
Faculteit Rechtsgeleerdheid  

Universiteit Gent 
Academiejaar 2011-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitwisseling van informatie tussen concurrenten: 

wat zijn de grenzen? 

Een mededingingsrechtelijke analyse onder artikel 101 VWEU. 

 

 

 

 

 

 

Masterproef van de opleiding  

‘Master in de rechten’ 
 

 

 

 

Ingediend door 
 

Femke Vanderhaeghen 
 

Studentennr. 00706428 
 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor: Prof. Dr. Inge Govaere 

Commissaris: Jan Bocken 



I 

 

WOORD VOORAF 
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Er werd immers beklemtoond om kritisch te staan tegenover elke regel van een juridisch document, 

om steeds rekening te houden met de concrete feiten en de economische achtergrond en om het groter 

geheel en de evoluties in ogenschouw te nemen. 

Enkele mensen betekenden een belangrijke steun bij het schrijven van deze masterproef. Ik wil hen 

graag bedanken voor hun inspanningen. 

Als eerste wens ik mijn promotor, Prof. Dr. Inge Govaere, te bedanken voor het aanreiken van het 

onderwerp en haar advies met betrekking tot de aanpak van deze masterproef. Ik wil haar ook 

bedanken voor haar enthousiasmerende lessen Grondige Studie European Competition Law. 

In het bijzonder wil ik mijn ouders en broer bedanken voor hun steun doorheen mijn studies. Ook aan 

deze masterproef hebben ze elk op hun manier bijgedragen. Ze waren behulpzaam, kritisch en 

bemoedigend. 

Ten slotte ben ik mijn vrienden dankbaar om er ook dit jaar weer te staan met de nodige steun en de 
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INLEIDING 

1. Informatie en transparantie zijn begrippen die velen een positieve connotatie toekennen. 

Wanneer die transparantie echter betrekking heeft op concurrerende ondernemingen, wordt elke 

mededingingsjurist waakzaam. Het is immers denkbaar dat concurrenten die elkaar treffen in een 

uitwisseling van informatie weinig rechtmatige bedoelingen hebben. Stel bijvoorbeeld dat 

concurrenten bijeenkomen en elkaar meedelen welke prijzen ze in de toekomst voornemens zijn te 

hanteren. Stelt dit de ondernemingen dan niet in staat om hun prijzen voor de toekomst vast te stellen?  

Soms is het veel minder eenduidig. Stel bijvoorbeeld dat een beroepsvereniging onder haar leden 

informatie verzamelt over hun verkochte hoeveelheden en dit opnieuw onder hen verspreidt. Een 

gebruikelijke praktijk, maar wat als ondernemingen de gegevens van individuele concurrenten kunnen 

identificeren en op basis van die informatie beslissen hun productie te beperken? Om redenen als deze 

schreef ADAM SMITH meer dan 200 jaar geleden: “People of the same trade seldom meet together, 

even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in 

some contrivance to raise prices.”
1
 De uitwisseling van informatie tussen concurrenten kan echter ook 

positieve gevolgen hebben. Neem bijvoorbeeld de situatie waarin ondernemingen op basis van 

kosteninformatie van concurrenten hun eigen prestaties kunnen verbeteren door ze te vergelijken met 

de beste praktijken in de sector. Of stel dat ondernemingen op publieke wijze informatie bekendmaken 

en de consumenten hierdoor in staat zijn om de prijzen en producten van verschillende concurrenten te 

vergelijken. Is dit overigens wel een uitwisseling van informatie tussen concurrenten? Is hier sprake 

van samenwerking?   

2. Op deze en andere vragen wordt een antwoord gezocht. Deze masterproef onderzoekt  de 

grenzen van een op zichzelf staand systeem van informatie-uitwisseling tussen concurrenten 

overeenkomstig het Europees mededingingsrecht en meer bepaald artikel 101 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).
2
 Aan de hand van de structuur van deze 

masterproef wordt het opzet van dit werk verduidelijkt. 

3. Om de juridische analyse beter te kunnen begrijpen, worden op zichzelf staande systemen van 

informatie-uitwisseling in ‘Deel I: Algemeen kader’ juridisch en economisch gesitueerd. Vooreerst 

worden zuivere horizontale uitwisselingen van informatie geïdentificeerd als één van de vele vormen 

en situaties waarin informatie wordt uitgewisseld. Vervolgens worden de mededingingsrechtelijke 

                                                      
1
 SMITH, A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776, Volume 1, Boek 1, 

Hoofdstuk 10, Deel 1. 
2
 Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Pb. C 83/47 van 30 

maart 2010; zoals gewijzigd door het Verdrag van Lissabon: Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Pb.  306/1 van 17 

december 2007. 



2 

 

gevolgen in een economisch kader geplaatst. Wat zijn de gevolgen van een uitwisseling van informatie 

op de mededinging? Is een oligopolie het meest vatbaar voor de negatieve gevolgen en waarom? Ten 

slotte worden de voornaamste juridische bronnen toegelicht. 

4. In ‘Deel II: Artikel 101 VWEU’ worden op zichzelf staande uitwisselingen van informatie op 

juridische wijze onderzocht. Welke uitwisselingen van informatie tussen concurrerende 

ondernemingen zijn geoorloofd en welke worden daarentegen gevat door mededingingsrechtelijke 

verboden? Het beoordelingskader is het artikel 101 VWEU. Om gevat te worden door dit verbod, 

moet de uitwisseling van informatie voldoen aan de constitutieve voorwaarden van lid 1 van dit 

artikel. Er moet sprake zijn van (i) een overeenkomst, een onderling afgestemde feitelijke gedraging of 

een besluit van een ondernemersvereniging die (ii) de handel tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt 

en die (iii) strekt tot mededingingsbeperking of mededingingsbeperkende gevolgen heeft.
3
 Het tweede 

element stelt met betrekking tot systemen van uitwisseling van informatie geen bijzondere problemen. 

Om die reden focust het onderzoek op de punten (i) en (iii).  

5. Een uitwisseling van informatie valt slechts onder artikel 101 VWEU indien de uitwisseling kan 

worden gekwalificeerd als een overeenkomst, een onderling afgestemde feitelijke gedraging of een 

besluit van een ondernemersvereniging. In punt ‘1. Een overeenkomst tussen ondernemingen, een 

besluit van een ondernemersvereniging of een onderling afgestemde feitelijke gedraging’ wordt een 

antwoord gezocht op de vraag of uitwisselingen van informatie kunnen worden gekwalificeerd als 

(één van) deze samenwerkingsvormen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden worden deze 

begrippen eerst gedefinieerd. Een conceptueel onderzoek naar de inhoud van deze begrippen is vereist. 

Dit geldt vooral met betrekking tot het meest problematische van de drie, namelijk het begrip 

onderling afgestemde feitelijke gedraging. De omschrijving wordt vervolgens in vraag gesteld door 

bepaalde types van uitwisseling van informatie. Deze uitwisselingen vormen grenspunten. Kunnen 

indirecte uitwisselingen, eenzijdige directe mededelingen, parallelle publieke aankondigingen of 

eenzijdige publieke bekendmakingen van informatie worden gekwalificeerd als onderling afgestemde 

feitelijke gedragingen of vallen zij daarentegen buiten de toepassing van artikel 101 VWEU? 

6. Naast de kwalificatie als overeenkomst, besluit van een ondernemersvereniging of onderling 

afgestemde feitelijke gedraging dient de uitwisseling van informatie ook nadelig te zijn voor de 

mededinging. Artikel 101 VWEU biedt twee mogelijkheden: een mededingingsbeperkende strekking 

of mededingingsbeperkende gevolgen. Het onderzoek naar het begrip mededingingsbeperkende 

strekking en haar toepassing gebeurt onder punt ‘2. Mededingingsbeperkende strekking’. Het 

onderzoek spitst zich toe op twee vragen: (i) Wat houdt het concept mededingingsbeperkende 

                                                      
3
 In wat volgt wordt met mededingingsbeperking ook de verhindering en vervalsing van de mededinging 

bedoeld. 
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strekking in en hoe dient het in concrete zaken te worden toegepast? (ii) Kunnen uitwisselingen van 

informatie strekken tot mededingingsbeperking of zelfs worden beschouwd als een kartel? Over de 

tweede mogelijkheid – mededingingsbeperkende gevolgen – wordt uitgeweid in punt ‘3. 

Mededingingsbeperkende gevolgen: analyse aan de hand van criteria’. Aan de hand van de bestaande 

praktijk en rechtspraak wordt onderzocht hoe de analyse van de mededingingsbeperkende gevolgen 

met betrekking tot informatie-uitwisselingen gebeurt. Dit onderzoek stelt drie vragen: (i) Wat zijn de 

criteria ter identificatie van de grenzen van een geoorloofde uitwisseling? (ii) Wat is hun invloed op 

het optreden van mededingingsbeperkende gevolgen? (iii) Hoe worden ze in de beschikkingspraktijk 

van de Commissie en in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie toegepast?  

7. Vervolgens wordt in punt ‘4. Efficiëntieverbeteringen onder artikel 101, lid 3 VWEU’ kort 

ingegaan op de analyse van mogelijke efficiëntieverbeteringen onder artikel 101, lid 3 VWEU. 

8. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was om het resultaat van het onderzoek in een checklist 

of flow chart weer te geven, bleek dit tijdens het onderzoek niet enkel ambitieus, maar tevens niet 

mogelijk en niet gewenst. De criteria die helpen bij de analyse van de mogelijke 

mededingingsbeperkende gevolgen zijn immers erg relatief. Hun betekenis en relevantie wordt geval 

per geval bepaald en ze zijn sterk onderling afhankelijk. Een schema zou de noodzakelijke nuances 

tenietdoen. 

9. Dit onderzoek heeft zelf ook enkele grenzen. Ten eerste is het beperkt tot de op zichzelf staande 

systemen van informatie-uitwisselingen. De uitwisselingen van informatie die kaderen in een ruimere 

overeenkomst worden beoordeeld in het kader van de ruimere overeenkomst en vormen dus geen deel 

van dit onderzoek. Ten tweede wordt enkel de horizontale uitwisseling van informatie behandeld. Ten 

derde worden grenzen van de uitwisselingen van informatie enkel behandeld onder artikel 101 VWEU 

en dus als overeenkomsten, besluiten van ondernemersverenigingen of onderling afgestemde feitelijke 

gedraging. Deze masterproef onderzoekt dergelijke uitwisselingen niet in het kader van de regeling 

inzake concentraties en niet als misbruiken van een (collectieve) machtspositie in het kader van artikel 

102 VWEU. Ten slotte beoogt dit onderzoek geen uitvoerige analyse van de economische aspecten 

van systemen van informatie-uitwisseling tussen concurrenten. De mededingingsrechtelijke gevolgen 

worden echter wel in een elementair economisch kader geplaatst. 

10. Het onderzoek wordt verricht aan de hand van de klassieke rechtsbronnen. De economische 

omkadering wordt opgebouwd met behulp van economische basisliteratuur en essentiële artikelen 

betreffende informatie-uitwisseling tussen concurrenten. De juridische vragen worden beantwoord op 

Europees vlak aan de hand van Europeesrechtelijke verdragsteksten, de rechtspraak van het Hof van 

Justitie van de Europese Unie, de praktijk van de Europese Unie. De recente Richtsnoeren inzake de 

toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op 
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horizontale samenwerkingsovereenkomsten (Horizontale Richtsnoeren) zijn van wezenlijk belang.
4
 In 

enkele gevallen wordt ook verwezen naar nationale praktijk.
5
 

                                                      
4
 Mededeling van de Europese Commissie, Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten, Pb. C 

11/01 van 14 januari 2011. (hierna: Horizontale Richtsnoeren) 
5
 In de praktijk van de Belgische mededingingsautoriteit werd slechts in één zaak een op zichzelf staande 

uitwisseling van informatie onderzocht. Het Auditoraat heeft haar verslag opgesteld, maar de zaak moet nog 

worden behandeld door de Raad voor de Mededinging: RAAD VOOR DE MEDEDINGING, “Informatie-uitwisseling 

over voorgenomen prijsintenties onder producenten  van fast-moving-consumer-goods binnen een 

multisectoriële ondernemingsvereniging”, persbericht, Brussel, 13 maart 2012. 
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DEEL I: ALGEMEEN KADER 

INLEIDING 

11. In dit algemeen kader wordt zuivere horizontale informatie-uitwisselingen vooreerst gesitueerd 

en onderscheiden van uitwisselingen in andere contexten. Vervolgens worden de 

mededingingsrechtelijke gevolgen in een economisch kader geplaatst. Dit economisch kader zoekt 

hoofdzakelijk een antwoord op de volgende twee vragen: (i) Wat kunnen de positieve en negatieve 

gevolgen van een uitwisseling van informatie zijn? (ii) Is een oligopolie vatbaarder voor de 

mededingingsbeperkende gevolgen en waarom? Vervolgens worden de voornaamste juridische 

bronnen toegelicht. 

1. SITUERING: ZUIVERE HORIZONTALE INFORMATIE-UITWISSELINGEN ALS DEEL VAN HET 

GEHEEL 

12. Informatie-uitwisselingen bestaan in alle vormen en doen zich in de meest verscheiden situaties 

voor. In de volgende paragrafen worden de situaties gecategoriseerd en wordt aangeduid welke 

uitwisselingen het voorwerp uitmaken van deze masterproef. 

1.1. Horizontale uitwisselingen – verticale uitwisselingen en hub and spoke 

13. Volgens het klassieke mededingingsrechtelijke onderscheid tussen verticale en horizontale 

overeenkomsten kunnen informatie-uitwisselingen in drie categorieën worden ingedeeld. 

14. Ten eerste kan informatie worden uitgewisseld tussen daadwerkelijk of potentiële concurrenten. 

Dergelijke horizontale uitwisselingen vormen het voorwerp van deze masterproef en worden onder de 

volgende titel verder gecategoriseerd. 

15. Ten tweede kan informatie op verticale wijze worden uitgewisseld. De betrokken 

ondernemingen zijn in dat geval elk in een verschillend stadium van de productie- of distributieketen 

werkzaam. Deze overeenkomst vormen verder geen voorwerp van deze masterproef. Hier wordt enkel 

kort het vertrekpunt voor analyse geschetst. Verticale uitwisselingen worden op een meer positieve 

wijze benaderd dan horizontale uitwisselingen. Hier geldt immers de Groepsvrijstellingsverordening 

330/2010 voor verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen.
6
 Volgens 

deze verordening wordt, overeenkomstig artikel 101, lid 3 VWEU, artikel 101, lid 1 VWEU buiten 

toepassing verklaard voor verticale overeenkomsten die onder de marktaandeeldrempel van 30% 

                                                      
6
 Verordening (EU) nr. 330/2010 van de Commissie van 20 april 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, 

lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en 

onderling afgestemde feitelijke gedragingen, Pb. L 102/1 van 23 april 2010. 
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vallen
7
 en volgens het vierde artikel niet als hardcore beperking worden beschouwd. Informatie-

uitwisselingen zijn niet in de lijst hardcore beperkingen opgenomen en indien de betrokken 

ondernemingen onder de marktaandeeldrempel blijven, zijn ze per se toegelaten.
8
 Deze safe harbour 

wordt slechts doorbroken indien de informatie-uitwisseling plaatsvindt als indirect middel om een 

verboden hardcore praktijk te bewerkstelligen
9
 of indien het een hub and spoke overeenkomst 

uitmaakt. 

16. Ten derde kunnen leveranciers of afnemers fungeren als derde partij via dewelke informatie 

wordt uitgewisseld. Men spreekt van hub and spoke-overeenkomsten. Deze overeenkomsten hebben 

kenmerken van zowel een verticale als horizontale samenwerking. Informatie wordt niet rechtstreeks 

tussen concurrenten (“spokes”) doorgespeeld, maar wel via een derde (“hub”). De spokes kunnen 

leveranciers zijn die informatie meedelen aan een distributeur, die als hub fungeert, of omgekeerd. 

Indien bijvoorbeeld een kleinhandelaar A aan zijn groothandelaar B de prijzen bekendmaakt tegen 

dewelke hij van plan is te verkopen, kan het gevaar rijzen dat de groothandelaar B deze informatie aan 

een concurrerende kleinhandelaar C doorgeeft. Ook hub and spoke-overeenkomsten vallen buiten het 

bestek van deze masterproef, maar hier worden toch kort ingegaan op enkele juridische evoluties ter 

zake. In de Europese en Belgische rechtspraak en beschikkingspraktijk beslissingen hierover 

voorhanden. Ook in de Horizontale Richtsnoeren heeft de Commissie hierover geen standpunt 

ingenomen.
10

 In het Verenigd Koninkrijk heeft het Competition appeal Tribunal wel reeds besloten dat 

een hub and spoke-overeenkomst een onderling afgestemde feitelijke gedraging uitmaakte, omdat het 

redelijkerwijze voorzienbaar was dat de hub de informatie zou kunnen gebruiken om de 

marktvoorwaarden te beïnvloeden.
11

 Het Court of Appeal bevestigde dat er sprake was van een kartel, 

maar stelde tevens dat het Competition Appeals Tribunal “may have gone too far”.
12

 Het Court of 

                                                      
7
 De drempel geldt zowel aan de verkoopzijde van de leverancier en de aankoopzijde van de afnemer. Art. 3, 

Verordening (EU) nr. 330/2010 van de Commissie van 20 april 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, 

lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en 

onderling afgestemde feitelijke gedragingen, Pb. L 102/1 van 23 april 2010. 
8
 RUYS, T. en GODFROID, A., “Informatie-uitwisseling tussen concurrenten in het licht van de nieuwe 

Richtsnoeren van de Europese Commissie voor Horizontale Overeenkomsten”, RW 2011, afl. 10, (462) 462-463, 

vn. 7. 
9
 Mededeling van de Europese Commissie, Richtsnoeren inzake verticale beperkingen, Pb. C 130/1 van 19 mei 

2010, par. 48. 
10

 RUYS en GODFROID verklaren dit door het gebrek aan Europese precedenten, maar stellen tevens dat het 

betreurenswaardig is dat de Commissie niet van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om aan te sturen op een 

meer consistente benadering door de nationale mededingingsautoriteiten: RUYS, T. en GODFROID, A., 

“Informatie-uitwisseling tussen concurrenten in het licht van de nieuwe Richtsnoeren van de Europese 

Commissie voor Horizontale Overeenkomsten”, RW 2011, afl. 10, (462) 479. 
11

 Competition Appeal Tribunal, 1 oktober 2004, JJB Sports PLC/OFT en Allsports plc/OFT, beschikbaar op 

http://www.catribunal.org.uk/files/Jdg1021Umbro011004.pdf (geraadpleegd op 23 april 2012). 
12

 Court of appeal Londen 19 oktober 2006, Argos Ltd, Littlewoods Ltd/OFT en JJB Sports PLC/OFT, 

beschikbaar op http://www.catribunal.org.uk/files/Jdg_CoA_1014Argos_Little_JJB191006.pdf (geraadpleegd op 

23 april 2012), par. 91. 

http://www.catribunal.org.uk/files/Jdg1021Umbro011004.pdf
http://www.catribunal.org.uk/files/Jdg_CoA_1014Argos_Little_JJB191006.pdf
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Appeal stelde een meer subjectieve test voor: (i) de onthulling van de informatie van A aan B is 

bedoeld om te worden doorgespeeld aan C, (ii) B geeft de informatie door en C weet dat dit van A 

komt en (iii) C heeft de informatie gebruikt om zijn eigen prijzen vast te stellen.
13

 

1.2. Zuivere uitwisselingen – uitwisselingen gekoppeld aan ruimere overeenkomst 

17. Een tweede onderscheid dient te worden gemaakt. Uitwisselingen van informatie kunnen 

plaatsvinden ten behoeve van een ruimere overeenkomst (een mededingingsbevorderende of – 

neutrale praktijk of een mededingingsbeperkende praktijk) of kunnen ook op zichzelf staan. 

18. Ten eerste kan de uitwisseling van informatie gekoppeld zijn aan een overeenkomst met een 

mededingingsbevorderend of –neutraal karakter. Vaak zal een zekere mate van informatie-uitwisseling 

immers noodzakelijk zijn om tot de overeenkomst te komen en ze uit te voeren. Deze categorie omvat 

een veelheid aan situaties. Tijdens de due diligence met het oog op de eventuele overname van een 

concurrerende onderneming is het verschaffen van informatie noodzakelijk.
14

 Er wordt ook informatie 

uitgewisseld ten behoeve van de horizontale overeenkomsten die in de Horizontale Richtsnoeren 

worden genoemd. In het raam van een onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomst dient bijvoorbeeld 

technologie te worden uitgewisseld, of in het kader van een productieovereenkomst kostengegevens. 

De informatie-uitwisselingen worden beoordeeld in samenhang met de beoordeling van de horizontale 

samenwerkingsovereenkomst zelf en worden om die reden niet verder behandeld in deze 

masterproef.
15

 Minstens moet de uitwisseling noodzakelijk zijn om de overeenkomst te realiseren.
16

 

                                                      
13

 Court of appeal Londen 19 oktober 2006, Argos Ltd, Littlewoods Ltd/OFT en JJB Sports PLC/OFT, 

beschikbaar op http://www.catribunal.org.uk/files/Jdg_CoA_1014Argos_Little_JJB191006.pdf (geraadpleegd op 

23 april 2012), par. 141. 
14

 Om een inbreuk op artikel 101 VWEU te vermijden dienen waarborgen te worden ingebouwd in de diverse 

stadia. In de praktijk wordt gebruik gemaakt van datarooms, wordt bepaald wie de informatie mag ontvangen 

(zogenaamde “clean teams”) en wat ze er wel en niet mee mogen doen (veelal zijn er 

confidentialiteitsverplichtingen en bijvoorbeeld een verbod om kopieën te nemen),… 
15

 Horizontale Richtsnoeren, par. 56. 
16

 In het kader van de onmisbaarheidsvereiste van artikel 101, lid 3 VWEU stelt de Commissie in paragraaf 102 

van de Horizontale Richtsnoeren: “de uitwisseling van informatie in het kader van horizontale 

samenwerkingsovereenkomsten [zal] eerder voldoen aan de voorwaarden van artikel 101, lid 3, indien zij niet 

verder gaat dan wat noodzakelijk is om het economisch doel van de overeenkomst te bereiken”. 

http://www.catribunal.org.uk/files/Jdg_CoA_1014Argos_Little_JJB191006.pdf
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Bovendien mag zij enkel worden aangewend voor dit doel.
17

 Indien dit niet het geval is, dient zij 

immers als een op zichzelf staande uitwisseling te worden beoordeeld.
18

  

19. Ten tweede kunnen informatie-uitwisselingen bijdragen tot de implementatie van een verboden 

kartelafspraak. In haast ieder kartel is één of andere vorm van informatie-uitwisseling terug te 

vinden.
19

 De informatie kan enerzijds nodig zijn om de voorbereiding en uitvoering van de ruimere 

overeenkomst mogelijk te maken of anderzijds om controle uit te oefenen op de naleving van de 

overeenkomst. De uitwisseling vormt niet de inbreuk op zich, maar is een middel waarlangs de 

inbreuk tot stand komt. De voorbeelden zijn legio. Eén ervan is de Bananen-zaak, die bilaterale 

prijszettingsbesprekingen en de uitwisseling van actuele prijsnoteringen tussen drie 

bananenproducenten betrof. De Commissie besloot in casu dat de uitwisseling van actuele prijzen 

geen aanleiding gaf tot een afzonderlijke inbreuk. De uitwisseling was een middel om de 

voorafgaande afspraken over de prijszetting te monitoren.
20

 Een ander voorbeeld is te vinden in de 

zaak Aminozuren. Producenten van synthetische lysine hadden afspraken gemaakt over prijzen, 

verkoophoeveelheden en de uitwisseling van bedrijfsspecifieke informatie over verkoophoeveelheden. 

De Commissie kwalificeerde de overeenkomsten tot bepalen van prijzen en verkoophoeveelheden als 

strekkende tot beperking van de mededinging. De informatie-uitwisseling diende “om toezicht te 

kunnen houden op de naleving van de afspraken over de toewijzing van verkoophoeveelheden”
21

 en 

was derhalve “een toevoegsel” van concurrentieverstorende gedragingen. De uitwisseling viel onder 

het verbod van artikel 101, lid 1 VWEU “omdat zij integrerend deel uitmaakt van die gedragingen”.
22

 

De analyse van dergelijke uitwisselingen van informatie gebeurt in het kader van het ruimere kartel, 

waarbij de informatie-uitwisseling vooral van belang is voor de bewijsvoering. Zaken waarin de 

uitwisseling accessoir is aan een kartel, maken an sich geen voorwerp uit van deze masterproef. Zij 

                                                      
17

 Wijckmans geeft nog twee verdere richtlijnen: de informatie wordt best enkel beschikbaar gesteld aan de 

personen die effectief bij het project betrokken zijn en dit op een “need-to-know” basis en van zodra de 

informatie niet meer nodig is voor het project, wordt de informatie best terug overgemaakt  aan de partij die ze 

heeft meegedeeld en worden geen kopieën behouden: WIJCKMANS, F. en DE KEER, S., “Informatie-uitwisseling 

en het mededingingsrecht: een overzicht” in INSTITUUT VOOR BEDRIJFSJURISTEN, Tendensen in het Bedrijfsrecht. 

