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Editoriaal – Editorial

Jan Bocken*

Dit nummer van het TBM biedt opnieuw een waardevol 
overzicht van de recente Belgische en Europese mededin-
gingsrechtspraak en -beschikkingspraktijk. Daarnaast biedt 
het duiding bij verscheidene Franse, Britse en Nederlandse 
precedenten die relevant zijn voor de Belgische praktijk. 
Doorheen dit nummer komen alle deelaspecten van het me-
dedingingsrecht uitgebreid aan bod. 

Mr. Jacques Derenne en Wim Vandenberghe geven in hun 
bijdrage een uitstekend overzicht van Belgische en Euro-
pese beslissingen waarin Belgische overheidsmaatregelen 
worden getoetst aan de staatssteunregels, die nog steeds aan 
belang lijken te winnen. Bedrijven zien deze regels steeds 
meer als bruikbaar en efficiënt instrument om hun concur-
rentiepositie te (proberen) vrijwaren. Getuige hiervan zijn 
onder meer de door Ryanair en de Franstalige kranten op-
gestarte (en in dit nummer besproken) procedures tegen 
Belgische (steun)maatregelen die hun concurrentiepositie 
beweerdelijk verzwakken.

De toegenomen aandacht voor de staatssteunregels vertaalt 
zich niet enkel in een stijgend aantal nationale procedures 
waarin de partijen staatssteunrechtelijke argumenten for-
muleren, maar ook in de centrale plaats die de Raad van 
State eraan geeft bij haar toezicht op wetgevende initiatie-
ven. Zij bevraagt de wetgever geregeld kritisch over de ver-
enigbaarheid van zulke initiatieven met de Europese staats-
steunprincipes. Deze tendens naar meer ex ante toezicht 
verhoogt de rechtszekerheid en moet worden toegejuicht. 

De toepassing van de staatssteunregels is dus niet langer 
een (quasi-)monopolie van de Europese Commissie. Deze 
heeft in de in dit nummer behandelde periode evenmin 
stilgezeten. Uit het overzicht blijkt dat de Commissie nog 
steeds een bijzondere aandacht heeft voor Belgische fiscale 
maatregelen (onder meer in de diamant- en havensector en 
wat betreft de excess profit-regeling).

Het overzicht van de recente rechtspraak en beschikking-
spraktijken op EU-niveau en in de buurlanden laat toe om 

enkele gemeenschappelijke prioriteiten te identificeren bij 
de toepassing van de artikelen 101 en 102 VWEU en hun 
nationale varianten. 

Ten eerste zijn zowel de Europese Commissie als de Franse 
Autorité de la concurrence een onderzoek gestart naar moge-
lijke inbreuken op de stand-still verplichting (“gun jumping”) 
door de vroegtijdige tenuitvoerlegging van aangemelde con-
centraties, in beide gevallen door de Franse telecomgigant 
Altice. De beslissing van de Franse mededingingsautoriteit 
om Altice voor dergelijke inbreuken een boete van 80 mil-
joen EUR op te leggen is een belangrijk precedent en zal 
de aandacht voor competition compliance in het kader van 
M&A-transacties ongetwijfeld verder verscherpen. 

Momenteel is het – op Europees en op Belgisch niveau – 
nog zoeken naar een precieze leidraad met betrekking tot 
wat toegelaten is en wat niet tijdens een M&A-proces. 
Bedrijven en hun adviseurs zijn genoodzaakt richtsnoe-
ren te destilleren uit de (schaarse) Europese en Belgische 
rechtspraak en beschikkingspraktijk over dit onderwerp. 
Het zou de rechtszekerheid ten goede komen, mochten de 
bevoegde autoriteiten hier – bij voorkeur in overleg met de 
sector – richtsnoeren over aannemen, zoals bv. de Brazili-
aanse mededingingsautoriteit reeds deed1. 

