, de verwijzing naar de nauwe korte-termijn consumentenwelvaart 

standaard, het beroep enkel op economisch bewijs, de nieuwe aanpak van de 

Commissie met betrekking tot restricties die strekken tot beperking van de 

mededinging), hebben ze geen duidelijk standpunt ingenomen over deze kwestie. In 

plaats daarvan hebben de EU-gerechten slechts een passief-reactieve rol gespeeld in 

de kwestie van belangenafwegingen na de modernisering.  



Het proefschrift concludeert dat deze drie verschuivingen, in de specifieke 

context van belangenafwegingen, de verwezenlijking hebben belemmerd van de 

uiteindelijke doelstellingen van Verordening 1/2003, namelijk een doeltreffende, 

uniforme en rechtszekerheid handhaving van de regels. Met moet bijgevolg 

concluderen dat, hoewel de modernisering van het EU-mededingingsrecht mogelijks 

een succes was in het algemeen, het een contraproductief effect heeft gehad op de 

afweging van niet-mededingingsbelangen onder Artikel 101. 

  