Mededinging. Praktische aspecten waaraan de juristen aandacht moeten besteden, Antwerpen, Kluwer, 2005, 

(33) 66-67. 
18

 RUYS, T. en GODFROID, A., “Informatie-uitwisseling tussen concurrenten in het licht van de nieuwe 

Richtsnoeren van de Europese Commissie voor Horizontale Overeenkomsten”, RW 2011, afl. 10, (462) 471. 
19

 WIJCKMANS, F. en DE KEER, S., “Informatie-uitwisseling en het mededingingsrecht: een overzicht” in 

INSTITUUT VOOR BEDRIJFSJURISTEN, Tendensen in het Bedrijfsrecht. Mededinging. Praktische aspecten waaraan 

de juristen aandacht moeten besteden, Antwerpen, Kluwer, 2005, (33) 65. 
20

 Besluit van de Commissie van 15 oktober 2008 (COMP/39.188 – Bananen), Pb. C 189/12 van 12 augustus 

2009, volledige tekst gepubliceerd op de website van DG Competition. 
21

 Besluit 2001/418/EG van de Commissie van 7 juni 2000 inzake een procedure op grond van artikel 81 van het 

EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst (Comp/36.545/F3 – Aminozuren), Pb. L 152/24 van 7 juni 

2001, par. 226. 
22

 Besluit 2001/418/EG van de Commissie van 7 juni 2000 inzake een procedure op grond van artikel 81 van het 

EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst (Comp/36.545/F3 – Aminozuren), Pb. L 152/24 van 7 juni 

2001, par. 171. 
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kunnen echter wel elementen aanreiken met betrekking tot het bestaan van een overeenkomst of 

onderling afgestemde feitelijke gedraging. Aangezien het mededingingsbeperkend karakter van de 

uitwisseling in kartelzaken niet apart dient te worden geanalyseerd, zijn zij echter weinig relevant voor 

de analyse van het mededingingsbeperkend karakter. 

20. Ten derde kan de uitwisseling van informatie ook een op zichzelf staande praktijk zijn. Dit wil 

zeggen dat de uitwisseling niet kadert binnen een ruimere overeenkomst. Deze “zuivere” informatie-

uitwisselingen zijn het eigenlijke voorwerp van deze masterproef.  

2. MEDEDINGINGSRECHTELIJKE GEVOLGEN IN EEN ECONOMISCH KADER 

2.1. Informatie-uitwisseling leidt tot verhoogde (markt)transparantie 

21. De beoordeling van uitwisselingen van informatie is onlosmakelijk verbonden met de 

beoordeling van transparantie. De transparantie van een markt heeft betrekking op de hoeveelheid 

gekende informatie over de markt en de spelers die actief zijn op die markt. De uitwisseling van 

informatie is een manier op kunstmatige wijze de transparantie te verhogen. Als gevolg van de 

uitwisseling ontvangen ondernemingen immers informatie over waarover ze (in de meeste gevallen
23

) 

zonder deze uitwisseling niet zouden beschikken. Twee hypotheses kunnen worden onderscheiden. In 

een eerste hypothese beschikken enkel de bij de uitwisseling betrokken ondernemingen over deze 

informatie. De informatie is niet gekend bij andere concurrenten of afnemers. Een dergelijke 

transparantie is het gevolg van een niet-openbare uitwisseling van niet-openbare gegevens. In een 

tweede hypothese is de transparantie ruimer. Niet enkel de bij de uitwisseling betrokken 

ondernemingen kennen de gegevens, maar tevens niet-deelnemende ondernemingen en afnemers. Men 

spreekt van markttransparantie. Een dergelijke transparantie kan het gevolg zijn van een uitwisseling 

van openbare gegevens, een openbare uitwisseling van gegevens of een combinatie van beide. 

2.2. De marktvorm bepaalt de evaluatie van (markt)transparantie 

2.2.1. Positief in de uitzondering: de volkomen concurrentiële markt 

22. In een volkomen concurrentiële markt is de economische efficiëntie maximaal. Deze marktvorm 

is gebaseerd op vier strikte en cumulatieve voorwaarden: (i) een groot aantal kopers en verkopers, (ii) 

homogene producten, (iii) de afwezigheid van toetredingsbarrières en (iv) de beschikking over 

perfecte informatie door kopers en verkopers.
24

 De vierde voorwaarde heeft betrekking op de 

                                                      
23

 Tenzij in het geval dat de uitgewisselde gegevens reeds openbaar waren. Deze situatie wordt later besproken: 

Infra 108, nr. 238 e.v. 
24

 JONES, A. en SUFRIN, B., EC Competition Law, Oxford, Oxford University Press, 2008, 7. 
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transparantie. Een volkomen markttransparantie is in dit model noodzakelijk om de maximale 

economische efficiëntie te bereiken. Aangezien de transparantie bijdraagt tot het bereiken van de 

efficiëntie is zij positief. Niet alleen aan deze voorwaarde, maar ook aan de andere drie is echter 

moeilijk te voldoen. Een dergelijke volkomen concurrentiële markt  komt bijgevolg slechts zelden 

voor.
25

 

2.2.2. Afweging vereist in de regel: de minder dan volkomen concurrentiële markt 

23. Indien niet alle voorgaande voorwaarden zijn vervuld en de markt dus niet volkomen 

concurrentieel is, kan geen algemene uitspraak worden gedaan wat betreft het positieve of negatieve 

effect van een verhoogde transparantie op de mededinging. Integendeel, een verhoogde transparantie 

kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben. Die gevolgen hangen bovendien af van de 

specifieke omstandigheden van de zaak. 

2.3. Mogelijke mededingingsrechtelijke gevolgen van een horizontale informatie-uitwisseling 

24. Aangezien transparantie niet positief of negatief kan worden genoemd, zijn ook geen algemene 

besluiten mogelijk voor de veroorzaker van een verhoogde transparantie - de uitwisseling van 

informatie. Zij kan slechts als pro- of anticompetitief worden beschouwd na inachtneming van de 

specifieke kenmerken van de uitwisseling en de betrokken markt.
26

 Hier worden de mogelijke 

gevolgen opgesomd van een horizontale informatie-uitwisseling. Later wordt ingegaan op de criteria 

die de mededingingsrechtelijke analyse beïnvloeden.
27

 Dient nog opgemerkt dat deze vraagstukken 

ook onderwerp zijn van een groot aantal economische studies. Deze masterproef beoogt echter 

geenszins deze literatuur nader te behandelen. 

2.3.1. Efficiëntieverbeterende en concurrentiebevorderende effecten 

25. De efficiëntieverbeterende en concurrentiebevorderende effecten van informatie-uitwisseling 

zijn velerlei en verschillen naargelang het type informatie dat wordt uitgewisseld. De voordelige 

                                                      
25

 Clark, J. M. verdedigde om die reden de theorie van de werkbare mededinging. CLARK, J. M., “Toward a 

concept of workable competition”, Am. Econ. Rev. 1940, afl. 2, 241-256. Zie tevens: DE CLERCQ, M., Economie 

toegelicht, Antwerpen, Garant, 2006, 517. 
26

 Of zoals Seitz stelt: “From an analytical point of view, the difficulties in assessing information exchange 

between competitors are based on the ‘janus-face’ of market transparency, which also cannot be clearly 

categorised as pro- or anticompetitive.” SEITZ, C., “One Step in the Right Direction – The New Horizontal 

Guidelines and the Restated Block Exemption Regulations”, JECLAP 2011, afl. 5, (452) 461-462. 
27

 Infra 85, nr. 190 e.v. 
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effecten zijn er enerzijds voor concurrerende ondernemingen en anderzijds voor consumenten.
28

 

Onderstaande opsomming is noch exclusief noch exhaustief. 

2.3.1.1. Voor concurrerende ondernemingen
29

 

26. Het algemeen uitgangspunt is dat een verhoogde transparantie ondernemingen mogelijk maakt 

om meer efficiënte en doeltreffende strategieën te hanteren om op de markt te opereren of de markt te 

betreden. De volgende specifieke voordelen kunnen zich voordoen. 

27. Ten eerste laat informatie-uitwisseling benchmarking toe. De informatie verkregen van hun 

concurrenten stelt hen in staat om hun prestaties op nauwkeurigere wijze te vergelijken. Indien 

anderen efficiënter blijken, kunnen zij interne stimuleringsmaatregelen ontwikkelen en zo hun eigen 

efficiëntie verbeteren.
30

 Ten tweede biedt informatie-uitwisseling ondernemingen de mogelijkheid om 

hun productie beter toe te wijzen. Enerzijds kunnen ze op grond van vraaginformatie hun allocatieve 

efficiëntie verhogen en hun productie richten op markten met een grotere vraag.
31

 Anderzijds kunnen 

ze op grond van kosteninformatie hun productie toewijzen aan ondernemingen met lagere kosten. 

Dergelijke verbeterde toewijzingen kunnen leiden tot kostenbesparingen.
32

 Ten derde kan informatie-

uitwisseling ook voordelige gevolgen hebben in markten met asymmetrische informatie over 

consumenten, zoals in de bank- en verzekeringssector.
33

 Informatie-uitwisseling kan problemen met 

                                                      
28

 Onderscheid gehanteerd in BENNET, M. en COLLINS, P., “The law and economics of information sharing: the 

good, the bad and the ugly”, Eur. Comp. J. 2010, afl. 2, (311) 314-320; OECD, “Information Exchanges 

Between Competitors under Competition Law”, DAF/COMP(2010)37, 11 juli 2011, 24-28 
29

 Een opsomming met verwijzingen naar economische literatuur kan gevonden worden in: BENNET, M. en 

COLLINS, P., “The law and economics of information sharing: the good, the bad and the ugly”, Eur. Comp. J. 

2010, afl. 2, (311) 318-320; OECD, “Information Exchanges Between Competitors under Competition Law”, 

DAF/COMP(2010)37, 11 juli 2011, 24-25. 
30

 JOHNSSON, M. EN CARLE, J., “Benchmarking and E.C. competition law”, ECLR 1998, afl. 2, (74) 80; 

BOULTER, L., BENDELL, T., “Competition Risks in Benchmarking”, ECLR 1999, afl. 8, (434) 434; BENNET, M. 

en COLLINS, P., “The law and economics of information sharing: the good, the bad and the ugly”, Eur. Comp. J. 

2010, afl. 2, (311) 318. 
31

 BENNET, M. en COLLINS, P., “The law and economics of information sharing: the good, the bad and the ugly”, 

Eur. Comp. J. 2010, afl. 2, (311) 319; OECD, “Information Exchanges Between Competitors under Competition 

Law”, DAF/COMP(2010)37, 11 juli 2011, 24. 
32

 Een verhoogde transparantie betreffende de vraag stelt ondernemingen in staat om onnodige voorraden af te 

bouwen en tekorten te vermijden: OECD, “Information Exchanges Between Competitors under Competition 

Law”, DAF/COMP(2010)37, 11 juli 2011, 24. De Richtsnoeren verwijzen tevens naar het de mogelijkheid om 

bederfelijke producten sneller te leveren in gebieden met een grote vraag en de levering te beperken in gebieden 

met een geringe vraag: Horizontale Richtsnoeren, par. 96. Voor een uitgebreide economische analyse van de 

effecten van uitwisseling van informatie betreffende de vraag in een monopolie en oligopolie: KÜHN, K-U. en 

VIVES, X., Information Exchanges among Firms and their Impact on Competition, Luxembourg, Office of 

Official Publications of the European Communities, 1995, 13-29. Voor de analyse met betrekking tot informatie 

betreffende de kosten: p. 30-35. 
33

 Zie bijvoorbeeld in de zaak Asnef-Equifax: HvJ, 23 november 2006, C-238/05, Asnef-Equifax, Servicios de 

Información sobre Solvencia y Crédito, SL/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Jur. 

2006, I-11125. 
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adverse selectie verminderen en op die manier de mogelijk bieden om aan prijsdifferentiatie te doen 

op grond van het risico. Het kan tevens de moral hazard verminderen waardoor consumenten worden 

gestimuleerd om hun risicogedrag te beperken.
34

 De Horizontale Richtsnoeren duiden ook op de 

mogelijke reductie van de “lock-in”
 
van consumenten.

35
 Ten vijfde investeren ondernemingen meer 

indien de onzekerheid afneemt.
36

 Ten zesde is informatie-uitwisseling in sommige gevallen 

noodzakelijk voor de voorziening van diensten, zoals in geval van lijnvaartondernemingen.
37

 Om die 

reden wordt dit gedekt door een groepsvrijstelling.
38

 Ten slotte is informatie-uitwisseling noodzakelijk 

om andere overeenkomsten, zoals onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten en 

standaardiseringsovereenkomsten in stand te houden. De uitwisseling van technologie in het kader van 

O&O-overeenkomsten zijn van cruciaal belang.
39

 Ze kan het aantal ondernemingen die in staat zijn om 

op de markt actief te zijn verhogen
40

 en het laat de ondernemingen ook toe om hun eigen kansen in een 

O&O-wedloop beter in te schatten en zo te vermijden onnodige kosten te maken.
41

 

2.3.1.2. Voor consumenten
42

 

28. De uitwisseling van informatie kan ook voordelen opleveren voor de consumenten. Dit zal 

echter slechts het geval zijn indien de uitwisseling leidt tot een verhoogde markttransparantie – d.i. 

transparantie die zich tot de niet bij de uitwisseling betrokken ondernemingen en consumenten 

uitstrekt. Een zekere graad van transparantie is nodig voor bestaan van mededinging. De verschillende 

verkopers, hun prijzen en de productkenmerken moeten gekend zijn opdat consumenten deze kunnen 

                                                      
34

 BENNET, M. en COLLINS, P., “The law and economics of information sharing: the good, the bad and the ugly”, 

Eur. Comp. J. 2010, afl. 2, (311) 319. Adverse selectie wordt er omschreven als de situatie waarin 

ondernemingen goede en slechte gebruikers niet kunnen onderscheiden en moral hazard doet zich voor wanneer 

beschermde gebruikers zich anders gedragen dan indien ze aan het risico zijn opengesteld. 
35

 Horizontale Richtsnoeren, par. 97. Met “lock-in” van consumenten wordt gedoeld op het insluitende effect van 

bepaalde relaties, aangezien de informatie die specifiek is voor die relatie niet overgaat op nieuwe relaties met 

andere ondernemingen waardoor de consumenten voordelen verliezen. 
36

 Een uitgebreide economische analyse: Dixit, A., “Entry and exit decisions under uncertainty”, Journal of 

Political Economy 1989, afl. 3, 620-638. 
37

 BENNET, M. en COLLINS, P., “The law and economics of information sharing: the good, the bad and the ugly”, 

Eur. Comp. J. 2010, afl. 2, (311) 319. 
38

 Verordening (EU) nr. 906/2009 van de Commissie van 28 september 2009 betreffende de toepassing van 

artikel 81, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde 

feitelijke gedragingen tussen lijnvaartondernmeingen (consortia), Pb. L 256/31 van 29 september 2009. 
39

 OECD, “Information Exchanges Between Competitors under Competition Law”, DAF/COMP(2010)37, 11 

juli 2011, 26-27. 
40

 TEECE, D. J., “Information Sharing, Innovation and Antitrust”, Antitrust Law Journal 1993, afl. 62, 465. 
41

 Horizontale Richtsnoeren, par. 100. 
42

 Een opsomming met verwijzingen naar economische literatuur kan gevonden worden in: BENNET, M. en 

COLLINS, P., “The law and economics of information sharing: the good, the bad and the ugly”, Eur. Comp. J. 

2010, afl. 2, (311) 314-317; OECD, “Information Exchanges Between Competitors under Competition Law”, 

DAF/COMP(2010)37, 11 juli 2011, 27-28. 
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vergelijken en er mededinging kan ontstaan.
43

 Hoe meer informatie er beschikbaar is op de markt, hoe 

beter consumenten in staat zijn om met kennis van zaken een keuze te maken.
44

 Het belangrijkste 

voordeel van een uitwisseling van informatie voor consumenten is bijgevolg dat het de zoekkosten van 

consumenten vermindert en zo deze positieve gevolgen in de hand werkt.
45

 

2.3.2. Concurrentieverstorende effecten 

29. Er zijn twee belangrijke theorieën van schade.
46

 Ten eerste kan een verhoogde transparantie de 

coördinatie van het concurrentiegedrag van ondernemingen in de hand werken. Er ontstaat een 

heimelijke verstandhouding of collusie tussen de ondernemingen. Informatie-uitwisseling maakt het 

bovendien mogelijk deze collusie in stand te houden. Ten tweede kan een verhoogde transparantie 

leiden tot een concurrentieverstorende afscherming die de externe stabiliteit versterkt. 

2.3.2.1. Gecoördineerde effecten: heimelijke verstandhouding of collusie 

2.3.2.1.1. Drie concurrentieverstorende effecten 

30. De eerste groep mogelijke concurrentieverstorende effecten houdt verband met het ontstaan en 

in stand houden van een heimelijke verstandhouding of collusie.
47

 Zoals PETIT beschrijft, hangt het 

bestaan van een heimelijke verstandhouding af van vier voorwaarden: (i) een wederzijdse 

verstandhouding over de voorwaarden van de coördinatie, (ii) monitoring van afwijkend gedrag, (iii) 

een  vergeldingsmechanisme en (iv) de afwezigheid van mogelijke betwisting door potentiële 

concurrenten.
48

 

                                                      
43

 OECD, “Price Transparency”, DAFFE/CLP(2001)22, 11 september 2001, 9. 
44

 OECD, “Information Exchanges Between Competitors under Competition Law”, DAF/COMP(2010)37, 11 

juli 2011, 27. 
45

 OECD, “Information Exchanges Between Competitors under Competition Law”, DAF/COMP(2010)37, 11 

juli 2011, 27-28. 
46

 Naast de hier besproken gevolgen, zijn er nog andere theorieën van schade. Kühn en Vives onderzochten het 

effect van de vermindering van onzekerheid, los van enige coördinatie en besloten dat het de welvaart zowel kan 

verhogen als verlagen: KÜHN, K-U., VIVES, X., Information Exchanges among Firms and their Impact on 

Competition, Luxembourg, Office of Official Publications of the European Communities, 1995, 119 p. Voor een 

bespreking: BENNET, M. en COLLINS, P., “The law and economics of information sharing: the good, the bad and 

the ugly”, Eur. Comp. J. 2010, afl. 2, (311) 324-7. 
47

 Horizontale Richtsnoeren, par. 65-68. 
48

 PETIT, N., Oligopoles, collusion tacite et droit communautaire de la concurrence, Brussel, Bruylant 2007, 36-

41. 
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31. De uitwisseling van informatie kan de vervulling van de eerste, tweede en vierde voorwaarde 

bevorderen. Over deze mogelijke gevolgen bestaat weinig onenigheid in de rechtsleer.
49

 Ten eerste 

draagt uitwisseling van informatie tussen concurrenten inherent het gevaar in zich dat ondernemingen 

een overeenkomst kunnen bereiken over de coördinatie van hun marktgedrag. Informatie-uitwisseling 

stelt de ondernemingen in staat om een overeenkomst te bereiken over de voorwaarden van de 

verstandhouding,
50

 het zogenaamde brandpunt voor coördinatie.
51

  

32. Ten tweede verhoogt een toegenomen transparantie de interne stabiliteit van een heimelijke 

verstandhouding. Door de informatie-uitwisseling kunnen de betrokken ondernemingen detecteren of 

andere ondernemingen van de heimelijke verstandhouding afwijken. Op basis van deze controle 

kunnen ondernemingen vergeldingsacties nemen.  De invloed van de informatie-uitwisseling op het 

vergeldingsmechanisme is bijgevolg ook weinig direct,
52

 maar is daarentegen vooral te wijten aan de 

mogelijk gemaakte monitoring. Door de informatie-uitwisseling kan de tijd tussen de afwijking, het 

detecteren ervan en de vergelding worden gereduceerd en kan de afwijkende onderneming eventueel 

worden geïdentificeerd.
53

 Vergeldingsmaatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het zich richten tot 

de afnemers van de afwijkende onderneming om hen erg goedkope voorstellen te doen.  

33. Ten derde kan informatie-uitwisseling de externe stabiliteit van een heimelijke verstandhouding 

versterken. Dezelfde redenering als bij interne stabiliteit geldt. De informatie-uitwisseling maakt 

monitoring mogelijk en deze maakt het op haar beurt mogelijk op te treden. Het kan op basis van 

uitgewisselde informatie mogelijk zijn om na te gaan waar en wanneer ondernemingen de markt 

proberen te betreden
54

 en de deelnemende ondernemingen kunnen vervolgens gericht tegen de 

nieuwkomers optreden. Een dergelijk optreden is noodzakelijk om een collusie in stand te houden. 

                                                      
49

 Zie onder meer: BENNET, M. en COLLINS, P., “The law and economics of information sharing: the good, the 

bad and the ugly”, Eur. Comp. J. 2010, afl. 2, (311) 320-4; WAGNER-VON PAPP, F., “Information Exchange 

Agreements” in GERADIN, D. en LIANOS, I. (eds.), Research Handbook on EU Antitrust Law, Edward Elgar 

Publishing, nog te verschijnen, 6-11, hoofdstuk beschikbaar via SSRN: http://ssrn.com/abstract=2015674; 

OECD, “Information Exchanges Between Competitors under Competition Law”, DAF/COMP(2010)37, 11 juli 

2011, 28-30. 
50

 STIGLER, G. J., “A theory of oligopoly”, Journal of Political Economy 1964, afl. 72, 44-61 en KÜHN, K-U. en 

VIVES, X., Information Exchanges among Firms and their Impact on Competition, Luxembourg, Office of 

Official Publications of the European Communities, 1995, 119 p. 
51

 Het brandpunt of “focal point” is het punt waarin spelers neigen samen te komen omdat het hen natuurlijk, 

speciaal of relevant lijkt. Het werd voor het eerst omschreven door T. C. Schelling in SCHELLING, T.C., The 

Strategy of Conflict, Cambridge Massachusetts, Harvard University Press, 1960. Informatie-uitwisseling tussen 

concurrenten kan hun brandpunt verduidelijken: STIGLER, G. J., “The economics of information, Journal of 

political economy 1961, afl. 68, 213-225.  
52

 Bennet en Collins duiden als meest directe gevolg aan dat “future exclusion or suspension  from the 

information exchange may be used as a sanction in itself”. BENNET, M. en COLLINS, P., “The law and economics 

of information sharing: the good, the bad and the ugly”, Eur. Comp. J. 2010, afl. 2, (311) 322-323. 
53

 WAGNER-VON PAPP, F., “Information Exchange Agreements” in GERADIN, D. en LIANOS, I. (eds.), Research 

Handbook on EU Antitrust Law, Edward Elgar Publishing, nog te verschijnen, 11, hoofdstuk beschikbaar via 

SSRN: http://ssrn.com/abstract=2015674. 
54

 Dit zullen zij bijvoorbeeld doen als de prijzen stijgen. 

http://ssrn.com/abstract=2015674
http://ssrn.com/abstract=2015674
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Immers, ofwel nemen de nieuwkomers geen deel aan de uitwisseling en kunnen ze door middel van 

concurrentieel gedrag de verstandhouding tegenwerken, ofwel nemen ze wel deel en wordt de 

samenwerking verzwakt door het hogere aantal deelnemers.
55

 

2.3.2.1.2. Of is het allemaal maar ‘cheap talk’? 

34. In deze context dient de discussie rond cheap talk te worden aangestipt. Het speelt vooral een 

rol bij de private uitwisseling van informatie en dit in twee stadia. In het stadium waarin de 

concurrenten overeenstemming trachten te bereiken over hun brandpunt van coördinatie heeft elke 

onderneming een motief om datgene te zeggen wat het brandpunt naar haar eigen optimum leidt en in 

het stadium van de monitoring om datgene te zeggen dat aantoont dat de onderneming niet is 

afgeweken van het brandpunt. Deze informatie wordt dus van weinig waarde, “cheap”. Empirische en 

experimentele studies hebben echter aangetoond dat niet alle informatie-uitwisselingen cheap talk zijn. 