Een tweede thema dat in verscheidene landen terugkeert, 
is de sanctionering van ondernemingen met een machts-
positie voor het (commercieel) gebruik van bepaalde data. 
Mr. Nicolas Zacharie verwijst in zijn bijdrage naar twee re-
cente beslissingen waarmee de Franse mededingingsauto-
riteit het commercieel gebruik van gegevens verworven in 
het kader van een gereserveerde taak sanctioneert wegens 
misbruik van machtspositie. Beide zaken tonen belangrijke 
gelijkenissen met de Nationale Lotterij-beslissing van 22 
september 2015 van de Belgische Mededingingsautoriteit. 
De BMA verweet de Nationale Loterij de contactgegevens, 
verworven in het kader van haar wettelijk monopolie (de 
organisatie van openbare loterijen), te hebben gebruikt om 

1 Engelse versie te consulteren via http://en.cade.gov.br/topics/
publications/guidelines/guideline-gun-jumping.pdf. * Advocaat bij Eubelius.
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de lancering van een nieuw product voor sportwedden-
schappen (“Scooore!”) aan te kondigen. De aanwending 
van gegevens verworven in het kader van een wettelijk mo-
nopolie om een product te lanceren op een markt waarop 
de Nationale Loterij niet dominant was (de markt van orga-
nisatie van sportweddenschappen), maakt volgens de BMA 
een misbruik van machtspositie uit. Zij legde de Nationale 
Loterij een boete van ongeveer 1,2 miljoen EUR op, in het 
kader van een transactie. 

In een wereld waarin het verzamelen, verwerken, gebruik-
maken en verkopen van (big) data steeds belangrijker 
wordt, is het noodzakelijk dat (dominante) ondernemingen 
ex ante terdege kunnen inschatten wat het mededingings-
recht, naast de nieuwe GDPR, hen op dit vlak toelaat. De 
draagwijdte van de betrokken beslissingen gaat potentieel 
zeer ver. Dit door de algemene formulering die de autori-
teiten hanteren en door het feit dat de sleutelfactoren om tot 
de vaststelling van een inbreuk te komen, onvoldoende hel-
der worden geïdentificeerd (wat enigszins begrijpelijk is in 
een transactie-beslissing). Een te streng mededingingsrecht 
of een op dit punt onduidelijk mededingingsbeleid riskeert 
voornamelijk te leiden tot zogenaamde fouten van het eer-
ste type, i.e. de (onterechte) veroordeling van een onder-
neming die op pro-competitieve wijze gebruik maakt van 
waardevolle data, wat op zijn beurt andere ondernemingen 
afschrikt en leidt tot een suboptimaal gebruik van waarde-
volle data, in weerwil van de Europese doelstellingen op 
dit vlak2. Guidance op dit punt lijkt ons dan ook wenselijk. 

In een zeer lezenswaardige noot bij het vonnis in de zaak 
Euro Shoe / Nike (Voorz. Kh. Antwerpen, A/16/02749, 7 
april 2017) wijst Mr. Wijckmans terecht op het risico dat 
men bij de beoordeling van verticale overeenkomsten nog 
steeds te vaak een formalistische aanpak hanteert en auto-
matisch uitgaat van de toepasbaarheid van het basisverbod 
van artikel 101, lid 1 VWEU om vervolgens de overeen-
komst te toetsen aan de hand van Verordening 330/2010. 
Hij pleit, terecht, voor een meer economische benadering 
en analyse. 

Ten slotte en vooral vindt u in dit nummer een gedetailleerd 
verslag van de TBM Jaarconferentie op 19 april 2017. Met 
bijna 100 deelnemers was deze bijeenkomst opnieuw een 
uitzonderlijk succes.

Ik wens u veel leesplezier.

Jan Bocken

2 Zie bv. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/
building-european-data-economy, waarin de Europese Com-
missie de voordelen van het gebruik data voor economie en 
samenleving expliciet erkent en ziet als een belangrijke com-
ponent van de Digital Single Market strategie.