Sommige informatie kan immers worden geverifieerd en directe en herhaalde communicatie verhoogt 

het vertrouwen tussen de partijen en de betrouwbaarheid van de informatie.
56

 

2.3.2.2. Niet-gecoördineerde effecten: concurrentieverstorende afscherming 

35. De mogelijkheid om via informatie-uitwisseling de externe stabiliteit van een verstandhouding 

te versterken, kan uitmonden in een niet-gecoördineerd effect, nl. de concurrentieverstorende 

afscherming van de markt.
57

 Een dergelijke afscherming kan gebeuren indien de informatie-

uitwisseling de betrokken ondernemingen een significant concurrentieel voordeel biedt tegenover niet-

deelnemende concurrenten.
58

 De Horizontale Richtsnoeren bespreken twee vormen van 

marktafscherming. Ten eerste kan de informatie-uitwisseling leiden tot concurrentieverstorende 

afscherming op dezelfde markt als die waarop de uitwisseling plaatsvindt.
59

 Nieuwkomers worden 

immers in ieder geval beperkt door de uitwisseling. Ofwel nemen ze niet deel en missen ze strategisch 

belangrijke informatie, ofwel nemen ze deel en dienen ze hun eigen strategische informatie mee te 

delen.
60

 Ten tweede kan de uitwisseling leiden tot concurrentieverstorende afscherming van derden op 

                                                      
55

 PETIT, N., Oligopoles, collusion tacite et droit communautaire de la concurrence, Brussel, Bruylant 2007, 40. 
56

 BENNET, M., “The economics of information exchange” in GLOBAL COMPETITION LAW CENTRE, The New 

Legal Framework For Horizontal Cooperation Agreements, conferentie, Brussel, 17 februari 2011, 9-10 en 

BENNET, M. en COLLINS, P., “The law and economics of information sharing: the good, the bad and the ugly”, 

Eur. Comp. J. 2010, afl. 2, (311) 323-324. 
57

 Horizontale Richtsnoeren, par. 69-71. 
58

 BENNET, M. en COLLINS, P., “The law and economics of information sharing: the good, the bad and the ugly”, 

Eur. Comp. J. 2010, afl. 2, (311) 324. 
59

 Horizontale Richtsnoeren, par. 70. 
60

 Gerecht, 27 oktober 1994, T-35/92, John Deere Ltd/Commissie, Jur. 1994, II-957, par. 52. 
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een verwante markt. De deelnemende ondernemingen kunnen de prijs van een productonderdeel voor 

een downstream-markt verhogen.
61

 

36. WAGNER-VON PAPP bekritiseert dit gevolg. Volgens hem kan concurrentieverstorende 

uitsluiting inderdaad plaatsvinden in het kader van informatie-uitwisseling, maar is de afscherming 

geen rechtstreeks gevolg van de uitwisseling. In de eerste vorm is het de uitsluiting van een 

waardevolle voorziening, zoals ook elke andere service van een beroepsfederatie, die het 

mededingingsbeperkend gevolg kan hebben. In de tweede vorm is de concurrentieverstorende 

afscherming slechts één van de mogelijke mededingingsbeperkende doelstellingen van een informatie-

uitwisseling.
62

 

2.4. Marktvormen 

37. Of deze negatieve gevolgen zich voordoen, is sterk afhankelijk van de marktvorm in kwestie. 

De meest kwetsbare marktvorm is het oligopolie. Om die reden wordt bij de economische analyse aan 

de hand van de speltheorie op deze marktvorm gefocust.  

2.4.1. De kwetsbare marktvorm: het oligopolie 

2.4.1.1. Wat is een oligopolie? 

38. Een oligopolie is een marktvorm met een klein aantal aanbieders. Dit kleine aantal is 

voornamelijk het gevolg van schaalvoordelen, kostenstructuren en wettelijke regelingen.
63

 Het betreft 

markten met ingewikkelde productieprocessen, waarin veelal nood is aan grote bedragen aan kapitaal 

voor de productie, publiciteit en de organisatie van aankoop- en distributiekanalen.
64

 

Toetredingsbarrières zijn een belangrijke manier om het oligopolie te handhaven. 

2.4.1.2. Het gevaar: een kunstmatig verhoogde oligopolistische interdependentie 

39. Door het kleine aantal aanbieders, kenmerkend voor een oligopolie, zijn de onderlinge 

verhoudingen tussen hun gedragingen van groot belang. Concurrerende ondernemingen in een 

oligopolie beïnvloeden elkaar in grote mate. Hun gedrag is onderling afhankelijk - ofwel 

interdependent. Beslissingen van de ene partij hebben een significante invloed op het gedrag van de 

                                                      
61

 Horizontale Richtsnoeren, par. 71. 
62

 WAGNER-VON PAPP, F., “Information Exchange Agreements” in GERADIN, D. en LIANOS, I. (eds.), Research 

Handbook on EU Antitrust Law, Edward Elgar Publishing, nog te verschijnen, 12, hoofdstuk beschikbaar via 

SSRN: http://ssrn.com/abstract=2015674. 
63

 DECOSTER, A. (ed), Economie, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2010, 350. 
64

 DE CLERCQ, M., Economie toegelicht, Antwerpen, Garant, 2006, 400. 
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andere partijen en omgekeerd. Wanneer de ene onderneming haar prijs of verkochte hoeveelheid 

wijzigt, heeft dit gedragswijzigingen bij de concurrenten tot gevolg. Bijgevolg anticiperen 

ondernemingen ook op deze (verwachte) gevolgen. 

40. Typisch voor een oligopolie is dat het erg vatbaar is voor de hoger beschreven 

concurrentieverstorende effecten. Door het kleine aantal ondernemingen is het gemakkelijker om (i) 

een verstandhouding te bereiken over de coördinatievoorwaarden; (ii) afwijkend gedrag te detecteren; 

en (iii) gezamenlijk vergeldingsmaatregelen te nemen.
65

 

41. Zoals verder zal worden besproken, wordt een dergelijke natuurlijke interdependentie echter 

niet door de mededingingsregels gevat.
66

 Hun gedrag is weliswaar in zekere mate afhankelijk, maar de 

ondernemingen nemen hun beslissingen nog steeds onafhankelijk, in die zin dat er geen sprake is van 

enige samenwerking. Volgens de mededingingsregels doet het gevaar zich echter voor wanneer deze 

interdependentie op kunstmatige wijze wordt verhoogd door de samenwerking tussen concurrenten, 

bijvoorbeeld door de uitwisseling van informatie. 

42. Hoe ondernemingen in een oligopolie handelen en wat de invloed is van informatie-

uitwisseling, kan worden geanalyseerd aan de hand van de speltheorie.
67

  

2.4.1.3. Illustratie aan hand van de speltheorie 

43. De speltheorie is een wiskundige theorie die ontwikkeld werd door J. Von Neumann en O. 

Morgenstern.
68

 De theorie is later meermaals verfijnd, onder meer door de Nobelprijswinnaar J. F. 

Nash.
69

 De theorie laat toe om beredeneerde omstandigheden (spellen), waarbij ieders succes is 

gebaseerd op de keuzes van de anderen, te bestuderen. Ze is in het bijzonder geëigend om situaties te 

analyseren waarbij slechts een beperkt aantal personen interageren. Om die reden is ze uitermate 

geschikt om het gedrag van het beperkte aantal ondernemingen in een oligopolie te onderzoeken. 

44. Het oligopoliegedrag kan best worden gevat in een non-zero-sum, niet coöperatief spel. Een 

non-zero-sum spel is een spel waarbij de winst van de ene niet noodzakelijkerwijze gelijk is aan het 

verlies van de andere. Zoals ook in een oligopolie varieert bijgevolg de totale winst in de verschillende 

                                                      
65

 PETIT, N., Oligopoles, collusion tacite et droit communautaire de la concurrence, Brussel, Bruylant 2007, 46. 
66

 Infra 53, nr. 137 e.v. 
67

 De speltheorie is erg belangrijk in deze context, maar er zijn ook andere scholen. Voor een schematisch 

overzicht: PETIT, N., Oligopoles, collusion tacite et droit communautaire de la concurrence, Brussel, Bruylant 

2007, 44-45. Voor de beperkingen van de speltheorie: 41-3. 
68

 Het originele, baanbrekende werk: VON NEUMANN, J. EN MORGENSTERN, O., Theory of games and economic 

behavior, Princeton, Princeton University Press, 1944, 625 p. 
69

 Nash, J.F., Non-cooperative games, 1950, 32 p. http://www.princeton.edu/mudd/news/faq/topics/Non-

Cooperative_Games_Nash.pdf  (geraadpleegd op 12 november 2011). Nash verfijnde dit werk meermaals. 

http://www.princeton.edu/mudd/news/faq/topics/Non-Cooperative_Games_Nash.pdf
http://www.princeton.edu/mudd/news/faq/topics/Non-Cooperative_Games_Nash.pdf
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combinaties. In een niet coöperatief spel zijn bindende afspraken niet mogelijk. In een economische 

marktomgeving kunnen dit immers mededingingsbeperkende overeenkomsten uitmaken. De spelers 

handelen dus onafhankelijk, maar nemen wel de mogelijke handelswijzen van de anderen in 

aanmerking bij het kiezen van een strategie. 

45. Hoe ondernemingen handelen in een oligopolie kan erg vereenvoudigd worden aangetoond door 

een spel vergelijkbaar met het gekende ‘dilemma van de gevangenen’. Dit spel illustreert de keuzes 

van de concurrenten. De spelregels zien er als volgt uit. Er zijn twee spelers, i.e. twee ondernemingen, 

en twee strategieën, i.e. “samenwerken” voor collusie en “afwijken” voor mededinging. Indien de 

spelers opteren om samen te werken (elk onafhankelijk, aangezien bindende afspraken niet mogelijk 

zijn) dan betekent dit voor elk van hen een winst van 10. De totale winst is dan maximaal. Indien één 

speler samenwerkt en de andere afwijkt, betekent dit echter voor de afwijkende partij een maximale 

individuele winst van 12. De samenwerkende speler behaalt dan echter slechts een winst van 6. Indien 

beide spelers afwijken, hebben ze elk een winst van 8. De totale winst is in dit geval het laagst. 

46. De pay-off matrix ziet er als volg uit: 

 

Speler A 

Samenwerken Afwijken 

Speler B 

Samenwerken (10 ; 10) (6 ; 12) 

Afwijken (12 ; 6) (8; 8) 

Figuur 1: Het dilemma van de gevangenen in een duopolie (zelf getekend) 

47. Wat is de uitkomst van dit spel? Beide spelers hebben er belang bij om af te wijken. Indien 

Speler B samenwerkt, dan is de winst van Speler A maximaal indien hij afwijkt. Ook indien Speler B 

afwijkt is de winst van Speler A maximaal bij afwijking. Omgekeerd geldt hetzelfde. In een oligopolie 

is afwijken bijgevolg de dominante strategie. 

48. Als afwijken de dominante strategie is en alle spelers dus gedreven zijn om te concurreren, wat 

is dan het probleem? Het probleem is dat het economische leven een repetitief karakter heeft. 

Oligopolistische marktspelers spelen dit spel niet één keer, maar ze treffen elkaar steeds opnieuw. Het 

is geen eenmalig, maar een repetitief spel waarin hetzelfde spel telkens wordt herhaald. 

Ondernemingen stellen immers niet één maal hun prijzen en productiehoeveelheden vast, voor alle 

markten of voor één periode. Deze beslissingen nemen ze een groot aantal keren en telkens treffen ze 
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elkaar in dit spel.
70

 Ze zullen echter niet steeds op dezelfde wijze handelen. Ze trekken lering uit 

elkaars gedrag voor hun eigen gedrag in het volgende spel. Enerzijds leren concurrenten elkaars 

gedrag kennen en kan dit hun eigen marktgedrag beïnvloeden. Het gevangenendilemma toont immers 

dat ze collectief het meest winnen indien ze samenwerken.  Anderzijds leert het herhaaldelijke spel 

hen dat afwijken op korte termijn de beste strategie kan zijn, maar dat dit op langere termijn leiden tot 

prijsverminderingen bij de andere spelers en eventueel tot vergeldingsacties. Een afwijking betekent 

dus tevens een harde concurrentiestrijd waarbij de langetermijnwinsten in geval van collusie worden 

ingeruild voor korte-termijn succes en onzekerheid.
71

 Het gevolg is duidelijk: “c’est précisément la 

répétition des jeux qui fait basculer l’équilibre concurrentiel vers un équilibre coopératif où les 

opérateurs renoncent à faire concurrence”.
72

 

49. De verstandhouding kan echter slechts bereikt worden indien de ondernemingen elkaar strategie 

kennen en afwijkingen kunnen opsporen. Een voldoende graad van transparantie kan bijgevolg 

collusie bevorderen.
73

  De uitwisseling van informatie kan de bestaande transparantie verhogen en op 

die manier de mededingingsbeperkende gevolgen veroorzaken. 

2.4.1.4. Markttransparantie: niet zomaar positief 

50. De invloed van markttransparantie op het optreden van concurrentieverstorende effecten is niet 

eenduidig. In tegenstelling tot de transparantie die beperkt is tot de bij de uitwisseling betrokken 

ondernemingen en het gevaar op collusie enkel vergroot, kan markttransparantie de mogelijkheid van 

een feitelijke verstandhouding zowel vergroten als verkleinen.
74

 Enerzijds spelen de 

concurrentiebevorderende effecten. De mededinging speelt op zijn best, want de niet-deelnemende 

concurrenten kunnen de verstandhouding tegenwerken  en de consumenten kunnen afwijkingen van de 

verstandhouding detecteren. Ze zijn in staat om het goedkoopste en beste product te selecteren en 

zullen gemakkelijker naar dit product overschakelen. Afwijking van de verstandhouding zal dus meer 
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lonen. Markttransparantie verkleint in dit geval de mogelijkheid van een feitelijke verstandhouding.
75

 

Anderzijds omvat markttransparantie ook een transparantie tussen de concurrenten. Die concurrenten 

in het repetitieve spel van de oligopolistische markt neigen tot samenwerking. Alle 

concurrentieverstorende effecten zoals hoger beschreven kunnen dus ook spelen. In dit geval vergroot 

de markttransparantie de mogelijkheid van een feitelijke verstandhouding.
76

 

2.4.2. Geen of minder gevaar bij andere marktvormen 

51. Andere marktvormen zijn minder vatbaar voor de concurrentieverstorende gevolgen. Aangezien 

er in een monopolie slechts één aanbieder actief is, stelt zich bij deze marktvorm de vraag naar 

informatie-uitwisseling tussen concurrenten niet. In het omgekeerde geval spreekt men van een 

polypolie – een markt waarin veel aanbieders actief zijn. Informatie-uitwisseling tussen concurrenten 

is hier uiteraard wel mogelijk. Indien ze niet voldoet aan de voorwaarden voor een volkomen 

concurrentie,
77

 is ook hier bijgevolg een afweging van de positieve en negatieve effecten vereist. Een 

uitwisseling is echter minder schadelijk als in een oligopolie. Voor een groot aantal ondernemingen is 

het moeilijker om tot een heimelijke verstandhouding te komen, omdat het in een polypolie, in 

tegenstelling tot in een oligopolie, ontbreekt aan interdependentie. Het is tevens moeilijk om een 

collusie in stand te houden. De voordelen van afwijkend gedrag zijn immers groter, aangezien met 

lagere prijzen een groter marktaandeel kan worden verkregen. Bovendien zijn de voordelen die uit de 

collusie voortvloeien minder groot omdat ze door meerdere partijen moeten worden gedeeld. 

52. Toch kunnen ook markten waarin vele aanbieders actief zijn een probleem vormen en wel 

indien de concentratie hoog is. De concentratie is hoog indien een klein aantal ondernemingen een 
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groot deel van de verkopen voor hun rekening nemen. Deze ondernemingen kunnen dan hun gedrag 

coördineren zonder rekening te houden met de vele andere kleine ondernemingen.
78

  

2.5. Andere determinerende marktkenmerken 

53. Niet enkel de marktvorm en de concentratie speelt een rol bij de beoordeling van een 

informatie-uitwisseling. Ook andere marktkenmerken spelen een rol.
79

 De vier belangrijkste zijn 

transparantie, complexiteit, stabiliteit en symmetrie van de markt. Er wordt in dit economisch kader 

niet verder op deze begrippen ingegaan. Hun betekenis wordt samen met de juridische analyse 

behandeld.
80

 

2.6. Conclusie 

54. Informatie-uitwisseling leidt tot een verhoogde transparantie. De beoordeling van deze 

transparantie zal in (bijna) alle markten een afweging vereisen tussen de concurrentiebevorderende en 

–verstorende effecten. De mededinging kan op velerlei wijze worden bevorderd, zeker ook indien de 

transparantie tevens ten goede komt aan niet-deelnemende ondernemingen en consumenten. 

Informatie-uitwisseling kan de mededinging echter ook beperken omdat het concurrenten in staat stelt 

om een heimelijke verstandhouding te bereiken en in stand te houden en de markt af te schermen. 

Deze negatieve gevolgen zijn het meest waarschijnlijk in een oligopolistische markt. Zoals blijkt uit 

het spel vergelijkbaar aan het dilemma van de gevangenen, zal het kleine aantal ondernemingen in 

deze marktvorm immers neigen tot samenwerking. Hoe meer ondernemingen actief op de markt, hoe 

kleiner dit gevaar. De beoordeling dient echter ook andere marktkenmerken in ogenschouw te nemen. 
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3. JURIDISCHE BRONNEN 

55. De relevante regels omtrent uitwisseling van informatie tussen concurrenten bevinden zich 

vooreerst in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. In Titel VII van het derde deel 

van het VWEU hebben de lidstaten de basisregels bepaald. Hoofdstuk 1, eerste afdeling bevat het voor 

deze masterproef relevante artikel 101. Dit artikel verbiedt mededingingsbeperkende overeenkomsten. 

56. Overeenkomstig artikel 3, lid 1, a VWEU is de Unie exclusief bevoegd om de 

mededingingsregels die voor de werking van de interne markt nodig zijn vast te stellen. De 

bevoegdheid tot bepalen van verordeningen en richtlijnen wordt verder gedefinieerd in artikel 103 

VWEU. De Raad maakte van deze bevoegdheid onder meer gebruik bij het vastleggen van de 

ingrijpende Verordening 1/2003.
81

 Met ingang van 1 mei 2004 voerde deze verordening een systeem 

in van wettelijke uitzonderingen op basis van een gedecentraliseerde toepassing van de 

mededingingsregels. 

57. De Europese Commissie heeft op het gebied van het mededingingsrecht ruime bevoegdheden, 

zoals omschreven in artikel 105 VWEU. De Europese Commissie kan vermoedelijke inbreuken op de 

mededingingsrechtelijke regels onderzoeken en door middel van een besluit vaststellen.  De Europese 

Commissie stelt tevens algemene documenten op, die geen specifieke zaak betreffen, zoals verslagen, 

bekendmakingen en mededelingen. Dergelijke documenten zijn niet verbindend voor het Hof van 

Justitie van de Europese Unie. Dit vermeldt de Commissie ook meestal zelf in de inleidende 

paragrafen van de documenten. De Commissie is echter wel zelf gebonden door de standpunten die ze 

hierin opneemt. Belangrijk in deze context zijn onder meer de Verslagen van de Commissie over het 

Mededingingsbeleid, de ‘de minimis’-Bekendmaking
82

, de Richtsnoeren betreffende de toepassing van 

artikel 81, lid 3 van het Verdrag
83

 en de Richtsnoeren betreffende het begrip “beïnvloeding van de 

handel”
84

. 

58. Met betrekking tot informatie-uitwisseling dienen enkele specifieke documenten aangestipt. In 

het Zevende en XXIXe Verslag over het Mededingingsbeleid
85

 is de Commissie op deze problematiek 
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ingegaan. Ook de Richtsnoeren voor Zeevervoerdiensten
86

 bevatten een meer uitgebreide analyse, 

uiteraard beperkt tot zijn toepassingsgebied. Naar aanleiding van de nakende vervaldatum, loopt 

momenteel een consultatieronde. De Commissie stelt in haar ontwerp dat ze de richtsnoeren niet wenst 

te vernieuwen.
87

 Dit is grotendeels gebaseerd op het bestaan van de nieuwe Richtsnoeren van de 

Commissie inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten.
88

 Deze richtsnoeren werden op 14 

januari 2011 gepubliceerd, na een consultatieronde het jaar voordien. Ze vervangen de Richtsnoeren  

inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag [thans art. 101 VWEU] op horizontale 

samenwerkingsovereenkomsten van 2001.
89

 De recente richtsnoeren hebben een gelijkaardige 

structuur, maar in tegenstelling tot de eerdere versie bevatten ze een hoofdstuk over op zichzelf 

staande uitwisselingen van informatie tussen concurrenten. Ze zijn bijgevolg van cruciaal belang voor 

deze masterproef. 

59. Het Hof van Justitie en het Gerecht worden vaak aangeroepen om in mededingingsrechtelijke 

zaken uitspraak te doen. Zij zorgen ook op het vlak van informatie-uitwisseling tussen concurrenten 

voor een ontwikkeling van het recht. Dit gebeurt in dit geval via prejudiciële verwijzingen, beroepen 

tot nietigverklaring en hogere voorzieningen. 
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DEEL II:  ARTIKEL 101 VWEU 

60. Ruw gesteld, is artikel 101, lid 1 VWEU gericht tegen mededingingsbeperkende 

overeenkomsten. Hieronder  wordt ingegaan op deze twee elementen: (i) de kwalificatie van een 

uitwisseling van informatie als overeenkomst tussen ondernemingen, besluit van een 

ondernemersvereniging of onderling afgestemde feitelijke gedraging; en (ii) de 

mededingingsbeperkende strekking of gevolgen van een informatie-uitwisseling. Artikel 101, lid 1 

VWEU bevat tevens de vereiste dat de handel tussen de lidstaten ongunstig moet zijn beïnvloed. 

Aangezien deze vereiste geen bijzondere problemen stelt met betrekking tot de uitwisseling van 

informatie tussen concurrenten wordt ze niet verder behandeld. 

1. EEN OVEREENKOMST TUSSEN ONDERNEMINGEN, EEN BESLUIT VAN EEN 

ONDERNEMERSVERENIGING OF EEN ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGING 

INLEIDING 

61. Vanuit het basisidee dat elke onderneming haar beleid zelfstandig moet bepalen, is artikel 101 

VWEU gericht op vormen van samenwerking tussen ondernemingen
90

, niet op individueel handelen. 

Enkel wanneer twee of meer ondernemingen op een of andere manier gezamenlijk handelen, kan het 

gedrag worden gevat door artikel 101 VWEU. Vormen van samenwerking worden in drie categorieën 

onderverdeeld: (i) overeenkomsten tussen ondernemingen; (ii) besluiten van een 

ondernemersvereniging; of (iii) onderling afgestemde feitelijke gedragingen. Uitwisseling van 

informatie tussen concurrenten kan zich als elk van deze vormen voordoen. 

62. Dit deel onderzoekt de mogelijke juridische kwalificaties en grenzen van systemen van 

informatie-uitwisseling tussen concurrenten. (i) Hoe worden de begrippen overeenkomst, besluit en 

onderling afgestemde feitelijke gedraging in de zin van artikel 101 VWEU uitgelegd? In algemene 

bewoordingen worden de interpretaties van de drie begrippen toegepast op de uitwisseling van 

informatie tussen concurrenten. Vervolgens worden het gezichtspunt verlegd naar de feitelijke 

verschijningsvormen van informatie-uitwisseling: (ii) in welke mate kunnen vormen van uitwisseling 

van informatie als één van de drie samenwerkingsvormen worden gekwalificeerd? Vier aspecten zijn 

aan de orde: het onderscheid tussen directe en indirecte informatie-uitwisselingen, eenzijdige directe 

mededelingen van informatie, parallelle publieke aankondigingen en eenzijdige publieke 

aankondigingen. 
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1.1. Omschrijving 

1.1.1. Een overeenkomst tussen ondernemingen 

63. De klassieke definitie van een overeenkomst tussen ondernemingen werd door het Gerecht 

uiteengezet in Bayer AG/Commissie.
91

 Het bewijs van een overeenkomst tussen ondernemingen moet 

berusten op de “vaststelling van het subjectief element dat de essentie vormt van het begrip 

overeenkomst, namelijk de wilsovereenstemming tussen marktdeelnemers over de tenuitvoerlegging 

van een beleid, het nastreven van een doel of het vastleggen van een bepaalde gedragslijn op de 

markt”.
92

 Het “volstaat dat een beding de uitdrukking vormt van de wil van de partijen om zich op de 

markt overeenkomstig de bewoordingen ervan te gedragen”.
93

 Zolang de overeenkomst een getrouwe 

weergave van die wilsovereenstemming is, is de vorm waarin deze wil wordt uitgedrukt niet 

relevant.
94

 

64. Ondernemingen kunnen een overeenkomst sluiten om informatie uit te wisselen. De 

overeenkomst en de uitwisseling zijn niet hetzelfde. De informatie-uitwisseling is veeleer het gevolg 

van de overeenkomst. Een voorbeeld vindt men in de zaak Vetzuren. De drie voornaamste producten 

van oleïne en stearine op de Europese markt waren mondeling overeengekomen informatie over 

verkochte volumes uit te wisselen.
95

 

1.1.2. Een besluit van een ondernemersvereniging 

65. Wanneer ondernemingen willen samenwerken, kunnen ook ondernemersverenigingen daarin 

een rol spelen. Zij kunnen een medium zijn waar ondernemingen elkaar treffen en hun gedrag 

coördineren. De rol van ondernemersverenigingen is des te crucialer wanneer het aantal betrokken 

ondernemingen hoog is.
96

 

66. Een ondernemersvereniging is wat de naam zegt: ondernemingen worden er verenigd. 

Beroepsverenigingen zijn de meest voorkomende vorm, maar het begrip is zeker niet tot deze soort 
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verenigingen beperkt.
97

 Hun besluiten worden gevat door artikel 101 VWEU. Het gaat in dat geval om 

de besluiten van de vereniging en niet om de eventuele (bijkomende) overeenkomsten of onderlinge 

afgestemde feitelijke gedragingen tussen de concurrenten. Het begrip besluit wordt ruim 

geïnterpreteerd zodat elk gedrag, dat erop is gericht de gedragingen van de leden in strijd met artikel 

101 VWEU te coördineren, wordt gevat. Niet alleen bindende besluiten, maar ook aanbevelingen
98

, 

certificatiesystemen
99

 en de statuten van de organisatie
100

 kunnen een besluit in de zin van artikel 101 

VWEU uitmaken. Deze besluiten kunnen ook betrekking hebben op het uitwisselen van informatie 

tussen concurrenten.  

67. Ondernemersverenigingen kunnen echter ook op andere manieren een belangrijke rol spelen bij 

de uitwisseling van informatie. Hierop wordt verder ingegaan.
101

 

1.1.3. Een onderling afgestemde feitelijke gedraging 

1.1.3.1. Overzicht van rechtspraak 

1.1.3.1.1. Coördinatie en samenwerking 

68. De term onderling afgestemde feitelijke gedraging is bedoeld om ook lossere vormen van 

samenwerking te vatten. Op die manier kan de toepassing van artikel 101 VWEU niet worden 

ontweken door samen te werken op een wijze die niet kan worden gekwalificeerd als een 

overeenkomst. 

69. Het Hof van Justitie had voor de eerste maal de mogelijkheid zich over het begrip onderling 

afgestemde feitelijke gedraging uit te spreken in de Kleurstoffenzaak.
102

 In deze zaak werden drie 

algemene en uniforme prijsverhogingen in de prijzen voor kleurstoffen parallel aangenomen in 

verschillende nationale markten. Twee van deze prijsverhogingen werden voorafgegaan door 

aankondigingen. Het Hof poneerde er de ondertussen klassieke definitie. Een onderling afgestemde 

feitelijke gedraging is “een vorm van coördinatie […] die, zonder dat het tot een eigenlijke 

overeenkomst komt, de risico’s der onderlinge concurrentie welbewust vervangt door een feitelijke 
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samenwerking”.
103

 Het Hof stelde verder in haar arrest dat “het weliswaar iedere fabrikant vrijstaat 

zijn prijzen te wijzigen en daartoe rekening te houden met het tegenwoordige of te verwachten gedrag 

zijner concurrenten, doch dat het anderzijds in strijd is met de mededingingsregelen van het verdrag 

wanneer een fabrikant op enigerlei wijze met zijn concurrenten samenwerkt ten einde een 

gecoördineerde gedragslijn inzake prijsverhogingen vast te stellen en het welslagen daarvan te 

verzekeren door tevoren iedere onzekerheid omtrent het over en weer te volgen gedrag ten aanzien van 

de hoofdzaken der te ondernemen actie, zoals percentage, voorwerp, datum en plaats der verhogingen, 

uit te sluiten.”
104

 

70. Het Hof van Justitie herhaalde in het arrest Suiker Unie de basisdefinitie van onderling 

afgestemde feitelijke gedragingen die ze had gegeven in het Arrest Kleurstoffen: “een onderling 

afgestemde feitelijke gedraging is “een vorm van coördinatie tussen ondernemingen die, zonder dat 

het tot een eigenlijke overeenkomst komt, de risico’s der concurrentie welbewust vervangt door een 

onderlinge samenwerking welke leidt tot mededingingsvoorwaarden die […] niet met de normaal te 

achten marktvoorwaarden overeenkomen”.
105

 Het Hof verduidelijkte dat de bij de coördinatie 

betrokken ondernemingen echter geenszins een “plan” voor ogen moeten hebben.
106

 

71. De criteria coördinatie en samenwerking moeten worden verstaan in het licht van de in de 

Verdragsbepalingen inzake de mededinging besloten voorstelling, dat iedere ondernemer zelfstandig 

moet bepalen welk beleid hij op de interne markt zal voeren en welke condities hij zijn klanten zal 

bieden.
107

 

72. Deze eis van zelfstandigheid sluit weliswaar niet uit dat een onderneming gerechtigd is zijn 

beleid op zelfstandige wijze aan het daadwerkelijke of te verwachten marktgedrag van haar 

concurrenten aan te passen.
108

 Daarentegen staat deze eis wel onverbiddelijk in de weg aan enigerlei 
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tussen concurrenten al dan niet rechtstreeks contact, wanneer dat contact tot doel of ten gevolge heeft 

dat daardoor hetzij het marktgedrag van een bestaande of mogelijke concurrent wordt beïnvloed, hetzij 

de concurrent op de hoogte wordt gebracht van het eigen aangenomen of voorgenomen 

marktgedrag.
109

 Met betrekking tot de gedraging in kwestie stelde het Hof dat “die contacten er juist 

op waren gericht bij voorbaat onzekerheid over het toekomstig marktgedrag van de concurrent uit te 

sluiten”.
110

 

73. Het Hof van Justitie herhaalde in Arrest Züchner
111

 dat “[d]eze eis van zelfstandigheid … 

onverbiddelijk in de weg [staat] aan enigerlei tussen zulke ondernemers al dan niet rechtstreeks 

opgenomen contact”
112

 en besloot dat parallel gedrag een verboden onderling afgestemde feitelijke 

gedraging vormt, “indien … komt vast te staan dat dit parallel gedrag de voor zulk een feitelijke 

gedraging kenmerkende eigenschappen van coördinatie en samenwerking vertoont en dat deze 

gedraging de mededingingsvoorwaarden op de dienstverleningsmarkt … merkbaar ongunstig kan 

beïnvloeden.” 

74. De volgende zaak in rij was de veelbesproken Houtslijpzaak. De Europese Commissie had 

bezwaar geuit tegen de praktijk in de houtslijpindustrie om elke drie maanden op publieke wijze 

toekomstige prijzen aan te kondigen. Deze prijzen dienden vervolgens als plafond bij de verdere 

onderhandelen met hun gebruikers, de papierproducenten. Deze papierproducenten hadden ook om 

deze praktijk verzocht omdat het hen mogelijk maakt hun prijzen aan te passen tegenover hun 

afnemers verderop in het productieproces.
113

 Het trok echter de aandacht van de Europese Commissie 

omdat de aankondigingen ongeveer simultaan plaatsvonden, de aangekondigde prijzen dezelfde 

waren, de toegepaste prijzen gelijk waren aan de aangekondigde en het prijsniveau gelijk bleef 

ondanks de veranderingen wat betreft kost en vraag. Zeven jaar na het starten van het onderzoek, 

besloot de Commissie in 1984 dat “[h]et systeem van prijsaankondigingen per kwartaal, dat de 

ondernemingen vrijwillige kozen, […] op zichzelf op zijn minst een onrechtstreekse uitwisseling van 

inlichtingen over toekomstig marktgedrag” was
114

 en legde geldboetes op van ECU 50 000 tot 

ECU 500 000. Dit besluit werd aangevochten door de Houtslijpproducenten. Ze meenden dat de 
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parallellieën het gevolg waren van de oligopolistische structuur van de Houtslijpmarkt.
115

 In A. 

Ahlström Osakeyhtiö e.a.n/Commissie (Arrest Houtslijp)
116

 volgde het Hof van Justitie deze 

redenering en vernietigde grote delen van het Besluit van de Commissie. Het Hof besloot dat de 

prijsopgaven geen onderling afgestemde feitelijke gedraging uitmaakten en bijgevolg geen inbreuk op 

artikel 101 VWEU vormden.
117

 Als er al een lijn te ontdekken valt in de voorgaande arresten van het 

Hof van Justitie, laat het Hof toch een opvallende ontwikkeling links liggen. Het Hof herhaalde de 

basisdefinitie van het Arrest Kleurstoffen en stipte ook de eis van zelfstandigheid aan. De definitie die 

ze gaf in het arrest Suiker Unie
118

 is echter niet terug te vinden in dit arrest. Daarentegen stelt het Hof 

wel dat de opgaven “op zich beschouwd […] een markthandeling [vormen] die de onzekerheid van 

elke onderneming omtrent het toekomstige gedrag van haar concurrenten niet kan verminderen. Op het 

moment waarop elke onderneming die opgave doet, heeft zij immers geen enkele zekerheid over wat 

de andere zullen doen.”
119

 Er is veel geschreven over deze eis – of hij nieuw is, strenger is, specifiek is 

voor deze zaak of in het algemeen deel uitmaakt van de definitie van een onderling afgestemde 

feitelijke gedraging
120

 – maar hier wordt later verder op ingegaan.
121

 

75. In het Arrest John Deere keerde het Hof terug naar haar formulering in het Arrest Züchner: 

“Volgens deze rechtspraak […] sluit deze eis van zelfstandigheid weliswaar niet uit  […], doch staat 

hij onverbiddelijk in de weg aan enigerlei al dan niet rechtstreeks contact tussen […] concurrenten, dat 

tot doel of ten gevolge heeft dat mededingingsvoorwaarden ontstaan die, gelet op de aard van de 

producten of verleende diensten, de grootte en het aantal van de ondernemingen en de omvang van de  
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betrokken markt, niet met de normaal te achten voorwaarden van die markt overeenkomen”.
122

 Ook de 

vermindering van onzekerheid werd aangestipt.
123

 

76. De voorwaarden van het Arrest Suiker Unie en het Arrest Züchner werden in het arrest Hüls
124

 

samengevoegd. Ook in het arrest T-Mobile
125

 volgde het Hof deze definitie.
126

 

1.1.3.1.2. Onderlinge afstemming en feitelijke gedraging: een vermoeden van 

causaliteit 

77. De term onderling afgestemde feitelijke gedraging houdt bovendien niet enkel afstemming in, 

maar tevens een feitelijke gedraging. In tegenstelling tot overeenkomsten onder artikel 101 VWEU, 

vereist een onderling afgestemde feitelijke gedraging “behalve de afstemming tussen de 

ondernemingen” ook “een daarop volgend marktgedrag en een oorzakelijke verband tussen beide”.
127

 

78. In het arrest Hüls en het arrest Anic Partecipazioni
128

 stelde het Hof echter dat marktgedrag 

wordt vermoed indien (i) afstemming is aangetoond en (ii) de betrokken ondernemingen op de markt 

actief blijven. Indien de afstemming het uitwisselen van informatie inhoudt, worden de deelnemende 

ondernemingen die actief blijven op de markt geacht rekening te houden met deze informatie bij de 

bepaling van hun gedrag op de markt.
129

 Dit causaliteitsvermoeden tussen afstemming en marktgedrag 

geldt tot bewijs van het tegendeel.
130

 

79. Het Hof voegde hieraan toe dat dit te meer geldt “wanneer de afstemming gedurende een lange 

periode en met een zeker regelmaat heeft plaatsgevonden”. Zoals het Hof in het Arrest T-Mobile heeft 

bepaald, is dit laatste echter geen voorwaarde, maar moet daarentegen “aldus worden uitgelegd dat dit 

vermoeden wordt versterkt wanneer de  ondernemingen hun gedrag gedurende een lange periode met 

een zekere regelmaat hebben afgestemd.”
131

 Ook eenmalig contact tussen concurrenten kan een 
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onderling afgestemde feitelijke gedraging uitmaken indien (i) dit eenmalig contact als afstemming kan 

worden gekwalificeerd en (ii) de ondernemingen op de markt actief zijn gebleven.
132

 

80. Als gevolg van dit vermoeden valt de vraag bijna steeds terug op de kwalificatie als 

afstemming.
133

 Dit geldt tevens voor de verdediging van de ondernemingen. Het is voor hen immers 

erg moeilijk om te bewijzen dat hun gedrag niet is beïnvloed door de voorafgaande afstemming.
134

 

Bijvoorbeeld in de zaak Cimenteries CBR e.a./Commissie (Arrest Cement)
135

 wees het Gerecht de 

verdediging van een Italiaanse cementproducent af. Een concurrerende Franse producent had aan de 

Italiaanse producent haar huidige prijzen en de voorziene verhogingen in het huidige jaar 

medegedeeld. Het Gerecht had vastgesteld dat er sprake was van afstemming en het Gerecht achtte het 

vermoeden van daaropvolgend marktgedrag niet weerlegd op grond van het bewijs dat de prijzen van 

de Italiaanse prijzen lager waren dan die welke haar Franse concurrent had meegedeeld. De lagere 

prijzen sluiten immers niet uit “dat de Italiaanse onderneming bij haar prijzen bij uitvoer desondanks 

rekening heeft gehouden met de gegevens die haar […] waren meegedeeld.
136

 Ondernemingen zullen 

bijgevolg meer kans hebben op een aannemelijke verdediging op grond van de kwalificatie als 

afstemming. 

1.1.3.2. De aard van een onderling afgestemde feitelijke gedraging  

81. Kernelementen van het begrip onderling afgestemde feitelijke gedraging zijn coördinatie en 

samenwerking; “Een onderling afgestemde feitelijke gedraging is een vorm van coördinatie tussen 

ondernemingen die, zonder dat het tot een eigenlijke overeenkomst komt, de risico’s van onderlinge 

concurrentie welbewust vervangt door een feitelijke samenwerking.” In de rechtspraak is deze 

algemene omschrijving verder uitgewerkt, maar er blijft nog veel onduidelijkheid.  

82. ODUDU stelt zich de vraag naar de inhoud van het concept onderling afgestemde feitelijke 

gedraging.
137

 Aangezien algemeen wordt aanvaard dat deze samenwerkingsvorm tot doel heeft vormen 

van gedrag te vatten die niet door een overeenkomst kunnen worden gevat, zoekt hij naar het 
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onderscheid tussen een onderling afgestemde feitelijke gedraging en een overeenkomst tussen 

ondernemingen. Hij neemt twee interpretaties in aanmerking. Volgens de eerste opvatting is een 

onderling afgestemde feitelijke gedraging net als een overeenkomst gebaseerd op een 

wilsovereenstemming, maar steunt het op ander bewijs dan vereist bij een overeenkomst.
138

 Het 

bestaan van een overeenkomst kan reeds worden bewezen door schriftelijk en mondelinge 

communicatie. Het bestaan van een wilsovereenstemming dient dus uit ander gedrag te blijken. In het 

arrest Houtslijp maakte het Hof duidelijk dat “parallel gedrag enkel als bewijs voor een afstemming 

kan worden aangemerkt, indien de afstemming de enige aannemelijke verklaring ervoor is”.
139

 Het 

concept onderling afgestemde feitelijke gedraging dekt dus die situaties waarin het bewijs van de 

wilsovereenstemming te zwak is voor een overeenkomst. ODUDU verwerpt deze interpretatie. Een 

wilsovereenstemming is niet vereist, aangezien het Hof van Justitie heeft bevestigd dat onderling 

afgestemde feitelijke gedragingen “allerminst inhouden dat er een werkelijk "plan" zou moeten zijn 

opgesteld”
140

 en deze interpretatie zou het begrip onderling afgestemde feitelijke gedraging overbodig 

maken.
141

 Volgens de tweede opvatting is geen wilsovereenstemming vereist. Als één van de drie 

samenwerkingsvormen heeft een onderling afgestemde feitelijke gedraging met een overeenkomst 

gemeen dat het de onzekerheid vermindert. ODUDU onderschrijft deze opvatting. Zoals hij beschrijft, 

is het criterium van verminderde onzekerheid inderdaad een vaak terugkerend element in de 

rechtspraak van het Hof van Justitie.
142

 

83. In de lijn van deze tweede opvatting, concludeert BELLAMY & CHILD dat drie elementen 

constitutief zijn voor het begrip onderling afgestemde feitelijke gedraging
143

: (i) er is sprake van 

positief contact tussen ondernemingen, dat vaak bestaat uit bijeenkomsten, discussies, onthullingen 

van informatie of polsen bij de anderen, zowel mondeling als schriftelijk; (ii) dat contact houdt een 

vorm van samenwerking in dat tegengesteld is aan het normaal competitief gedrag, bijvoorbeeld door 

het elimineren of verminderen van de onzekerheid over het toekomstig gedrag van een concurrerende 

onderneming; en (iii) dat contact heeft tot gevolg – of kan worden vermoed dit gevolg te hebben 

gehad – dat het marktgedrag van de betrokken ondernemingen wordt behouden of veranderd. 
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1.1.3.3. Uitwisseling van informatie tussen concurrenten 

84. De uitwisseling van informatie als onderling afgestemde feitelijke gedraging betreft de situatie 

waarin de ondernemingen geen overeenkomst hebben gesloten om deze informatie uit te wisselen.
144

 

Anders dan bij een overeenkomst, is de informatie-uitwisseling niet het gevolg, maar valt ze 

daarentegen samen met de onderling afgestemde feitelijke gedraging. De informatie-uitwisseling ís de 

onderling afgestemde feitelijke gedraging. 

85. Uiteraard dient eerst de vraag te worden beantwoord of een uitwisseling van informatie als een 

onderling afgestemde feitelijke gedraging kan worden gekwalificeerd? 

86. Het criterium van de verminderde onzekerheid wordt aan de hand van de drie constitutieve 

voorwaarden getest voor een uitwisseling van informatie. De toepassing van de voorwaarden kan het 

best duidelijk gemaakt worden aan de hand van de minst problematische situatie: de directe, 

wederzijds en niet-openbare uitwisselingen. Dergelijke uitwisselingen kunnen zonder veel problemen 

worden gekwalificeerd als al dan niet rechtstreeks contact. Het is bovendien waarschijnlijker dat zij 

een vorm van samenwerking inhouden dat tegengesteld is aan normaal competitief gedrag. BENNET en 

COLLINS wijzen in dit verband naar het verschil tussen economen en juristen. Terwijl economen de 

verhoogde transparantie en dus verminderde onzekerheid abstraheren van de wijze van communicatie, 

praten juristen steeds over een concrete zaak en scheiden zij de verminderde onzekerheid niet van haar 

oorsprong.
145

 De oorsprong is in dit geval de wederzijds en niet-openbare uitwisseling. Een dergelijke 

uitwisseling verhoogt niet alleen de onzekerheid, zij doet dit op artificiële wijze, door middel van 

samenwerking. De vervulling van de derde voorwaarde wordt vermoed: de deelnemende 

ondernemingen die actief blijven op de markt worden geacht rekening te houden met de verkregen 

informatie bij de bepaling van hun marktgedrag. 

87. Het wordt echter veel moeilijker in het geval van bepaalde grensgevallen, namelijk indirecte 

informatie-uitwisselingen, eenzijdige mededelingen van informatie aan concurrenten en publieke 

aankondigingen. Is er hier wel sprake van contact en samenwerking? En geldt ook hier het vermoeden 

van marktgedrag? Ook hier zullen de drie elementen als basis worden gebruikt, maar deze juridische 

grenspunten zullen hun bestaan en uitlegging op de proef stellen. 
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1.1.4. Kwalificatie van belang, onderscheid minder 

88. Een duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen de drie vormen van samenwerking. Dit 

onderscheid is echter van weinig belang. Zoals het Hof stelt in haar arrest Anic Partezipazioni is “[h]et 

doel van de opsomming in artikel 85, lid 1, van het Verdrag [thans artikel 101, lid 1 VWEU] […] alle 

soorten samenspanning tussen ondernemingen ongeacht de vorm af te dekken. Er is een continuïteit 

tussen de opgesomde gevallen. Het enige dat essentieel is, is het onderscheid tussen zelfstandig 

gedrag, dat is toegestaan, en samenspanning die verboden is; onderscheidingen binnen laatstgenoemd 

gedrag zijn niet relevant.”
146

 Dit geldt ook voor onderling afgestemde feitelijke gedragingen. Zij 

verschillen enkel van overeenkomsten “in de intensiteit en in de vorm waarin zij zich manifesteren”.
147

 

Nog een stap verder betreft het louter parallel gedrag. “Het belang van het begrip "onderling 

afgestemde feitelijke gedraging'' ligt dan ook niet zozeer in het onderscheid tussen een dergelijke 

gedraging en een "overeenkomst'', als wel in het verschil tussen een heimelijke verstandhouding die 

onder artikel 85, lid 1, valt en louter gelijklopend gedrag waarmee geen overleg gemoeid is.”
148

 

89. Dit betekent echter niet dat de initiële kwalificatie als één van de drie samenwerkingsvormen 

niet van belang is. Artikel 101 VWEU wordt slechts op deze drie vormen toegepast. Geval per geval 

zal worden bekeken welke samenwerkingsvorm een bepaald gedrag het beste past. Elke vorm is 

immers geëigend om andere vormen van samenwerking te dekken. Eenmaal gekwalificeerd, maakt het 

onderscheid tussen de samenwerkingsvormen echter geen verschil meer uit. Elk worden ze als een 

vorm van samenspanning beschouwd en elk zijn ze in gelijke mate verboden.  

1.2. Uitwisseling van informatie tussen concurrenten: juridische grenspunten 

1.2.1. Inleiding 

90. In punt ‘1.1 Omschrijving’ werd het gezichtspunt genomen van de in artikel 101, lid 1 VWEU 

opgesomde vormen van samenwerking. Hier wordt het gezichtspunt verlegd naar de verschillende 

verschijningsvormen van uitwisselingen van informatie. Hoe kunnen zij als één van de drie 

samenwerkingsvormen worden gekwalificeerd? En wat zijn de juridische grenspunten? Kunnen 

indirecte uitwisselingen, eenzijdige directe mededelingen, parallelle publieke aankondigingen en zelfs 

eenzijdige publieke bekendmakingen worden gevat door het verbod in artikel 101, lid 1 VWEU? 
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1.2.2. Indirecte informatie-uitwisselingen 

1.2.2.1. Inleiding 

91. Indirecte uitwisselingen van informatie staan tegenover directe uitwisselingen. In het geval van 

een directe informatie-uitwisseling wisselen concurrenten door middel van rechtstreekse contacten 

informatie uit. Rechtstreekse contacten omvatten niet enkel bijeenkomsten tussen concurrenten, maar 

tevens contacten via de post, telefoon, email of elke andere vorm van contact waarbij er geen andere 

persoon tussen de concurrerende ondernemingen staat. De kwalificatie als overeenkomst of onderling 

afgestemde feitelijke gedraging brengt weinig problemen met zich mee. Bovendien hebben directe 

uitwisselingen een grotere kans mededingingsbeperkend te zijn, aangezien de informatie 

noodzakelijkerwijs geïndividualiseerd zal zijn.
149

 

92. Indien ondernemingen op indirecte wijze informatie uitwisselen, zijn er geen rechtstreekse 

contacten tussen de concurrenten, maar bereikt de informatie hen via een 

tussenpersoon/tussenpersonen. Ook indirecte uitwisselingen kunnen een overeenkomst of onderling 

afgestemde feitelijke gedraging vormen. Voor deze laatste categorie heeft het Hof overigens expliciet 

gesteld dat het zowel direct als indirect contact omvat.
150

 In tegenstelling tot directe uitwisselingen van 

informatie, hebben indirecte uitwisselingen een kleinere kans mededingingsbeperkend te zijn, 

aangezien langs deze weg (ook) geaggregeerde gegevens kunnen worden uitgewisseld.
151

 Toch kunnen 

ook indirecte uitwisselingen een inbreuk vormen en bovendien moet er over worden gewaakt dat ze 

niet verworden tot of de mogelijkheid bieden tot directe uitwisselingen. 

1.2.2.2. Via een gemeenschappelijke instantie 

93. Een eerste vorm betreft de uitwisseling van informatie via een gemeenschappelijke instantie. De 

meest voorkomende gemeenschappelijke instanties zijn beroepsfederaties.
152

 Zij verenigen 

(concurrerende) ondernemingen en behartigen hun belangen. Een typische taak is het verschaffen van 

statistische informatie aan hun leden. Deze gegevens worden ingewonnen bij de leden en na 

aggregatie opnieuw onder hen verspreid. Concurrerende ondernemingen kunnen ook een 

dienstverlenende onderneming inschakelen om een systeem van informatie-uitwisseling te organiseren 
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en beheren.
153

 Indirecte uitwisselingen via gemeenschappelijke instanties kunnen op tweeërlei wijze 

worden gevat. Ten eerste kan de gemeenschappelijke instantie als ondernemersvereniging en de 

uitwisseling desgevallend als een besluit van een ondernemersvereniging gekwalificeerd worden. Ten 

tweede kan de uitwisseling worden gekwalificeerd als een overeenkomst of onderling afgestemde 

feitelijke gedraging tussen de leden – ondernemingen – van de gemeenschappelijke instantie. Ook de 

gemeenschappelijke instantie kan echter partij kan zijn bij de overeenkomst. Dit is het geval indien 

kan worden vastgesteld dat het gedrag van de vereniging zich onderscheidt van dat van haar leden.
154

 

Dit laatste werd bevestigd in de zaak Organische Peroxides. Het secretariaat AC Treuhand schond 

artikel 101 VWEU wegens haar deelname aan de betrokken overeenkomst als onderneming enerzijds 

en haar besluiten als ondernemersvereniging anderzijds.
155

 Ten gevolge van haar actieve en bewuste 

deelname werd ze gesanctioneerd met een symbolische boete van € 1.000 op.
156

 De boete was laag, 

want “addressing a decision to an undertaking and/or association of undertakings having a role of this 

kind in a cartel is to a certain extent a novelty.
157

  

94. Beroepsverenigingen zijn echter ook een plaats waar concurrerende ondernemingen elkaar 

treffen en waar dus ruimte is voor direct contact. Ondernemingen kunnen er alsnog, los van de 

activiteiten van de vereniging, informatie rechtstreeks uitwisselen of de door de vereniging verstrekte 

informatie bespreken en op die manier een eventuele inbreuk op artikel 101 VWEU begaan. Zowel 

voor de beroepsvereniging als haar leden is het dus van cruciaal belang om waarborgen in te bouwen 
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opdat de door haar verschafte gegevens geen inbreuk kunnen vormen en zij geen plaats is waar de 

leden via directe contacten deelnemen aan een verboden uitwisseling.
158

  

1.2.2.3. Via een derde partij: bureau voor marktonderzoek 

95. De tweede mogelijkheid is de uitwisseling van informatie via een derde partij, zoals een  

organisatie voor marktonderzoek.
159

 Voorbeelden zijn bureaus als Nielsen en Dataquest. Organisaties 

voor marktonderzoek verzamelen hun informatie via de markt, door middel van publiek beschikbare 

gegevens, ondervragingen van de distributiesector, klanten, enz. Tot dusver zijn dergelijke 

informatieverspreidingen niet als mededingingsbeperkend aangemerkt.
160

 Dit is te wijten aan het feit 

dat informatie meestal openbaar is en openbaar wordt uitgewisseld en aan het gebrek aan 

betrokkenheid van concurrerende ondernemingen. Indien zij echter gezamenlijk initiatief nemen tot 

het onderzoek en/of zij zelf informatie verschaffen aan het bureau, dan kan dit een uiting zijn van hun 

wilsovereenstemming en kunnen bijgevolg ook marktonderzoeken gevat worden onder artikel 101 

VWEU.
161

 

1.2.3. Eenzijdige directe mededeling van informatie 

1.2.3.1. Inleiding 

96. Wederzijdse uitwisselingen van informatie zorgen voor weinig problemen bij de kwalificatie als 

overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging.
162

 Daartegenover staan echter eenzijdige 

mededelingen. De eenzijdige directe mededeling van informatie betreft de situatie waarin één 

onderneming op directe wijze informatie doorgeeft aan een of meer concurrenten. Dit kan gebeuren in 

een bijeenkomst, maar tevens via de post, e-mail of in een telefoongesprek. Kan een dergelijke 
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eenzijdige mededeling worden gekwalificeerd als een onderling afgestemde feitelijke gedraging? Of 

houdt deze samenwerkingsvorm een wederkerigheidseis in? 

1.2.3.2. Meerduidige rechtspraak in kartelzaken 

1.2.3.2.1. Advocaat-generaal Darmon in de zaak Houtslijp 

97. In zijn conclusie bij de zaak Houtslijp, verdedigt advocaat-generaal Darmon de stelling dat 

gedragsafstemming per definitie een wederkerigheid van communicatie tussen concurrenten vereist.
163

 

Hij stelt dat de eerdere rechtspraak van het Hof aanwijzingen bevat dat wederkerigheid een onmisbaar 

bestanddeel is. Zo verwijst hij naar het arrest Züchner waarin het Hof heeft overwogen dat onderzocht 

moet worden “of er tussen de banken die zich parallel gedragen, onderling contact of althans een 

uitwisseling van gegevens bestaat”
164

 

1.2.3.2.2. De Polypropyleenzaak 

98. Ook in de Polypropyleenzaak was deze vraag aan de orde.
165

 Eén van de elementen van het 

ruimere kartel van polypropyleenproducenten betrof de uitwisseling van gedetailleerde gegevens over 

leveringen. Niet elke partij was even actief betrokken bij de informatie-uitwisseling. Anic SpA, later 

Enichem Anic SpA en vervolgens Anic Partecipazioni SpA genaamd, had haar “aspiraties” inzake 

verkoophoeveelheden en haar voorstellen betreffende de aan de andere producenten toe te kennen 

quota meegedeeld aan een personeelslid van een concurrerende onderneming. 

99. In het feitenrelaas stelde het Gerecht dat het enkele feit van mededeling van “aspiraties” als een 

gerichte deelneming aan de onderhandelingen werd beschouwd.
166

 Het Gerecht ging verder niet in op 

de vraag of een eenzijdige mededeling kan worden gekwalificeerd als een onderling afgestemde 

feitelijke gedraging.
167

 Het Gerecht stelde louter vast dat de mededeling en de andere periodieke 

bijeenkomsten strekten tot beperking van de mededinging en dat Anic SpA door middel van (i) deze 

contacten (ii) er naar streefde om de onzekerheid over het toekomstig gedrag van haar concurrenten bij 
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voorbaat uit te sluiten en (iii) dat Anic en haar concurrenten bij de bepaling van hun marktbeleid 

hoogstwaarschijnlijk – al dan niet rechtstreeks – rekening hebben gehouden met de tijdens de 

bijeenkomsten verkregen informatie.
168

 Vervolgens besloot het Gerecht dat de reeks gedragingen de 

uiting vormde van één enkele inbreuk.
169

 

100. Hogere voorziening werd ingesteld en de zaak belandde bij het Hof. Advocaat-generaal Cosmas 

verklaarde in zijn conclusie dat deze vraag geen betrekking heeft op de beoordeling van de feiten, 

maar daarentegen een juridische analyse vereist.
170

 Hij ging uitdrukkelijk in tegen de stelling van 

advocaat-generaal Darmon in de zaak Houtslijp
171

 door te stellen dat de wederkerigheid geen 

bestanddeel is van het begrip onderling afgestemde feitelijke gedraging. 

“Waar het om gaat is, of er een “afstemming” tussen ondernemingen bestaat, en niet in hoeverre 

die “afstemming” op wederkerigheid is gebaseerd. Met andere woorden, het beslissende 

element is telkens, of er contacten tussen concurrenten zijn die een vermindering van de 

onzekerheid over het toekomstige marktgedrag tot doel of tot gevolg hebben. Of gegevens in dit 

verband al dan niet op basis van wederkerigheid worden verstrekt, is mijns inziens niet 

beslissend.” 

“Het rechtsgoed dat artikel 85 beschermt, is niet de zelfstandigheid van het marktgedrag van 

elke ondernemer, maar de vrije mededinging als instituut, die juist tot uitdrukking komt in het 

model van de zelfstandig op de markt acterende ondernemer. In deze optiek heeft het opnemen 

van contact tussen ondernemingen waardoor de onzekerheid van ook maar één van die 

ondernemingen over het gedrag van concurrenten vermindert, een met de mededinging strijdig 

doel. In dat geval nemen zowel de informatieverstrekkende ondernemingen als de 

ondernemingen voor wie de informatie is bestemd, deel aan de "onderling afgestemde feitelijke 

gedraging", voor zover uiteraard de deelneming van laatstgenoemden zichtbaar wordt of kan 

worden afgeleid.”
172

 

Wederkerigheid is dus geen bestanddeel van het begrip onderling afgestemde feitelijke gedraging, 

maar er moet wel een vorm van deelneming zijn van alle betrokken ondernemingen. 

101. Het Hof ging niet uitdrukkelijk in op het vraagstuk omtrent de wederkerigheid. Het stelde 

vooreerst dat het Gerecht terecht had geoordeeld dat de reeks gedragingen de uiting vormde van één 
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enkele inbreuk die ten dele onder het begrip overeenkomst en ten dele onder het begrip onderling 

afgestemde feitelijke gedraging viel.
173

 Vervolgens ging het Hof in tegen de stelling van het Gerecht 

dat het bestaan van een onderling afgestemde feitelijke gedraging is bewezen indien de concurrenten 

bij de bepaling van hun marktbeleid hoogstwaarschijnlijk rekening hebben gehouden met de 

informatie.
174

 Zoals hoger besproken
175

 stelde het Hof dat “de ondernemingen die aan de afstemming 

deelnemen en op de markt actief blijven … [worden] vermoed bij de bepaling van hun gedrag op de 

markt rekening te houden met de met hun concurrenten uitgewisselde informatie.”
176

 

102. Conclusie – In de Polypropyleenzaak beschouwde het Hof wederkerigheid als zodanig niet als 

een voorwaarde voor het bestaan van een onderling afgestemde feitelijke gedraging. Veeleer wordt het 

gedrag aan de drie voorwaarden van het begrip getoetst. De eenzijdige mededeling moet (i) kunnen 

worden gekwalificeerd als contact, (ii) waarmee wordt gestreefd naar het bij voorbaat uitsluiten van de 

onzekerheid over het toekomstig gedrag van de concurrenten. De mededeling moet ook (iii) het 

marktgedrag van concurrenten beïnvloeden, maar zij worden reeds vermoed met de uitgewisselde 

informatie rekening te houden bij de bepaling van hun gedrag op de markt. Het is nog onduidelijk of 

een vereiste van wederkerigheid in één van deze elementen verscholen ligt. Hier moet tevens 

nogmaals aan de concrete feiten worden herinnerd. De informatie werd meegedeeld tijdens 

bijeenkomsten met een duidelijke mededingingsbeperkende strekking.  

1.2.3.2.3. De Cementzaak 

103. Ook tussen de leden van het cementkartel werd informatie uitgewisseld. In haar besluit legde de 

Commissie aan 42 ondernemingen een totaal van 248 miljoen ECU aan geldboetes op wegens het 

onderling bepalen van prijzen en het verdelen van markten.
177

 De beroepen tot nietigverklaring tegen 

dit besluit werden gebundeld in één gevoegd arrest van het Gerecht.
178

 

104. Met betrekking tot twee bepaalde onderling afgestemde feitelijke gedragingen ging het Gerecht 

in op de vraag of wederkerigheid een vereiste is. Het betrof contacten tussen de Italiaanse 

cementproducent Buzzi en twee Franse cementproducenten, Lafarge en Ciments Français. Het Gerecht 
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volgde de redenering van advocaat-generaal Darmon in zijn conclusie bij het arrest Houtslijp II en 

beschouwde wederkerigheid als een vereiste voor het bestaan van een onderling afgestemde feitelijke 

gedraging.
179

 De Commissie onderzocht of twee concrete gedragingen aan de vereiste van 

wederkerigheid voldeden. (i) De eerste afstemming betrof een verslag van een onderhoud tussen Buzzi 

en Lafarge waarin Buzzi verklaarde dat de Zuid-Franse markt aan Ciments Lafarge toebehoorde en dat 

er niet werd gestreefd naar afzet met verstorende effecten op deze markt.
180

 Er was geen bewijs dat 

ook Lafarge haar strategie kenbaar had gemaakt, maar het Gerecht concludeerde dat aan de 

voorwaarde van wederkerigheid is voldaan “wanneer een concurrent is verzocht om zijn voornemens 

of toekomstig marktgedrag aan een andere concurrent mee te delen, of wanneer deze laatste dat heeft 

aanvaard.”
181

 Lafarge had het initiatief voor het onderhoud genomen en uit niets bleek dat ze enig 

voorbehoud had gemaakt of zich had verzet tegen Buzzi’s stellingname. (ii) De tweede afstemming 

betrof het toezenden van geldende tarieven van Ciments Français aan Buzzi met een verklaring 

betreffende de voorgenomen prijsverhogingen. De begeleidende nota maakte bovendien duidelijk dat 

de toezending volgde op een verzoek vanwege Buzzi.
182

 Het Gerecht bevestigde dat Ciments Français 

hierdoor de onzekerheid over toekomstig gedrag had uitgesloten of althans wezenlijk verkleind.
183

 

105. Conclusie – Het Gerecht beschouwde wederkerigheid als een vereiste voor het bestaan van een 

onderling afgestemde feitelijke gedraging. Aan deze vereiste is in twee gevallen voldaan (i) indien een 

onderneming aan een concurrent om mededeling van voornemens of toekomstig marktgedrag of om 

een onderhoud met een concurrent verzoekt of (ii) indien de onderneming deze informatie aanvaardt, 

uitdrukkelijk of impliciet, wegens een gebrek aan verzet. Bijgevolg is niet aan de eis van 

wederkerigheid voldaan en is er dus geen onderling afgestemde feitelijke gedraging indien een 

concurrerende onderneming niet om een onderhoud of om informatie verzoekt én zij zich verzet tegen 

de eventuele mededeling van de informatie. De onderneming die zich wil bevrijden van een eventuele 

deelneming aan een inbreuk, heeft dus zowel een negatieve plicht (niet verzoeken om informatie of 

onderhoud) als een positieve plicht (zich verzetten). Ook hier dient te worden aangestipt dat de 

uitwisseling deel uitmaakte van een kartel. 
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1.2.3.2.4. De zaak British Sugar  –  Tate & Lyle 

106. De volgende zaak waarin eenzijdige mededelingen van informatie aan bod kwamen, is de 

British Sugar-zaak. Er waren contacten geweest tussen de suikerfabrikant British Sugar, haar 

concurrent Tate & Lyle en twee suikerhandelaars, namelijk Napier Brown en James Budgett. 

Aangezien de suikerhandelaars zowel voor eigen rekening als voor rekening van de twee producenten 

handelden, zijn zij niet alleen afnemer, maar tevens concurrent van British Sugar en Tate & Lyle.
184

 

Tijdens bijeenkomsten stelde marktleider British Sugar de andere ondernemingen in kennis van haar 

voorgenomen prijsstellingsbeleid.
185

 Tate & Lyle voerde aan dat het zelf geen informatie had verstrekt, 

maar enkel informatie had ontvangen. 

107. Het Gerecht besloot uitdrukkelijk dat het feit dat slechts een deelnemer zijn intenties kenbaar 

maakt, niet afdoende is om het bestaan van en mededingingsregeling uit te sluiten.
186

 Het Gerecht 

verwees naar haar analyse onder de drie vereisten van een onderling afgestemde feitelijke gedraging, 

zoals ze die ook in een arrest in de Polypropyleenzaak had toegepast
187

 en besloot dat dezelfde 

conclusie geldt wanneer de deelneming zich beperkt tot het ontvangen van inlichtingen over het 

toekomstig gedrag van hun concurrenten op de markt.
188

 Het Gerecht stelde bovendien vast dat de 

systematische deelname aan de bijeenkomsten een atmosfeer van onderlinge zekerheid betreffende de 

toekomstige prijsstelling had gecreëerd.
189

 

108. Conclusie – In dit arrest beschouwde het Gerecht wederkerige mededelingen van informatie niet 

noodzakelijk voor het bestaan van een onderling afgestemde feitelijke gedraging. Op basis van de drie 

elementen van het begrip besloot het Hof dat de eenzijdige mededelingen een onderling afgestemde 

feitelijke gedraging uitmaakten. De partij die louter informatie ontvangt, streeft er immers naar de 

onzekerheid over het toekomstig gedrag van haar concurrenten uit te sluiten en ze zal bij de bepaling 

van haar marktgedrag rekening hebben moeten houden met de verkregen informatie. Ook hier moet 

echter aandacht worden gevestigd op de feiten van de zaak. De mededeling van informatie maakte 
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geen deel uit van een ruimere overeenkomst/kartel, maar de onderling afgestemde feitelijke gedraging 

had wel een mededingingsbeperkende strekking.
190

 Bovendien werd een zekere wederkerigheid 

teruggevonden in de verminderde onzekerheid. Het betrof immers mededelingen van prijsintenties, d.i. 

niet-openbare informatie, door de marktleider, nadat hij op agressieve wijze de prijzen zeer laag had 

gehouden. De concurrenten namen kennis van de informatie door hun systematische deelname aan de 

bijeenkomsten, waardoor “een atmosfeer van onderlinge zekerheid betreffende hun toekomstige 

prijsstelling gecreëerd” werd.
191

 

1.2.3.2.5. De Fittingenzaak 

109. In de zaak over het Fittingenkartel stelde het Gerecht recentelijk dat de rechtspraak niet vereist 

“dat een uitwisseling van informatie wederzijds is om afbreuk te doen aan het beginsel van de 

autonome gedraging op de markt.”
192

 Een eenzijdige mededeling kán dus een onderling afgestemde 

feitelijke gedraging uitmaken. Onder verwijzing naar het arrest Asnef-Equifax
193

 stelde het Gerecht 

verder: “[o]p dit punt blijkt uit de rechtspraak dat de bekendmaking van gevoelige informatie de 

onzekerheid over het toekomstige gedrag van een concurrent wegneemt en aldus direct of indirect de 

strategie van de ontvanger van de informatie beïnvloedt.”
194

 Het Gerecht verwijst niet naar enige 

verdere wederkerigheidsvereiste, maar de uitwisselingen vonden in casu plaats tijdens herhaalde 

kartelbijeenkomsten 

1.2.3.2.6. Conclusie 

110. Alle hierboven besproken zaken betroffen kartels. Telkens werd de informatie uitgewisseld in 

het kader van een ruimere overeenkomst met mededingingsbeperkende strekking. De relevantie voor 

op zichzelf staande uitwisselingen met mededingingsbeperkende strekking of gevolgen valt bijgevolg 

te bekritiseren. Hier wordt later op ingegaan.
195
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111. In de rechtspraak is nog geen algemene duidelijkheid over de kwalificatie van eenzijdige directe 

mededelingen van informatie aan concurrenten. Eén iets is wel duidelijk: het is niet vereist dat alle 

concurrenten informatie mededelen. De eenzijdige directe mededeling van informatie is niet per se 

uitgesloten van de kwalificatie als onderling afgestemde feitelijke gedraging. 

112. Indien een eis van wederkerigheid in het begrip onderling afgestemde feitelijke gedraging is 

begrepen, dan dient deze bijgevolg uit iets anders te blijken. Er kunnen reeds drie elementen uit de 

rechtspraak worden geïdentificeerd. (i) De graad van wederkerigheid in het derde element van een 

onderling afgestemde feitelijke gedraging is het minst problematisch. Het is vaststaande rechtspraak 

dat ondernemingen worden geacht rekening te houden met de verkregen informatie bij de bepaling van 

hun marktgedrag.
196

 Ook indien zij zelf geen informatie hebben verschaft, zijn zij in die zin reeds 

betrokken. Dit lijkt echter niet voldoende. De Commissie, het Gerecht en het Hof hebben immers 

ofwel een verdere wederkerigheidsvereiste gesteld, ofwel elementen van wederkerigheid aangevoerd. 

(ii) De verminderde onzekerheid (het tweede element) speelt in alle zaken een rol. In de zaak British 

Sugar benadrukte het Gerecht bovendien de concrete omstandigheden, waaronder de systematische 

deelname aan bijeenkomsten, waardoor de verminderde onzekerheid een wederkerig karakter 

vertoonde. (iii) In haar arrest over het Cementkartel beschouwde het Gerecht wederkerigheid als een 

vereiste. Men zou kunnen stellen dat de wederkerigheid is begrepen in het eerste element van een 

onderling afgestemde feitelijke gedraging, nl. het contact. Aan de wederkerigheidsvereiste is voldaan 

indien een onderneming om de informatie of het onderhoud verzoekt of zich niet verzet tegen de 

mededeling van de informatie. Een onderneming die niet wenst deel te nemen mag dus niet verzoeken 

om de informatie of het onderhoud (negatieve plicht) én moet zich verzetten tegen eventuele 

mededelingen van informatie (positieve plicht). 

113. De verhouding tussen het tweede en derde element is onduidelijk en leidt terug naar de vraag 

wat een onderling afgestemde feitelijke gedraging is. Dient er duidelijk wederkerig contact te zijn of 

kan de samenwerking reeds blijken uit een verminderde onzekerheid? De beide stellingen dienen 

echter in het licht van de concrete omstandigheden van de zaken te worden afgezwakt. Het wederkerig 

contact volgt volgens de Cementrechtspraak reeds uit een stilzwijgen en de verminderde onzekerheid 

vertoonde in de zaak British Sugar een wederkerig contact. Bovendien blijkt uit de systematische 

deelname aan bijeenkomsten van Tate & Lyle in de zaak British Sugar niet alleen dat de onderneming 

zich niet heeft verzet tegen de mededeling van de informatie, het kan mijns inziens tevens als een 

positieve aanvaarding worden beschouwd. 
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114. Een voorbeeld van een besluit waarin al deze elementen samenkomen is het besluit van de 

Commissie in de zaak Gipsplaten. De Commissie ging uit van een vereiste van wederkerigheid en 

herhaalde dat aan deze voorwaarde is voldaan “wanneer een concurrent is verzocht zijn voornemens of 

toekomstig marktgedrag aan een andere concurrent mee te delen, of wanneer deze laatste dat heeft 

aanvaard.”
197

 Net als in de zaak British Sugar, stelde de Commissie dat “het gedurig doorspelen van 

informatie door de prijsleider zonder dat de concurrenten dit afwijzen, beantwoordt aan de voorwaarde 

van wederkerigheid.”
198

 In overeenstemming met het arrest van het Gerecht in de Polypropyleenzaak 

en de zaak British Sugar voegde de Commissie het volgende toe: “in een geval waarin er rechtstreekse 

contacten zijn geweest tussen de concurrenten, de onderneming die zich beperkt tot het ontvangen van 

inlichtingen over het toekomstig gedrag van zijn concurrenten op de markt, er niet alleen naar streeft, 

de onzekerheid over het toekomstig gedrag van haar concurrenten bij voorbaat uit te sluiten, maar bij 

de bepaling van haar marktbeleid noodzakelijk, al dan niet rechtstreeks, rekening heeft moeten houden 

met de verkregen informatie”.
199

 

1.2.3.3. Horizontale Richtsnoeren: op zichzelf staande mededelingen 

1.2.3.3.1. Algemeen 

115. In haar Horizontale Richtsnoeren wijdt de Europese Commissie één paragraaf aan op zichzelf 

staande eenzijdige mededelingen van informatie en doet dit onder verwijzing naar de hierboven 

uiteengezette rechtspraak.
200

  

116. Uitgangspunt is dat ook wanneer slechts één onderneming strategische informatie doorgeeft aan 

een of meer concurrenten die dat aanvaarden dit kan neerkomen op een onderling afgestemde feitelijke 

gedraging. Enkele elementen moeten aanwezig zijn volgens de Commissie. Ten eerste moet het 

handelen om strategische informatie. Deze term wordt in paragraaf 86 van de Richtsnoeren uitgelegd 

als die informatie die de strategische onzekerheid op de markt vermindert. Er volgt een opsomming 

van gegevens die als strategisch worden beschouwd, maar hier wordt verder op ingegaan.
201

 Ten 

tweede moeten de concurrenten de informatie aanvaarden. Hiervoor verwijst de Europese Commissie 
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naar het arrest Cimenteries.
202

 De Commissie voegt hier aan toe dat concurrenten worden geacht 

informatie te hebben aanvaard en hun marktgedrag dienovereenkomstig te hebben aangepast, tenzij zij 

ondubbelzinnig te kennen hebben gegeven dat zij dergelijke gegevens niet wensen te ontvangen. Om 

deze stelling te bekrachtigen verwijst de Commissie naar het arrest Hüls en het arrest Anic 

Partezipazioni waarin het Hof heeft gesteld dat “de ondernemingen die aan de afstemming deelnemen 

en op de markt actief blijven vermoed [worden] – behoudens door de betrokken ondernemers te 

leveren tegenbewijs, – bij de bepaling van hun gedrag op de markt rekening te houden met de met hun 

concurrenten uitgewisselde informatie”. Ten derde verwijst de Commissie naar de conclusie van 

advocaat-generaal Kokott in de T-Mobile zaak en poneert dat ook een eenzijdige mededeling van 

strategische informatie over commerciële beleidsvoornemens de strategische onzekerheid over de 

toekomstige marktwerking voor alle betrokkenen vermindert en het risico op een verzwakte 

mededinging en op collusie doet toenemen. 

117. Deze aanpak stuit(te) op heel wat kritiek. Enkele aspecten worden in de volgende paragraaf 

besproken.
203

 Er zijn echter ook redenen om de aanpak van de Europese Commissie in haar richtlijnen 

te verdedigen. Het is weinig waarschijnlijk dat het meedelen van strategische informatie, zeker 

geïndividualiseerde informatie met betrekking tot voorgenomen marktgedrag, ingegeven is door pro-

competitieve doelstellingen. De Richtsnoeren zijn verdienstelijk in het duidelijk maken dat de 

Commissie haar aandacht ook zal richten op schijnbaar eenzijdig gedrag.
204

 

1.2.3.3.2. Kritiek 

118. Het lijkt een gegeven dat eenzijdige mededelingen van informatie kunnen worden gevat onder 

artikel 101, lid 1 VWEU. De vraag blijft echter of er toch geen vereiste van wederkerigheid begrepen 

is in andere elementen dan de mededeling van informatie. Twee mogelijkheden blijven over: een 

wederzijdse vermindering van onzekerheid of een aanvaarding van de verstrekte gegevens. De 

Horizontale Richtsnoeren passen de bestaande rechtspraak toe. De conclusies van de Commissie 

worden onderzocht en kritieken besproken. 

119. Met betrekking tot de vermindering van onzekerheid verwijst de Commissie naar wat advocaat-

generaal Kokott over eenzijdige mededelingen heeft geschreven in haar conclusie in de zaak T-

Mobile. In de Richtsnoeren luidt het als volgt: “Wanneer slechts één onderneming aan haar 

concurrenten strategische informatie doorgeeft over haar commerciële beleidsvoornemens, vermindert 

dat voor alle betrokken concurrenten de strategische onzekerheid over de toekomstige marktwerking 

en neemt het risico op een verzwakte mededinging en op collusie toe”. Deze verwijzing is opvallend, 
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aangezien het spreekt over een vermindering van onzekerheid voor alle betrokken partijen. Duidelijk 

is dat niet elke eenzijdige mededeling tot een vermindering van onzekerheid zal leiden bij alle 

betrokken partijen.
205

 REINDL verwijst naar de feiten van de zaak T-Mobile en stelt: “The rationale for 

condemning information disclosures […] suits particularly well fact patterns where an entire industry 

sits around the table and participants disclose their future strategies.” Ook de feiten in de British 

Sugar-zaak lieten een dergelijke conclusie toe. De stelling van de Commissie dat dit gevolg zich 

voordoet in elke situatie waarin “slechts één onderneming aan haar concurrenten strategische 

informatie doorgeeft over haar commerciële beleidsvoornemens” is dus verregaand. Het lijkt geen 

vaststaand gevolg van elke vorm van informatie-uitwisseling. Wordt een wederzijdse vermindering 

van de onzekerheid misschien vermoed? Of kan in deze zin een vereiste van wederzijdse vermindering 

van onzekerheid worden gelezen? Een antwoord op deze vraag blijft uit, maar de idee wordt later 

overwogen.
206

  

120. Onder verwijzing naar het arrest van het Gerecht in de zaak Cement, vermelden de Richtsnoeren 

de wederkerigheidsvereiste en de vervulling van de voorwaarde door middel van aanvaarding (door 

stilzwijgen). De toepassing van deze rechtspraak is op twee vlakken problematisch: de relevantie van 

de rechtspraak en de praktische toepassing. 

121. De relevantie van de rechtspraak dient in vraag te worden gesteld. De zaak Cement betrof 

immers een complex kartel waarin prijzen werden vastgesteld en markten verdeeld.
207

 Zoals REINDL 

stelt met betrekking tot zaak T-Mobile: “the law can also be more demanding on “passive” 

participants in an industry-wide exchange and require them to distance themselves from the 

information disclosures.”
208

 Bovendien kan hier de parallellie met de vaststaande rechtspraak over 

passieve aanwezigheid in kartelbijeenkomsten worden geduid. Indien een onderneming deelneemt aan 

een bijeenkomst tijdens welke mededingingsverstorende overeenkomsten zijn gesloten
209

 of 

bijeenkomsten met een duidelijk mededingingsbeperkend karakter
210

, dan wordt hun deelneming aan 

de overeenkomst vermoed.
 
Een publieke distantiëring is vereist om dit vermoeden te weerleggen. Het 

Gerecht stelt echter dat deze rechtspraak over de stilzwijgende goedkeuring in kartelbijeenkomsten 

“berust op de premisse” dat de betrokken onderneming heeft deelgenomen aan één van de twee 
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vermelde “categorieën” bijeenkomsten.
211

 Hoewel deze situaties niet gelijk staan aan de mededeling 

van informatie in de zaak Cement, kaderen ze beide in een kartelomgeving en wordt in beide situaties 

een distantiëring vereist. Indien dit vermoeden van stilzwijgende goedkeuring in kartelbijeenkomsten 

beperkt is tot bijeenkomsten met een duidelijk mededingingsbeperkend karakter of bijeenkomsten 

waarin mededingingsbeperkende overeenkomsten zijn gesloten, lijkt het mijns inziens twijfelachtig 

dat het vermoeden van stilzwijgende goedkeuring in het geval van informatie-uitwisselingen kan 

worden toegepast op eenzijdige mededelingen van informatie. 

122. Indien wordt aangenomen dat de rechtspraak toepasbaar is op op zichzelf staande uitwisselingen 

van informatie, dienen zich bovendien enkele moeilijkheden aan met betrekking tot de praktische 

invulling van een niet-aanvaarding. Hoe dienen ondernemingen zich te verzetten tegen mededelingen 

van informatie? Het antwoord op deze vraag is van fundamenteel belang, omdat het voor de 

ondernemingen die de informatie ontvangen de enige manier is om de toepassing van artikel 101 

VWEU te verhinderen.
212

 Alle andere bepalende elementen zijn in handen van de mededelende 

onderneming. Om die reden moet aan de ontvangers duidelijke en haalbare mogelijkheden geboden 

worden de toepassing van het vermoeden te verhinderen. Dit is echter niet het geval. 

Het minst problematisch is het geval waarin informatie wordt meegedeeld tijdens een bijeenkomst. 

Hier is de gelijkenis met kartelbijeenkomsten het grootst en de rechtspraak dus ook het meest 

toepasselijk. In elk geval is het raadzaam dat ondernemingen die ongewenste informatie ontvangen 

duidelijk verklaren dat zij dergelijke informatie niet wensen te ontvangen en dit moet worden vermeld 

in de notulen van de vergadering. Zij verlaten ook best de vergadering en laten ook dit optekenen.
213

 

Onduidelijker wordt het echter in geval van post of e-mail. Sommige auteurs wijzen er op dat 

ondernemingen het best reageren op dergelijke mails. Ze moeten antwoorden dat ze dergelijke 

informatie niet wensten te ontvangen, dat ze niet om de informatie hebben gevraagd en dat ze 

dergelijke informatie ook in de toekomst niet wensen te ontvangen.
214

 Andere auteurs wijzen er op dat, 

indien een dergelijk antwoord is vereist, het beleid van de Commissie de contacten tussen 

concurrenten in feite enkel verhoogt.
215

 Bij dergelijk contact moet overigens worden opgemerkt dat de 

personen die de informatie ontvangen niet dezelfde zijn als deze die deelnemen aan vergaderingen met 
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concurrenten. Het is best denkbaar dat zij veel minder kennis hebben van de gevaren van de 

mededeling en minder toegang hebben tot personen met deze kennis. Praktisch nog moeilijker wordt 

het wanneer informatie wordt meegedeeld tijdens telefoongesprekken. Gezond verstand lijkt in dit 

geval aan te bevelen om tijdens het telefoongesprek reeds duidelijk te maken dat de informatie 

ongewenst is en om dit vervolgens per mail of post te bevestigen. 

1.2.3.4. Mogelijke pistes 

123. Er zijn twee mogelijke pistes: ofwel is een vorm van wederkerigheid begrepen in het begrip 

onderling afgestemde feitelijke gedraging, ofwel is geen wederkerigheid vereist. 

124. Volgens de eerste piste is een vorm van wederkerigheid vereist. Die wederkerigheid kan zich 

uiten in een vorm van contact – het aanvaarden of weigeren van de informatie – of een verminderde 

onzekerheid voor alle betrokken partijen. Ook hier dienen twee mogelijkheden te worden 

onderscheiden: ofwel dient de mededingingsautoriteit een positief bewijs te leveren van de 

wederkerigheid, ofwel wordt de wederkerigheid vermoed. 

De eerste mogelijkheid is moeilijk te vervullen. Met betrekking tot de aanvaarding, is het onduidelijk 

hoe die aanvaarding zich zou moeten manifesteren. Een bewijs eisen van overeenstemmend 

marktgedrag zou immers indruisen tegen het vermoeden van marktgedrag en causaal verband met de 

informatie-uitwisseling. Ook een vereiste van wederzijdse verminderde onzekerheid valt moeilijk te 

hanteren. Hoe kan een mededingingsautoriteit immers bewijzen dat een op zichzelf staande eenzijdige 

mededeling het gevolg heeft dat de mededelende onderneming een grotere zekerheid heeft over het 

marktgedrag van haar concurrent? Aangezien het leveren van deze bewijzen moeilijk is, leidt dit tot 

een erg ruime bescherming van de ontvangende onderneming én de deelnemende onderneming 

Gezien de moeilijke invulling van een positief bewijs van wederkerigheid lijkt de tweede mogelijkheid 

– een vermoeden van wederkerigheid – een vereiste in het geval men een vorm van wederkerigheid in 

het begrip onderling afgestemde feitelijke gedraging leest. Het praktische belang van een dergelijk 

vermoeden ligt vooral in de mogelijkheid voor de ondernemingen om het vermoeden te weerleggen. 

Een ondubbelzinnig verzet tegen de mededeling van de informatie lijkt de gepaste methode om zowel 

een vermoeden van aanvaarding als een vermoeden van wederzijdse vermindering van onzekerheid te 

weerleggen. Indien de ontvangende onderneming ondubbelzinnig verklaart dat ze de informatie niet 

wenst te ontvangen, wordt de onzekerheid van de mededelende onderneming over het gedrag van haar 

concurrent immers niet verkleind. Zoals hoger beschreven, is de praktische toepassing hiervan echter 

moeilijk in het geval van op zichzelf staande uitwisselingen van informatie.  
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125. Volgens de tweede piste wordt de stelling dat een wederkerigheid vereist is, in het geheel 

verlaten. In vele situaties is het immers reeds twijfelachtig of stilzwijgen blijk geeft van aanvaarding 

en dus wederkerigheid. Wagner-von Papp suggereert een evolutie in deze zin.
216

 De toepassing is 

echter onduidelijk. Indien wederkerigheid geen voorwaarde is, wat is dan de invloed van een 

ondubbelzinnige kennisgeving van een onderneming dat hij de informatie niet wenst te ontvangen? 

Minstens moet een dergelijke verklaring ook in deze situatie het gevolg hebben dat de “passieve” 

onderneming niet betrokken is bij een onderling afgestemde feitelijke gedraging. Volgens deze piste is 

geen wederkerigheid vereist voor het bestaan van een onderling afgestemde feitelijke gedraging. 

Hoewel veel kritiek is op de toepassing van de wederkerigheidsvereiste uit de kartelzaken, is het ook 

allerminst duidelijk of het weglaten van enige wederkerigheidsvereiste wordt ondersteund door de 

rechtspraak. 

126. Aangezien ook eenzijdige mededelingen de mededinging kunnen beperken en de eerste piste de 

vervolgingsmogelijkheden erg sterk zou inperken, is het begrijpelijk dat de Commissie de verregaande 

stellingen neemt in de Horizontale Richtsnoeren. Het is echter nog maar zeer de vraag of deze aanpak 

zal worden bevestigd door het Hof van Justitie. Bovendien leidt het tot onzekerheid bij 

ondernemingen. Zij weten immers niet hoe zij het vermoeden op voldoende wijze kunnen weerleggen. 

Een zekere vorm van leidraad geeft de Commissie door te verwijzen naar de mededeling van 

strategische informatie over commerciële beleidsvoornemens. Of dit de uitsluitende focus van de 

Commissie is, blijft echter onduidelijk. De Commissie heeft haar manoeuvreerruimte immers 

gevrijwaard door in de eerste en laatste zin uitsluitend naar “strategische informatie” te verwijzen.  

1.2.3.5. Conclusie 

127. De rechtspraak van het Hof van Justitie is geenszins eenduidig. Enerzijds stelt het Gerecht in het 

arrest Cimenteries wederkerigheid als vereiste voor het bestaan van een onderling afgestemde 

feitelijke gedraging. Aan deze eis is voldaan indien om de informatie wordt verzocht of deze wordt 

aanvaard. Geen wederkerigheid is vereist in de arresten in de zaken Polypropyleen en British Sugar. 

De vermindering van onzekerheid is wel een argument. De Commissie heeft in de Horizontale 

Richtsnoeren één paragraaf gewijd aan eenzijdige mededelingen van informatie. De paragraaf over 

eenzijdige mededelingen in de Horizontale Richtsnoeren bevatten twee problematische aspecten. De 

eerste betreft de stelling dat de mededeling van strategische informatie over commerciële 

beleidsvoornemens zal leiden tot een verminderde onzekerheid voor alle betrokken ondernemingen. 

Het tweede probleempunt betreft de toepassing van de voornoemde rechtspraak op eenzijdige op 
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zichzelf staande uitwisselingen van informatie. De rechtspraak betrof immers uitwisselingen in het 

kader van een kartel. Bovendien leidt ook de toepassing van de vereiste om zich steeds te verzetten 

tegen de ontvangst van informatie tot praktische moeilijkheden. Een alternatieve piste is het vereisen 

van een positief bewijs van wederkerigheid vanwege de mededingingsautoriteit, maar dit maakt de 

toepassing van artikel 101 VWEU op eenzijdige mededelingen erg moeilijk. Een andere mogelijkheid 

in het geheel verlaten van een wederkerigheidsvereiste. Dit is slechts een optie indien de verklaring 

van “passieve” ondernemingen dat zij de informatie niet wensen te ontvangen tot gevolg heeft dat zij 

niet betrokken zijn bij een onderling afgestemde feitelijke gedraging. Bovendien is onduidelijk of het 

weglaten van de wederkerigheidsvereiste wordt ondersteund door de rechtspraak. De keuze van de 

Commissie om een vermoeden van wederkerigheid te hanteren is dus begrijpelijk, maar het blijft 

onduidelijk of deze aanpak zal worden bevestigd door het Hof van Justitie en hoe ondernemingen zich 

in concrete situaties dienen te verzetten tegen de mededeling van de informatie. 

1.2.4. Parallelle publieke aankondigingen 

128. Een tweede grensgeval betreft de situatie waarin concurrenten gelijktijdig of achtereenvolgens 

gelijkaardige publieke aankondigingen doen. Ze delen bijvoorbeeld op publieke wijze en tegelijkertijd 

of achtereenvolgens aangenomen of voorgenomen prijzen mee.  

129. De situatie waarin ondernemingen overeenkomen om informatie publiek bekend te maken valt 

onder de analyse van een overeenkomst en is hoger reeds behandeld.
217

 Hier wordt de situatie 

behandeld waarin ondernemingen op publieke wijze informatie bekendmaken, maar er geen sprake is 

van een wilsovereenstemming op dit vlak (of deze niet kan worden bewezen). Na een economische en 

juridische situering van de probleemstelling, worden twee mogelijkheden onderzocht om dergelijke 

publieke aankondigingen te behandelen onder artikel 101, lid 1 VWEU. (i) Kunnen publieke 

aankondigingen op zich een vorm van samenwerking uitmaken die als een onderling afgestemde 

feitelijke gedraging kan worden gekwalificeerd? (ii) Kunnen parallelle publieke aankondigingen als 

louter parallel gedrag bewijs leveren van samenwerking en het bestaan van een onderling afgestemde 

feitelijke gedraging? 

1.2.4.1. Economische en juridische situering 

130. Publieke aankondigingen zijn allerminst zomaar gelijk te stellen met verboden concurrentieel 

gedrag. Zelfs indien meerdere concurrenten bijna gelijktijdig aankondigingen doen die gelijkaardige of 
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gelijke informatie inhouden, hoeft dit niet per se te wijzen op een ongeoorloofde samenwerking. Er 

zijn immers ook andere verklaringen voor dergelijk parallel gedrag.  

131. Een mogelijke verklaring voor parallel gedrag is de marktvorm. Een oligopolistische markt kan 

gelijklopende gedragingen bij concurrerende ondernemingen veroorzaken. Zoals hoger besproken, is 

het gedrag van het kleine aantal concurrerende ondernemingen in een oligopolie interdependent.
218

 De 

ondernemingen zullen hun beleid aanpassen aan het daadwerkelijke of te verwachten marktgedrag van 

hun concurrenten. Op deze wijze kunnen ze, zonder dat ze daarvoor samen moeten werken, hun 

gedrag op één lijn brengen en bijvoorbeeld hun prijzen boven het concurrentieniveau brengen. Dit 

wordt stilzwijgende collusie (tacit collusion) genoemd. Dergelijk gedrag is niet het gevolg van 

samenwerking, maar komt daarentegen enkel voort uit de structuur van de oligopolistische markt. Ook 

marktleiderschap kan parallellieën verklaren: de marktleider heeft een machtige positie op de markt en 

zijn concurrenten passen zich aan hem aan en volgen zijn gedrag. 

132. Of en hoe een stilzwijgende verstandhouding op grond van artikel 101 VWEU kan worden 

aangevochten, is lange tijd voorwerp van discussie geweest. In de Verenigde Staten verdedigde 

POSNER in 1968 dat parallel gedrag op een oligopolistische markt op gelijke wijze dient te worden 

behandeld als expliciete vormen van verstandhouding, aangezien ze gelijkaardige 

mededingingsbeperkende gevolgen kunnen hebben.
219

 Een stilzwijgende verstandhouding diende dan 

echter niet bewezen te worden aan de hand van documentair bewijs, maar wel op basis van 

economische gegevens. Deze verregaande these werd zowel door de Amerikaanse als Europese Hoven 

verworpen. 

133. Reeds in 1969 stelde het Hof van Justitie in het Arrest Kleurstoffen dat parallel gedrag op 

zichzelf niet met een onderling afgestemde feitelijke gedraging mag worden gelijkgesteld.
220

 Dit werd 

later bevestigd door de stelling dat de eis van zelfstandigheid “niet uitsluit dat de ondernemer 

gerechtigd is zijn beleid intelligent aan het vastgestelde of te verwachten marktgedrag der 

concurrenten aan te passen”.
221

 Ondernemingen in een oligopolistische markt zijn bijgevolg gerechtigd 

zich aan het gedrag van hun concurrenten aan te passen, zolang dit op zelfstandige wijze gebeurt. 

Indien het parallel gedrag het gevolg is van een dergelijke zelfstandige aanpassing, kan dit niet worden 

verboden door de mededingingsregels. Indien de mededingingsautoriteiten daarentegen kunnen 

bewijzen dat het parallel gedrag het gevolg is van samenwerking tussen concurrenten of het parallel 
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gedrag zelf een vorm van samenwerking uitmaakt, kan dit wel een inbreuk vormen. In dat geval wordt 

echter de samenwerking gevat door artikel 101 VWEU en niet het louter parallel gedrag. In geen enkel 

geval kan louter op basis van de vaststelling van parallel gedrag worden besloten tot het bestaan van 

een onderling afgestemde feitelijke gedraging.
222

 

134. De volgende vraag luidt of parallel gedrag desgevallend als bijkomend bewijs in aanmerking 

komt om het bestaan van een overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging aan te tonen. 

Dit wordt later behandeld.
223

 

135. Deze redenering is ook toepasselijk in andere marktvormen. Het probleem doet er zich echter in 

veel mindere mate voor. Hoe meer ondernemingen op de markt actief zijn, hoe moeilijker het is om 

zonder expliciete overeenkomst een verstandhouding te bereiken.
 224

 Parallel gedrag zal slechts kunnen 

worden gevat indien expliciete afstemming is bewezen of indien de parallellie niet anders kan worden 

verklaard dan door expliciete afstemming.  

1.2.4.2. Publieke aankondigingen als onderling afgestemde feitelijke gedraging 

136. Een eerste mogelijkheid om parallelle publieke aankondigingen onder artikel 101 VWEU te 

vatten is de kwalificatie van de publieke aankondigingen zelf als onderling afgestemde feitelijke 

gedragingen. Een onderling afgestemde feitelijke gedraging is “een vorm van coördinatie […] die, 

zonder dat het tot een eigenlijke overeenkomst komt, de risico’s der onderlinge concurrentie 

welbewust vervangt door een feitelijke samenwerking”.
225

 Kan een publieke aankondiging blijk geven 

van een coördinatie van gedrag door samenwerking tussen de concurrenten? 

1.2.4.2.1. Ontwikkeling in de rechtspraak van het Hof van Justitie 

137. In de zaak Kleurstoffen was een reeks simultane en uniforme prijsverhogingen door bijna alle 

anilinekleurstoffenproducenten in Italië en de Benelux aan de orde. De Commissie besloot dat de 

betrokken ondernemingen partij waren bij onderling afgestemde feitelijke gedragingen en legde hen 

geldboetes op.
226

 Dit besluit werd door het Hof in hogere voorziening bevestigd.
227

 Het Hof 
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ontwikkelde vooreerst haar ondertussen klassieke definitie van een onderling afgestemde feitelijke 

gedraging
228

 en stelde vervolgens dat “een parallellie in de gedragingen op zichzelf niet met een 

onderling afgestemde feitelijke gedraging mag worden gelijkgesteld”. Dergelijke parallel gedrag levert 

“nochtans een ernstige aanwijzing voor zodanige gedraging […] [op] wanneer zij leidt tot 

mededingingsvoorwaarden die, gelet op de aard der produkten [sic], op de grootte en het aantal der 

ondernemingen en op de omvang van de markt, niet met de normaal te achten marktvoorwaarden 

overeenkomen”.
229

 Het Hof vervolgde met een onderzoek naar deze marktvoorwaarden en besloot dat 

de kleurstoffenmarkt was gekenmerkt door gefragmenteerde en geïsoleerde nationale markten.
230

 Om 

die reden konden de simultane en uniforme prijsverhogingen niet spontaan tot stand zijn gekomen en 

waren ze dus geen uiting van onafhankelijk gedrag.
231

 Het Hof vond daarentegen bewijs van 

samenwerking in de voorafgaande aankondigingen van de prijsverhogingen.  

In dit arrest behandelde het Hof de parallelle prijsverhogingen als parallel gedrag dat een 

voorafgaande afstemming bewijst.
232

 Professor R. JOLIET gaf echter in zijn beroemde commentaar 

kritiek op de handelswijze van het Hof. Hij vond niet zozeer de definitie van een onderling afgestemde 

feitelijke gedraging, met onder meer de nadruk op het element van de eliminatie van onzekerheid, 

problematisch. Veeleer uitte hij kritiek op het feit dat het Hof zo gemakkelijk aannam, namelijk 

zonder een gedetailleerde studie van de markt en zonder bewijs van afstemming, dat de partijen 

hadden samengewerkt.
233

 Meer in het bijzonder beoogde JOLIET de behandeling door het Hof van de 

voorafgaande prijsaankondigingen waarover hij het volgende stelde: “elles ne sont pas de nature à 

réduire les aléas de la concurrence, puisque l’entreprise qui y procède prend là un risque par rapport à 

ses rivales. Elles peuvent donc tout au plus, eu égard aux caractéristiques du marché et en raison de 

leur déroulement, être l’indice, l’extériorisation d’une concertation préalable”.
234

 

Inderdaad, hoewel het Hof in hoofdorde de prijsverhogingen als kwestieuze handeling beschouwde en 

zich dientengevolge baseerde op de redenering dat de parallelle prijsverhogingen voorgaande 

afstemming bewezen, lijkt het Hof ook de voorafgaande prijsaankondigingen als ongeoorloofd gedrag 
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te hebben geviseerd. Het Hof stelde immers dat de aankondigingen (die overigens niet simultaan 

gebeurden) “de ondernemingen in staat hebben gesteld hun reacties op de verschillende markten over 

en weer te observeren en zich daarnaar in te richten”
 235

 en “dat de onderscheidene ondernemingen 

door deze aankondigingen iedere onzekerheid over hun toekomstig gedrag onderling hebben 

uitgesloten en daarmee tevens een groot deel van het risico hebben weggenomen dat normaliter aan 

iedere zelfstandige gedragswijziging op een of meer markten is verbonden”.
236

 Het is onduidelijk of 

het Hof met deze verstrekkende beweringen de prijsaankondigingen op zich als een onderling 

afgestemde feitelijke gedraging beschouwde. Met de stelling dat “een juiste beoordeling van de vraag 

of er in casu van afstemming sprake is, derhalve alleen mogelijk is wanneer de in de bestreden 

beschikking genoemde aanwijzingen niet afzonderlijk, doch gezamenlijk worden bezien, en wordt 

gelet op de kenmerken van de markt der betrokken produkten [sic]”
237

 heeft het Hof immers vermeden 

om concreet te moeten aanduiden wat de onderling afgestemde feitelijke gedraging uitmaakte. Verder 

in het arrest stelde het Hof overigens dat het de aankondigingen behandelde als gedrag dat het 

welslagen verzekerde van een samenwerking, die een vaststelling van een gecoördineerde gedragslijn 

inzake prijsverhogingen beoogde.
238

 In elk geval werden de prijsaankondigingen in casu als 

ongeoorloofd gedrag benaderd en wel op grond van het feit dat ze de onzekerheid over het toekomstig 

gedrag van concurrenten uitsloot. Indien het Hof publieke aankondigingen als onderling afgestemde 

feitelijke gedragingen wenste te beschouwen, lijkt dit een element van de definitie. 

138. Ook de zaak Houtslijp betrof publieke aankondigingen van informatie. Het Hof verduidelijkte in 

het langverwachte arrest het begrip onderling afgestemde feitelijke gedraging. Hierover werd hoger 

reeds uitgeweid.
239

 Er is reeds aangestipt dat dergelijke parallelle publieke aankondigingen op dubbele 

wijzen kunnen worden behandeld: (i) als gedrag dat op zichzelf een onderling afgestemde feitelijke 

gedraging uitmaakt of (ii) als een parallellie dat een eerdere afstemming bewijst. Het was het Hof niet 

duidelijk op welke wijze de Commissie het gedrag had benaderd en vroeg de Commissie daarom om 

verduidelijking. “Aan de hand van het antwoord van de Commissie was het niet mogelijk, een keuze 

tussen de twee interpretaties te maken, zodat beide hier moeten worden onderzocht”.
240

 Hoewel het 

Hof daar misschien minder mee was opgezet, leverde deze dubbele behandeling wel een erg 
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interessante verduidelijking van het recht op. Hier wordt enkel ingegaan op de behandeling van de 

prijsaankondigingen als een onderling afgestemde feitelijke gedraging. Verder worden de paragrafen 

met betrekking tot de bewijswaarden van parallellieën besproken.
241

 

De Commissie beschouwde het systeem van prijsaankondigingen per kwartaal, dat de ondernemingen 

vrijwillig kozen, op zichzelf op zijn minst als een onrechtstreekse uitwisseling van inlichtingen over 

toekomstig marktgedrag.
242

 De Commissie argumenteerde dat de houtslijpproducenten dit stelsel 

doelbewust hadden opgezet om kennis te kunnen nemen van de door hun concurrenten in het volgende 

kwartaal toegepaste prijzen en dat dit stelsel tot een kunstmatige markttransparantie had geleid.
243

 

Met bijna dezelfde woorden die professor JOLIET – in de Houtslijpzaak rechter-rapporteur en rechter – 

had gebruikt in zijn artikel over het Kleurstoffenarrest
244

 verwierp het Hof de bewering dat het stelsel 

van prijsaankondigingen per kwartaal op zichzelf een onderling afgestemde feitelijke gedraging 

uitmaakte. “[D]e informatie [is] het resultaat van de prijsopgaven aan de afnemers. Op zich 

beschouwd vormen deze opgaven een markthandeling die de onzekerheid van elke onderneming 

omtrent het toekomstige gedrag van haar concurrenten niet kan verminderen. Op het moment waarop 

elke onderneming die opgave doet, heeft zij immers geen enkele zekerheid over wat de andere zullen 

doen.”
245

 

1.2.4.2.2. Mogelijke verklaring: eliminatie van onzekerheid 

139. Over de reden waarom het Hof in de zaak Houtslijp het bestaan van een onderling afgestemde 

feitelijke gedraging niet aanvaardde, is erg veel geschreven. Aan de hand van het arrest Houtslijp 

worden de constitutieve elementen van het begrip in vraag gesteld, specifiek met betrekking tot 

publieke aankondigingen van informatie. De vraag stelt zich wat het element is dat het contact tussen 

concurrerende ondernemingen in het geval van publieke aankondigingen problematisch maakt. Er zijn 

twee evoluties aan te merken. De evoluties worden onderzocht en vervolgens wordt de vraag gesteld 

of ze betekenen dat publieke aankondigingen van informatie door het Hof anders worden behandeld 

dan private uitwisselingen.  
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140. De eerste merkbare evolutie in het arrest Houtslijp is het weglaten van de vereiste dat het 

contact tot gevolg moet hebben dat daardoor hetzij het marktgedrag van een bestaande of mogelijke 

concurrent wordt beïnvloed, hetzij de concurrent op de hoogte wordt gebracht van het eigen 

aangenomen of voorgenomen marktgedrag.
246

 Deze zinsnede werd in het arrest Suiker Unie 

ontwikkeld en ook in latere arresten gebruikt.
 247

 In het arrest Houtslijp komt het echter niet voor. Een 

mogelijke verklaring voor het weglaten van deze vereiste, is dat deze test erg veel situaties vat.
248

 Ook 

voorafgaande publieke aankondigingen, die veelal voldoen aan een rechtmatige handelsbehoefte, 

zouden er hoe dan ook onder vallen. Zij brengen immers in elk geval ook concurrenten op de hoogte 

van het eigen aangenomen of voorgenomen marktgedrag. Enkel deze test toepassen zou gevolgen 

hebben, die het Hof leek te willen vermijden. Het weglaten van de vereiste was mijns inziens in casu 

van minder belang, omdat het Hof een strengere test heeft toegepast, nl. de vereiste de onzekerheid 

over het toekomstig gedrag was verminderd of weggenomen. 

141. De tweede evolutie betreft de vereiste dat de aankondigingen de onzekerheid over het 

toekomstig gedrag van de concurrenten hebben weggenomen.
249

  

Twee zaken vallen op. Ten eerste is het opmerkenswaardig dat de vereiste erg absoluut is 

geformuleerd. Hier moet vooreerst worden gewezen op de innerlijke tegenspraak: zeker zijn en 

onzekerheid verminderen zijn niet hetzelfde. Een gedrag kan er wel voor zorgen dat de onzekerheid 

over het toekomstig gedrag van een concurrent is verminderd, maar dit betekent allerminst dat een 

onderneming ook zeker kan zijn van hoe haar concurrenten in de toekomst zullen handelen.
250

 Deze 

standaard is niet zonder kritiek gebleven, want in welk geval kan een onderneming ‘zeker’ zijn over 

het toekomstig gedrag van een concurrent? Indien het Hof deze standaard werkelijk absoluut heeft 

bedoeld, dan is ze onrealiseerbaar.
251

 Uiteraard zouden louter publieke aankondigingen nooit absolute 

zekerheid kunnen verschaffen over het gedrag van concurrenten, maar ook formele overeenkomsten 

halen deze standaard niet. OSTI wijst op twee argumenten: (i) economische literatuur heeft voldoende 
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aangetoond dat er stimulansen tot afwijking bestaan; en (ii) indien de afstemming of overeenkomst de 

mededinging beperkt, kan zij nooit zekerheid verschaffen aangezien ze niet afdwingbaar is voor de 

rechtbank.
252

 Volgens deze absolute interpretatie van de “zekerheidsvereiste” zullen publieke 

aankondigingen nooit worden gevat door artikel 101, lid 1 VWEU. Volgens een minder strenge 

interpretatie zou reeds aan de vereiste zijn voldaan indien de aankondigingen gepaard gaan met 

contractuele clausules.
253

 

Ten tweede is het nieuw dat het Hof er zo nadrukkelijk op steunt. De vereiste met betrekking tot de 

zekerheid is in het arrest Houtslijp de beslissende reden om de aankondigingen niet als een onderling 

afgestemde feitelijke gedraging te beschouwen. Toch is de vereiste niet helemaal nieuw. Opvallend is 

dat ook in het arrest Kleurstoffen, dat tevens publieke prijsaankondigingen betrof, het Hof zich heeft 

gebaseerd op een uitsluiting van onzekerheid.
254

 Er was toen nog geen sprake van de later ontwikkelde 

test betreffende de beïnvloeding van het marktgedrag. Zoals reeds meermaals aangestipt, is de 

vermindering van onzekerheid echter in latere arresten steeds vaker in aanmerking genomen.
255

  

142. Volgens deze verklaring lijkt een breuk te bestaan tussen private en publieke uitwisselingen van 

informatie. In het geval publieke uitwisselingen zou de zekerheidstest centraal staan en er zou niet 

enkel een vermindering, maar een eliminatie van de onzekerheid vereist zijn. Hoewel het Hof deze test 

inleidde door uitdrukkelijk te stellen dat de prijsopgaven gedaan waren aan de afnemers, stelde het 

Hof niet expliciet dat dit ook de reden was om een strengere test toe te passen.
256

 Sommigen auteurs 

menen dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen private en publieke uitwisselingen.
257

 Er 
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wordt echter ook op het gevaar gewezen. Een dergelijk onderscheid biedt immers net een uitweg aan 

ondernemingen om te ontsnappen aan de toepassing van artikel 101 VWEU of toch minstens om 

minder gemakkelijk gevat te kunnen worden. Advocaat-generaal Darmon stelde in dit verband het 

volgende in zijn conclusie bij het arrest Houtslijp: “Op voorwaarde dat het wederkerige karakter van 

de in geding staande mededelingen wordt aangetoond, kan volgens mij enkel op grond van de 

openbaarheid van zulke mededelingen niet worden uitgesloten, dat zij een gedragsafstemming 

vormen, wanneer dezelfde informatieuitwisseling, vastgelegd in de notulen van een vergadering achter 

gesloten deuren, wél een inbreuk op de mededingingsregels zou vormen.”
258

 

1.2.4.2.3. Alternatieve benadering: rechtmatige handelsverklaring 

143. Een alternatieve benadering om openbare aankondigingen van informatie te benaderen is om 

niet zozeer het bestaan van een onderling afgestemde feitelijke gedraging te onderzoeken. Volgens 

deze benadering moet veeleer worden onderzocht of de aankondigingen een zogenaamde rechtmatige 

handelsverklaring (“legitimate business explanation”) dienen.
259

 Zijn er pro-competitieve effecten 

aanwezig waardoor de aankondiging als rechtmatig dient te worden beschouwd? Deze benadering kan 

ook in de Houtslijpzaak worden toegepast. De ondernemingen voerden immers aan dat de 

prijsmededelingen door de papierproducenten waren verzocht om als plafond te dienen bij verdere 

(verticale) onderhandelingen. Het Hof heeft een dergelijke redenering niet toegepast in haar arrest, 

minstens niet uitdrukkelijk. Advocaat-generaal Darmon heeft in zijn conclusie de mogelijke 

rechtmatige handelsverklaringen wel in overweging genomen. “We mogen natuurlijk niet uit het zich 

verliezen, dat zij meestal beantwoorden aan volkomen rechtmatige en normale handelsbehoeften.”
260

 

“Aldus bezien, is de moeilijkheid natuurlijk gelegen in de ontwikkeling van beoordelingscriteria, om 

een scheidslijn tussen „rechtmatige” openbare prijsopgaven en een onoirbaar [sic] openbare 

uitwisseling van inlichtingen te trekken. In dit verband is gesproken van „ingewikkelde, 

ongebruikelijke en kunstmatige" gedragingen, die vanuit handelsoogpunt niet zijn te rechtvaardigen, 

en in wezen een openbare dialoog tussen de bedrijven tot stand brengen, doordat zij onderling beloften 
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aangaan met betrekking tot hun gedrag.”
261

 “Indien dus, zoals ik reeds heb uiteengezet, hun gedrag uit 

handelsoverwegingen is gerechtvaardigd, zie ik niet in, op welke grond het kan worden betwist.”
262

 

144. Deze benadering biedt het voordeel dat geen theoretische vraagstukken over de inhoud van een 

onderling afgestemde feitelijke gedraging dienen te worden beantwoord. Er moet enkel worden 

vastgesteld of er een rechtmatige handelsverklaring aanwezig is voor de openbare aankondigingen. De 

enige vraag die nog moet worden beantwoord is de plaats van deze analyse in artikel 101 VWEU. 

OSTI voert aan dat deze analyse kan gebeuren onder artikel 101, lid 3 VWEU of door toepassing van 

een rule of reason onder artikel 101, lid 1 VWEU.
263

 

1.2.4.3. Parallelle publieke aankondigingen als parallel gedrag 

145. De tweede mogelijkheid om parallelle publieke aankondigingen onder artikel 101 VWEU te 

vatten het gebruik van parallel gedrag als bewijs van afstemming. Hoger is reeds beschreven dat het 

Hof louter parallel gedrag niet met een onderling afgestemde feitelijke gedraging gelijkstelt.
264

 Het 

loutere feit dat publieke aankondigingen (bijna) gelijktijdig gebeuren en/of (bijna) gelijke informatie 

bevatten is dus niet voldoende om een onderling afgestemde feitelijke gedraging vast te stellen en het 

gedrag als ongeoorloofd te beschouwen. Kunnen parallelle publieke aankondigingen dienen als bewijs 

van afstemmingen tussen de concurrerende ondernemingen? 

1.2.4.3.1. Het Houtslijparrest 

146. Het antwoord van het Hof is geëvolueerd van een ruimere definitie en laksere controle van de 

voorwaarden
265

 (met ruime kritiek)
266

 naar een strikte stelling en strikt toezien. In het Arrest Houtslijp 

deed het Hof haar nu klassieke stelling.
267

 Parallel gedrag kan enkel als bewijs voor een afstemming 

worden aangemerkt “indien de afstemming de enige aannemelijke verklaring ervoor is.
268

 Bijgevolg 
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moet telkenmale worden nagegaan of de “gedragsparallellie, gelet op de aard van de produkten [sic], 

de omvang en het aantal van de ondernemingen, alsmede op het marktvolume, niet op andere wijze 

dan door een gedragsafstemming kan worden verklaard.”
269

 Het oligopolistische karakter van een 

markt, transparantie of het feit dat de markt homogene goederen betreft zijn voorbeelden van 

alternatieve verklaringen voor parallel gedrag. Zij kunnen bijgevolg verhinderen dat het parallel 

gedrag een onderling afgestemde feitelijke gedraging bewijst. 

147. Om de parallelle publieke aankondigingen te vatten onder artikel 101, lid 1 VWEU, moet de 

mededingingsautoriteit dus slagen in een negatief bewijs
270

, wat uiteraard erg moeilijk is. Verplicht 

hierbij is in elk geval een gedetailleerd onderzoek van de markt. Dit bleek onder meer in het arrest 

Houtslijp. Het Hof had twee deskundigen gevraagd om de houtslijpmarkt te onderzoeken en een 

besluit te nemen met betrekking tot de mogelijkheid dat de normale werking van de markt het 

parallelle gedrag had veroorzaakt. Hun onderzoek bleek vernietigend voor het besluit van de 

Commissie. Ze besloten dat de gedragsafstemming niet de enige aannemelijke verklaring was voor de 

gedragsparallellie. De houtslijpmarkt was immers een lange-termijnmarkt met oligopolistische trekken 

en werd gekenmerkt door een hoge graad van marktransparantie.
271

 Bovendien lijkt het minstens 

raadzaam om het bewijs uit aanwijzingen aan te vullen met positief bewijs, zoals ook in de 

Houtslijpzaak. 

1.2.4.3.2. Kritiek 

148. Hoger is reeds gewezen op de kritiek van ODUDU in dit verband.
272

 Volgens deze benadering 

van een onderling afgestemde feitelijke gedraging wordt gezocht naar een voorafgaande 

wilsovereenstemming, terwijl dat volgens hem geen element is van een onderling afgestemde feitelijke 

gedraging. Het Hof van Justitie heeft immers bevestigd dat onderling afgestemde feitelijke 

gedragingen “allerminst inhouden dat er een werkelijk “plan” zou moeten zijn opgesteld.”
273

 

Bovendien zou een onderling afgestemde feitelijke gedraging volgens deze benadering bewezen 

worden door gedrag (hier parallel gedrag) dat te zwak zou zijn als bewijs voor het bestaan van een 

overeenkomst. Hij acht het vreemd dat het Verdrag een dergelijk onderscheid zou voorzien. Hij 

verdedigt dat het bewijs ofwel voldoende sterk is om een wilsovereenstemming te bewijzen, ofwel is 
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het dit niet. Bovendien zou een onderling afgestemde feitelijke gedraging niet meer situaties vatten als 

een overeenkomst, aangezien ook een overeenkomst bewezen kan worden door bewijs uit 

aanwijzingen. 

1.2.4.4. Horizontale Richtsnoeren 

149. De Commissie stelt in de Horizontale Richtsnoeren dat er sprake kan zijn van een onderling 

afgestemde feitelijke gedraging indien “een publieke aankondiging gevolgd wordt door publieke 

aankondigingen van andere concurrenten, niet in de laatste plaats omdat strategische antwoorden van 

concurrenten op elkaars publieke aankondigingen (bijvoorbeeld met correcties op hun eigen eerdere 

aankondigingen om die af te stemmen op die van hun concurrenten) een strategie zouden kunnen 

blijken te zijn om tot overeenstemming te komen over coördinatievoorwaarden.”
274

 Deze paragraaf 

zegt eigenlijk weinig nieuws. De Commissie bevestigt dat parallelle publieke aankondigingen kunnen 

leiden tot een verstandhouding. De Commissie gaat echter geenszins in op de rechtspraak ter zake. Ze 

doet geen uitspraak over de wijze waarop dergelijke aankondigingen onder artikel 101, lid 1 VWEU 

kunnen vallen, hetzij als onderling afgestemde feitelijke gedragingen op zich, of als parallel gedrag dat 

een voorafgaande afstemming bewijst. 

1.2.4.5. Conclusie 

150. Louter parallel gedrag kan het resultaat zijn van zelfstandig, maar intelligent handelen op de 

markt. Om die reden is het vaststaande rechtspraak dat louter parallel gedrag niet gelijkgesteld kan 

worden aan een onderling afgestemde feitelijke gedraging. Toch kunnen ook parallel gedrag, zoals 

parallelle publieke aankondigingen blijk geven van samenwerking. Een eerste mogelijkheid is om 

parallelle publieke aankondigingen als onderling afgestemde feitelijke gedraging te kwalificeren. Aan 

de voorwaarden van coördinatie en samenwerking was volgens het Hof in de Houtslijp zaak niet 

voldaan omdat de aankondigingen geen zekerheid verschaften over het toekomstig gedrag van de 

concurrenten. Een criterium met betrekking tot onzekerheid was dan eerder nieuw, maar is latere 

rechtspraak nog vaak teruggekomen. Het is echter onduidelijk of het Hof een eliminatie (en niet enkel 

een vermindering) van de onzekerheid vereist in zaken met betrekking tot publieke aankondigingen. 

Een verschillende standaard voor private en publieke uitwisselingen valt immers te bekritiseren. Om 

die reden argumenteren sommigen dat publieke aankondigingen slechts kunnen worden gevat indien 

ze geen rechtmatige handelsverklaring dienen. Een tweede mogelijkheid is het in aanmerking nemen 

van parallellieën in gedrag als (bijkomend) bewijs voor een onderlinge afstemming. Dit kan enkel 

indien afstemming de enige aannemelijke verklaring ervoor is. De mededingingsautoriteit moet slagen 
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in een negatief bewijs. Het mag niet mogelijk zijn de parallellie te verklaren door elementen als het 

oligopolistische karakter van een markt, transparantie of het feit dat de markt homogene goederen 

betreft. De Horizontale Richtsnoeren gaan niet in op deze theoretische vragen en stellen enkel dat de 

mogelijkheid niet kan worden uitgesloten dat parallelle aankondigingen worden gevat onder artikel 

101, lid 1 VWEU. 

1.2.5. Eenzijdige publieke bekendmaking van informatie 

151. Publieke aankondigingen kunnen niet enkel parallel plaatsvinden en eenzijdige mededelingen 

niet enkel op directe wijze. Een onderneming kan ook eenzijdig en op publieke wijze informatie 

bekendmaken.  

152. Eenzijdige publieke aankondigingen zijn enerzijds eenzijdige mededelingen. Ze kunnen dus 

worden geanalyseerd zoals de eenzijdige directe mededelingen van informatie. Volgens de 

Horizontale Richtsnoeren zullen dergelijke mededelingen een onderling afgestemde feitelijke 

gedraging vormen, tenzij de concurrerende ondernemingen ondubbelzinnig te kennen hebben gegeven 

dat zij dergelijke gegevens niet wensen te ontvangen. Op basis van het stilzwijgen van concurrenten 

kan toch niet worden aangenomen dat zij betrokken zijn bij een onderling afgestemde feitelijke 

gedraging?
275

 De hoger geuite kritieken op de praktische toepasbaarheid van een dergelijke verzet, 

gelden hier des te meer. Een onderneming kan niet geacht worden te reageren tegen elke eenzijdige 

publieke bekendmaking van informatie. Ook indien zou blijken dat een verzet tegen de bekendmaking 

van de informatie niet is vereist, speelt dan wel het vermoeden van marktgedrag? Anderzijds zijn 

eenzijdige publieke bekendmakingen van informatie ook openbare aankondigingen. Het is 

twijfelachtig of een dergelijke aankondiging leidt tot eliminatie van onzekerheid. In de zaak over 

publieke aankondigingen van informatie, de Houtslijpzaak deed het Hof geen expliciete uitspraak over 

de eventueel vereiste wederkerigheid.
276

 JONES argumenteert echter dat de vereiste impliciet in het 

arrest is terug te vinden.
 277

 Het Hof stelt immers dat de aankondigingen “de onzekerheid van elke 

onderneming omtrent het toekomstig gedrag van haar concurrenten niet kan verminderen. Op het 

moment waarop elke onderneming die opgave doet, heeft zij immers geen enkele zekerheid over wat 

de andere zullen doen.”
278

 Het lijkt dan ook terecht dat de Horizontale Richtsnoeren stellen dat 
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eenzijdige publieke aankondigen in de regel geen onderling afgestemde feitelijke gedraging in de zin 

van artikel 101, lid 1 VWEU vormen.
279

  

1.2.6. Conclusie 

153. In dit hoofdstuk is getracht om te bepalen aan welke kant van de grens bepaalde uitwisselingen 

van informatie liggen: kunnen zij net wel of net niet worden gekwalificeerd als één van de 

samenwerkingsvormen van artikel 101, lid 1 VWEU? Het eerste grenspunt, de indirect uitwisseling 

van informatie, was meteen het duidelijkst. Uitwisselingen van informatie via een gemeenschappelijke 

instantie kan, uiteraard afhankelijk van de concrete feiten, zowel worden gekwalificeerd als een besluit 

van een ondernemersvereniging als een overeenkomst tussen ondernemingen. Bovendien loert in 

dergelijke ondernemingen het gevaar voor direct contact tussen ondernemingen. Het verschaffen van 

informatie door een bureau voor marktonderzoek kan in de regel niet worden gekwalificeerd als een 

samenwerkingsvorm, tenzij ondernemingen initiatief nemen tot de informatieverzameling of zelf 

informatie verschaffen. Vanaf het tweede grenspunt is echter onduidelijkheid troef. Het tweede 

grenspunt betreft eenzijdige directe mededelingen van informatie. De Commissie heeft in de 

Horizontale Richtsnoeren duidelijk gemaakt dat ze ook deze mededelingen kan viseren en heeft zich 

daarvoor gebaseerd op de bestaande rechtspraak in kartelzaken. Ondernemingen die informatie 

ontvangen worden geacht betrokken te zijn bij een onderling afgestemde feitelijke gedraging, tenzij ze 

ondubbelzinnig te kennen geven dat zij dergelijke gegevens niet wensen te ontvangen. Het is niet 

alleen twijfelachtig of dit vermoeden van aanvaarding kan worden toegepast in zaken zonder 

mededingingsbeperkende strekking, de praktische toepassing van de vereiste leidt ook tot problemen. 

Toch lijkt deze aanpak begrijpelijk. Een andere piste zoals het vereisen van positief bewijs van 

aanvaarding lijkt in te druisen tegen het vermoeden van marktgedrag en het weglaten van enige 

wederkerigheidsvereiste vindt moeilijk steun in de rechtspraak. Het derde grenspunt heeft betrekking 

op parallelle publieke aankondigingen. Volgens het Houtslijparrest kunnen parallelle publieke 

aankondigingen een onderling afgestemde feitelijke gedraging vormen indien zij zekerheid 

verschaffen over het toekomstig gedrag van een concurrent. Discussie bestaat over de absoluutheid  

van de test en of er daardoor een onderscheid ontstaat tussen private en publieke uitwisselingen. Om 

die reden argumenteren sommigen dat publieke aankondigingen slechts kunnen worden gevat indien 
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ze geen rechtmatige handelsverklaring dienen. De parallellie van publieke aankondigingen kan tevens 

tot bijkomend bewijs dienen van onderlinge afstemming, indien dit de enige aannemelijk verklaring is 

voor het bestaan van de parallellie. Het vierde en laatste grenspunt – eenzijdige publieke 

bekendmakingen – kunnen waarschijnlijk niet worden beschouwd als een onderling afgestemde 

feitelijke gedraging.  
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2. MEDEDINGINGSBEPERKENDE STREKKING 

INLEIDING 

154. Een overeenkomst, besluit of onderling afgestemde feitelijke gedraging kan slechts een inbreuk 

vormen op artikel 101, lid 1 VWEU indien een mededingingsbeperkende strekking of 

mededingingsbeperkende gevolgen vaststaan.
280

 

155. Het onderscheid tussen mededingingsbeperkende strekking en mededingingsbeperkende 

effecten is belangrijk. Dit zijn immers geen cumulatieve, maar alternatieve voorwaarden. Hieruit volgt 

dat van zodra is gebleken dat een overeenkomst tot beperking van de mededinging strekt, de concrete 

mededingingsbeperkende effecten niet meer moeten worden aangetoond.
281

 Indien niet kan worden 

bewezen dat de samenwerking strekt tot beperking van de mededinging, dient te worden onderzocht of 

zij mededingingsbeperkende gevolgen heeft. Het onderscheid tussen de twee categorieën is bijgevolg 

van groot belang voor de bewijslast. Het is immers aan de mededingingsautoriteiten om alles onder 

artikel 101, lid 1 VWEU te bewijzen. Slechts indien de mededingingsautoriteiten daarin slagen, is het 

de beurt aan de partijen. Zij dienen te bewijzen dat aan de voorwaarden van artikel 101, lid 3 VWEU 

is voldaan. In geval van een mededingingsbeperkende strekking zullen zij dus veel sneller aan de beurt 

zijn dan in het geval waarin de mededingingsautoriteit eerst nog de mededingingsbeperkende gevolgen 

moet aantonen.   

156. De analyse van de mededingingsbeperkende gevolgen van een uitwisseling van informatie 

wordt besproken in punt ‘3. Mededingingsbeperkende gevolgen: analyse aan de hand van criteria’. In 

dit punt wordt ingegaan op de strekking tot mededingingsbeperking. Vooreerst wordt onderzocht wat 

bedoeld wordt met een mededingingsbeperkende strekking en welke factoren in aanmerking dienen te 

worden genomen. De volgende vragen komen aan bod: Wat is het belang van (de gevolgen in) de 

concrete context? Kan de concrete context de kwalificatie van mededingingsbeperkende strekking 

ontnemen of toekennen? Is de mededingingsbeperkende strekking-categorie ruimer geworden en dient 

ze te worden onderscheiden van hardcore beperkingen? Welke invloed heeft dit op de toepassing van 

artikel 101, lid 3 VWEU? Kunnen ook onderling afgestemde feitelijke gedragingen strekken tot 

mededingingsbeperking? Vervolgens wordt onderzocht in welke gevallen een uitwisseling van 

informatie kan strekken tot beperking van de mededinging. Kan een uitwisseling van informatie 
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strekken tot beperking van de mededinging en indien ja, in welke gevallen? Kan een uitwisseling van 

informatie bovendien gekwalificeerd worden als kartel en indien ja, in welke gevallen? 

2.1. Algemeen 

2.1.1. Inbreuken die naar hun aard schadelijk zijn voor de mededinging 

157. “Het onderscheid tussen “inbreuken met mededingingsbeperkende strekking” en “inbreuken 

met mededingingsbeperkende gevolgen” houdt verband met de omstandigheid dat bepaalde vormen 

van collusie tussen ondernemingen uit hun aard kunnen worden geacht schadelijk te zijn voor de 

goede werking van de mededinging.”
282

 Dergelijke beperkingen hebben een zodanig groot potentieel 

om negatief uit te werken op de mededinging dat het niet noodzakelijk is eventuele daadwerkelijke 

gevolgen voor de markt aan te tonen. In de Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 101, lid 

3 VWEU stelt de Commissie dat beperkingen tot deze categorie behoren zowel op grond van de ernst 

van de beperking als op grond van ervaring waaruit blijkt dat van de beperking te verwachten valt dat 

zij negatief zal uitwerken op de markt en de met de mededingingsregels nagestreefde doelstellingen 

zal dwarsbomen.
283

 

158. De Commissie heeft in verschillende documenten verzocht meer specifieke richtlijnen te geven 

met betrekking tot haar benadering van overeenkomsten die strekken tot beperking van de 

mededinging. Niet-exhaustieve aanwijzingen zijn te vinden in de groepsvrijstellingsverordeningen, 

richtsnoeren, bekendmakingen en mededelingen van de Commissie. 

159. Bovendien beschouwt de Commissie de beperkingen die in groepsvrijstellingsverordeningen op 

de zwarte lijst zijn gezet of die in richtsnoeren, bekendmakingen en mededelingen als hardcore 

beperkingen zijn aangemerkt, in de regel als restricties die tot mededingingsbeperking strekken. In 

deze gevallen is een beoordeling op grond van de hierboven vermelde factoren bijgevolg in de regel 

niet meer nodig. In het geval van horizontale overeenkomsten gaat de Commissie uit van een 

mededingingsbeperkende strekking bij onder meer prijsafspraken, productiebeperkingen en verdeling 

van markten en afnemers.
284

 

                                                      
282

 HvJ, 20 november 2008, C-209/07, Competition Authority/Beef Industry Development Society Ltd en Barry 

Brothers (Carrigmore) Meats Ltd, Jur. 2008, I-8637, par. 17. 
283

 Rn. 21, Mededeling van de Europese Commissie, Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 

van het Verdrag, Pb. C 101/08 van 27 april 2004. 
284

 Rn. 23, Mededeling van de Europese Commissie, Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 

van het Verdrag, Pb. C 101/08 van 27 april 2004. 



68 

 

2.1.2. Factoren 

160. De beoordeling of een overeenkomst tot beperking van de mededinging strekt, is afhankelijk 

van enkele factoren.
285

 Deze factoren omvatten met name de inhoud van de overeenkomst, de daarmee 

nagestreefde doelen en de economische en juridische context waarin zij toepassing (moeten) vinden.
286

 

Ook de wijze waarop de partijen zich daadwerkelijk op de markt gedragen en er optreden, dient in 

aanmerking te worden genomen.
287

 Uit dit laatste kan blijken of er sprake is van een restrictie met 

mededingingsbeperkende strekking, zelfs al bevat de formele overeenkomst geen uitdrukkelijke 

bepaling in die zin. 

161. Ook de subjectieve wil van de partijen om de mededinging te beperken is een relevante factor, 

maar het is geen noodzakelijke voorwaarde.
288

 Dientengevolge is het verweer van partijen dat ze niet 

hebben gehandeld met het subjectieve oogmerk de mededinging te beperken, maar daarentegen met 

een pro-competitief doel voor ogen, irrelevant voor de toepassing van artikel 101, lid 1 VWEU.
289

 Een 

overeenkomst kan immers ook dan als beperkend worden aangemerkt wanneer zij niet alleen tot doel 

heeft de mededinging te beperken, maar ook andere, legitieme doelstellingen nastreeft.
290

 Met de pro-

competitieve effecten kan in voorkomend geval slechts rekeningen worden gehouden in het kader van 

artikel 101, lid 3 VWEU.
291

 

2.1.3. Belang van (de gevolgen in) de concrete context 

162. Het Hof van Justitie heeft herhaaldelijk gesteld dat de economische en juridische context één 

van de factoren is die bepaalt of een overeenkomst strekt tot beperking van de mededinging. Een 

dergelijke factor lijkt te botsen met de omschrijving van een inbreuk met mededingingsbeperkende 
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strekking, nl. dat dergelijke inbreuken naar hun aard worden geacht schadelijk te zijn voor de goede 

werking van de mededinging.
292

 Het rekening houden met de economische en juridisch context lijkt 

immers de mogelijkheid te bieden om een overeenkomst die op het eerste gezicht – naar haar aard - 

strekt tot beperking van de mededinging, op grond van de economische en juridische context toch niet 

als strekkend tot beperking van de mededinging te kwalificeren. Een dergelijke stelling ligt dan weer 

dicht bij het in aanmerking nemen van de concrete gevolgen.  

2.1.3.1. Om de kwalificatie als mededingingsbeperkende strekking te ontnemen 

163. Deze kwestie was onder meer aan de orde in de zaak GlaxoSmithKline. De zaak betrof de 

algemene verkoopsvoorwaarden van GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK) die door middel van 

een “dual pricing” systeem er op gericht waren de parallelle handel tussen Spanje en andere landen te 

beperken. GSK meldde deze praktijk aan bij de Commissie en verzocht om een negatieve verklaring. 

GSK bevestigde dat het doel van de voorwaarden was de parallelle handel te beperken, maar ze 

argumenteerde dat een dergelijke beperking de gebruikers ten goede kwam. De Commissie 

aanvaardde dit argument niet en besloot (i) dat de algemene verkoopsvoorwaarden artikel 101, lid 1 

VWEU schonden aangezien ze een mededingingsbeperkende strekking en mededingingsbeperkende 

gevolgen hadden en (ii) dat GSK geen vrijstelling op grond van artikel 101, lid 3 VWEU verkreeg.
293

 

164. In het beroep tot nietigverklaring voor het Gerecht, ging het Gerecht niet akkoord met de 

kwalificatie van de algemene verkoopsvoorwaarden als gedrag dat strekt tot beperking van de 

mededinging. Het Gerecht bevestigde dat “een overeenkomst die tot doel heeft de parallelhandel te 

beperken, in beginsel [kan] worden geacht tot doel te hebben de mededinging te beperken”, maar het 

Gerecht voegde er meteen aan toe dat dit enkel het geval is “voor zover kan worden aangenomen dat 

daarmee de eindgebruikers deze voordelen worden ontnomen.”
294

 Vervolgens ging het Gerecht in op 

de concrete juridische en economische context en stelde dat in die omstandigheden die specifiek zijn 

voor de farmaceutische sector er niet kan worden van uitgegaan dat de parallelhandel invloed heeft op 

de voor eindgebruikers gehanteerde prijzen.
295

 Bijgevolg kan de overeenkomst niet worden geacht tot 

doel te hebben de mededinging te beperken. 
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165. De redenering van het Gerecht was een bevestiging van de bestaande vrees. Op grond van dit 

argument lijkt het immers mogelijk voor partijen om te argumenteren dat, hoewel de overeenkomst 

naar haar aard wel strekt tot beperking van de mededinging, het onwaarschijnlijk is dat de 

overeenkomst mededingingsbeperkende gevolgen zal hebben in de specifieke context van de zaak en 

om die reden niet als strekkende tot beperking van de mededinging kan worden gekwalificeerd. De 

Commissie ging in beroep tegen de beslissing van het Gerecht. 

166. Het Hof bevestigde in hogere voorziening dat de overeenkomst inderdaad strekte tot beperking 

van de mededinging. Het Hof herhaalde dat een overeenkomst die beoogt de parallelhandel te 

beperken in beginsel een restrictie met mededingingsbeperkende strekking vormt en dat dit beginsel 

ook van toepassing is op de farmaceutische sector.
296

 Daarnaast stelde het Hof dat artikel 101 VWEU 

“niet uitsluitend is bedoeld om de belangen van de concurrenten of van de consumenten te 

beschermen, maar om de structuur van de markt en daarmee de mededinging als zodanig veilig te 

stellen.
297

 

167. Bijgevolg moet de concrete context enerzijds wel onderzocht worden, maar kan die context 

anderzijds slechts op beperkte wijze bepaalde overeenkomsten ontnemen van het label “strekkende tot 

beperking van de mededinging”. Het is echter nog onduidelijk in hoeverre en in welke gevallen de 

context dit label kan ontnemen en in hoeverre dit afhangt van de uitkomst van het onderzoek van de 

context. 

2.1.3.2. Om de kwalificatie als mededingingsbeperkende strekking te bekomen 

168. Het vorige geval handelt over een beperking van de categorie van overeenkomsten die strekken 

tot beperking van de mededinging. De vraag stelt zich vervolgens of deze redenering ook kan worden 

omgedraaid. Kan een overeenkomst op grond van het onderzoek van de concrete juridische en 

economische context en het in aanmerking nemen van de mogelijke gevolgen in deze context ook het 

label van mededingingsbeperkende strekking bekomen? 

169. Het T-Mobile arrest bevat enkele stellingen die relevant zijn in dit verband. Het Hof stelde dat 

een onderling afgestemde feitelijke gedraging een mededingingsbeperkende strekking heeft “wanneer 

zij, gelet op de inhoud en het doel ervan en rekening houdend met de juridische en economische 

context, de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt concreet kan verhinderen, beperken of 
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vervalsen.”
298

 Elders overwoog het Hof dat “van een mededingingsbeperkende strekking reeds sprake 

is wanneer de onderling afgestemde feitelijke gedraging negatieve gevolgen voor de mededinging kan 

hebben. Met andere woorden, het volstaat dat zij concreet, gelet op de juridische en economische 

context ervan, de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt kan verhinderen, beperken of 

vervalsen.”
299

 Ook dit arrest legt een grote nadruk op het feit dat de concrete context moet worden 

onderzocht. Vervolgens dient te worden nagegaan of de samenwerking in deze context 

mededingingsbeperkende gevolgen kán hebben. Deze stelling is uiteraard erg verregaand en lijkt het 

niet geëigend om net die vormen van samenwerking te vatten die een erg groot potentieel hebben om 

negatief uit te werken op de mededinging. De grens met een overeenkomst met 

mededingingsbeperkende gevolgen is vaag.
300

 In geval van mededingingsbeperkende gevolgen worden 

immers niet alleen de daadwerkelijk, maar ook de potentiële gevolgen in aanmerking genomen.
301

 Op 

dit moment lijkt het dat een soort ex-ante analyse moet gebeuren van de effecten om een 

overeenkomst te kwalificeren als strekkende tot beperking van de mededinging.
302

 In hoeverre de 

concrete context dient te worden onderzocht – een omstandig marktonderzoek kan niet de bedoeling 

zijn
303

 – en in hoeverre de gevolgtrekkingen een invloed hebben op de kwalificatie als 

mededingingsbeperkende strekking is echter nog onduidelijk.  

2.1.4. Uitbreiding van de mededingingsbeperkende strekking-categorie en artikel 101, lid 3 VWEU 

170. Hierboven is verduidelijkt dat de categorie van overeenkomsten die strekken tot beperking van 

de mededinging steeds ruimer wordt omschreven.
304

 Het verschil met een overeenkomst met 

mededingingsbeperkende gevolgen lijkt door de recente rechtspraak vaag, maar in elk geval wordt ze 

wel nog steeds consequent gehanteerd. De vraag stelt zich echter of subcategorie van de 
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mededingingsbeperkende strekking-categorie kan worden geïdentificeerd en of deze een andere 

analyse vereist. KJØLBYE argumenteert dat overeenkomsten met mededingingsbeperkende strekking 

en hardcore beperkingen vroeger werden gelijkgesteld, maar de laatste nu een subcategorie is van de 

eerste.
305

 Deze twee categorieën zouden ook een eigen analyse vragen. Om een overeenkomst te 

kwalificeren als strekkende tot beperking van de mededinging, dient (op summiere wijze) de concrete 

context te worden onderzocht en dient vervolgens te worden nagegaan of de overeenkomst in die 

omstandigheden mededingingsbeperkende gevolgen zou kunnen hebben.
306

 De hardcore beperkingen 

worden daarentegen beschouwd als restricties die tot mededingingsbeperking strekken zonder dat een 

ex-ante analyse van de effecten nodig is. 

171. Indien de categorie van overeenkomsten die tot mededingingsbeperking strekken inderdaad is 

uitgebreid en niet kan worden gelijkgesteld met hardcore beperkingen, dient de verhouding met artikel 

101, lid 3 VWEU te worden onderzocht. Zoals hoger vermeld dient de mededingingsautoriteit in het 

geval van een mededingingsbeperkende strekking de concrete gevolgen en hun 

mededingingsbeperking niet grondig te onderzoeken.  Ze zijn daarentegen in staat om veel sneller te 

besluiten tot een inbreuk op grond van artikel 101, lid 1 VWEU. Dit leidt tot een grotere bewijslast 

voor de betrokken ondernemingen. Zij zijn sneller aan zet en hebben een zwaardere inbreuk te 

weerleggen. In de Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3 VWEU stelde de 

Commissie dat artikel 101, lid 3 VWEU niet a priori bepaalde soorten overeenkomsten van zijn 

toepassingsbereik uitsluit. “Toch is het zo dat ernstige beperkingen van de mededinging wellicht niet 

voldoen aan de voorwaarden van artikel 81, lid 3 [thans 101, lid 3]. Dergelijke beperkingen worden in 

groepsvrijstellingsverordeningen meestal op een zwarte lijst gezet of zijn in de richtsnoeren, 

bekendmakingen en mededelingen van de Commissie als hardcore beperkingen aangemerkt.”
307

 De 

vraag blijft onbeantwoord of ook overeenkomsten die strekken tot beperking van de mededinging, 

maar geen dergelijke zware inbreuk vormen, waarschijnlijk niet  zullen voldoen aan de voorwaarden 

van het derde lid. Het algemene deel van de Horizontale Richtsnoeren vermeldt hierover niets. In het 

deel over uitwisselingen van informatie geeft de Commissie aan dat uitwisselingen met een 

mededingingsbeperkende strekking hoogstwaarschijnlijk niet zullen voldoen aan de voorwaarden van 

artikel 101, lid 3 VWEU. Dit laat nog enige ruimte voor de toepassing van het derde lid, maar verder 

in de Richtsnoeren stelt de Commissie dat het over het algemeen onwaarschijnlijk  is dat de  

                                                      
305

 Voorheen leken er slechts twee categorieën te zijn: overeenkomsten met mededingingsbeperkende gevolgen 

en de overeenkomsten met mededingingsbeperkende strekking, die gelijkgesteld werd met hardcore 

beperkingen. KJØLBYE, L., “Escaping effects analysis: The Commission’s New Approach to Restrictions by 

Object”, CPI Antitrust Journal 2011, afl. 2(1), 3. 
306

 HvJ, 4 juni 2009, C-8/08, T-Mobile Netherlands e.a./Raad van bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit, Jur. 2009, I-4529, par. 31. 
307

 Rn. 46, Mededeling van de Europese Commissie, Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 

van het Verdrag, Pb. C 101/08 van 27 april 2004. 



73 

 

uitwisselingen die strekken tot mededingingsbeperking onmisbaar zijn voor het bereiken van 

efficiëntieverbeteringen. Met betrekking tot één geval van uitwisseling van informatie, die ze als 

strekkende tot mededingingsbeperking classificeert, stelt de Commissie expliciet dat de eventuele 

efficiëntieverbeteringen in aanmerking kunnen komen onder artikel 101, lid 3 VWEU.
308

  De 

toepasselijkheid van het derde lid in het geval van overeenkomsten die strekken tot beperking van de 

mededinging lijkt een gewenste compensatie voor de uitbreiding van deze categorie en dit werd ook in 

de consultatieronde over de Horizontale Richtsnoeren opgeworpen.
309

 De toepassing is echter niet 

evident. Onder artikel 101, lid 3 VWEU zijn immers alsnog de concrete gevolgen van de 

overeenkomst aan de orde. De ondernemingen zijn dan gehouden om efficiëntieverbeteringen te 

bewijzen. “Derhalve moet de Commissie op grond van de door de onderneming(en) verstrekte 

feitelijke argumenten en bewijsstukken kunnen vaststellen dat het voldoende waarschijnlijk is dat met 

de betrokken overeenkomst al dan niet concurrentiebevorderende voordelen kunnen worden 

gerealiseerd.”
310

 KJØLBYE wijst er op dat het de partijen lastig kan vallen de Commissie te overtuigen 

om de gevolgen alsnog in aanmerking te nemen en dat het oorspronkelijke vermoeden dat de 

overeenkomst tot beperking van de mededinging strekt elke volgende analyse van de mogelijke 

gevolgen zal beïnvloeden.
311

 

2.1.5. Onderling afgestemde feitelijke gedragingen met mededingingsbeperkende strekking 

172. Ook onderling afgestemde feitelijke gedragingen kunnen strekken tot beperking van de 

mededinging. Artikel 101, lid 1 VWEU verbiedt immers “alle overeenkomsten […] en onderling 

afgestemde feitelijke gedragingen welke […] ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de 

mededinging binnen de interne markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst”.
312

 Dit is sinds enige tijd 

ook bevestigd door de rechtspraak, maar het begrip onderling afgestemde feitelijke gedraging zaaide 

voorheen (ook op dit vlak) verwarring. De verwarring ontstaat door het feit dat een onderling 

afgestemde feitelijke gedraging niet alleen afstemming, maar tevens een feitelijke gedraging 

veronderstelt. Hoewel het marktgedrag en de mededingingsbeperkende gevolgen niet noodzakelijk 

hetzelfde zijn, is het moeilijk verenigbaar om van een overeenkomst die verboden is omdat ze, 

ongeacht de gevolgen ervan, strekt tot beperking van de mededinging ook een bewijs van 
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implementatie van de afstemming te verwachten. Of zoals advocaat-generaal Vesterdorf in zijn 

conclusie in de Polypropyleenzaak voor het Gerecht stelde: “Het valt niet te ontkennen, dat een 

delictstype dat zowel elementen van een formeel delict (doel) als van een materieel delict (feitelijke 

gedraging die onderling is afgestemd) lijkt te bevatten, moeilijk hanteerbaar kan zijn.”
313

 

173. Reeds in zijn commentaar op het Kleurstoffenarrest bepleitte professor JOLIET het volgende: 

“L’article 85 permettant à la Commission de s’attaquer à une pratique concertée qui a pour objet 

(c’est-à-dire pour objectif) de restreindre la concurrence, il n’est pas requis que la concertation ait été 

mise en œuvre et qu’elle ait produit des effets anticoncurrentiel: il suffit qu’elle soit de nature à les 

produire.”
314

 Op te merken valt ook dat het Hof in het arrest Suiker Unie het strekken tot beïnvloeding 

van marktgedrag in aanmerking nam.
315

 Meer specifiek met betrekking tot parallel gedrag zoals het in 

de Houtslijpzaak aan de orde was, stelde advocaat-generaal Darmon het volgende: “[i]ndien men 

echter parallel gedrag als een „objectief bestanddeel" van het begrip afgestemde gedraging beschouwt, 

hoe kan het in artikel 85, lid 1, vervatte verbod zich dan uitstrekken tot vormen van 

gedragsafstemming die, ofschoon niet ten uitvoer gebracht, niettemin tot doel hadden, de mededinging 

te beperken? Zou men derhalve aannemen, dat identiek feitelijk gedrag deel uitmaakt van het begrip 

afgestemde gedraging, dan zou men tot een bijzonder restrictieve opvatting van het Verdrag komen, 

die in strijd is met de opbouw van artikel 85, lid 1.”
316

 

174. Duidelijkheid kwam er in de hogere voorzieningen in de Polypropyleenzaak. Zoals hoger 

vermeld, besliste het Hof ten eerste dat behoudens door de betrokken ondernemingen te leveren 

tegenbewijs, “de ondernemingen die aan de afstemming deelnemen en op de markt actief blijven, 

worden […] vermoed, bij de bepaling van hun gedrag op de markt rekening te blijven houden met de 
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met hun concurrenten uitgewisselde informatie.”
317

 Marktgedrag moet dus door de 

mededingingsautoriteiten niet meer worden bewezen. Vervolgens stelde het Hof expliciet dat “een 

onderling afgestemde feitelijke gedraging […] zelfs dan onder artikel 81, lid 1, EG [thans artikel 101, 

lid 1 VWEU] [valt], wanneer mededingingsbeperkende gevolgen op de markt ontbreken”
318

 Ook 

onderling afgestemde feitelijke gedragingen zijn, “ongeacht het gevolg ervan verboden, wanneer zij de 

mededinging beogen te beperken of te vervalsen.”
319

 Bovendien vereist het begrip onderling 

afgestemde feitelijke gedraging niet noodzakelijkerwijs, dat het marktgedrag de mededinging concreet 

beperkt, verhindert of vervalst.
320

 Als besluit geldt dat de mededingingsautoriteiten niet gehouden zijn 

te bewijzen dat de afstemming wordt gevolgd door marktgedrag of dat, indien de onderling 

afgestemde feitelijke gedraging strekt tot beperking van de mededinging, de onderling afgestemde 

feitelijke gedraging mededingingsbeperkende gevolgen had.  

2.2. Uitwisseling van informatie tussen concurrenten 

2.2.1. Als deel van ruimere inbreuk met mededingingsbeperkende strekking 

175. Zoals hoger vermeld vallen informatie-uitwisselingen als deel van een ruimere overeenkomst 

buiten het bestek van deze masterproef.
321

 Het is echter zinvol om deze situaties nogmaals kort te 

situeren. De uitwisseling van informatie kan een middel zijn om een mededingingsbeperkende 

overeenkomst voor te bereiden en uit te voeren of om controle uit te oefenen op de naleving van de 

overeenkomst. De informatie-uitwisseling wordt behandeld als bijkomend bewijs van de ruimere 

overeenkomst.
322

 Op te merken valt echter dat de Commissie uitwisselingen van informatie ook reeds 

heeft behandeld als een onderscheiden deel van een ruimere overeenkomst. De informatie-uitwisseling 

is in deze niet enkel een element dat de ruimere overeenkomst mogelijk maakt, maar wordt beschouwd 
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als een apart constitutief element van de inbreuk.
323

 De overwegingen in dergelijke beslissingen zijn 

reeds relevanter voor dit onderzoek, maar bij het bestuderen van de daarin genomen conclusies moet 

wel steeds rekening worden gehouden met de het feit dat ze deel uitmaken van een ruimere 

overeenkomst. 

2.2.2. Als op zichzelf staande inbreuk met mededingingsbeperkende strekking 

176. Uitwisseling van informatie kan ook een op zichzelf staande inbreuk zijn. Dit kan het geval zijn 

indien de uitwisseling van informatie tussen concurrerende ondernemingen het enige vastgestelde feit 

is. Hieronder wordt onderzocht in welke mate een dergelijke uitwisseling een inbreuk met 

mededingingsbeperkende strekking kan uitmaken.  

2.2.2.1. Rechtspraak van het Hof van Justitie 

177. Een eerste stap richting het bestempelen van een uitwisseling van informatie als een 

zelfstandige inbreuk, werd gezet in de zaak over Europese Balkenproducenten. Europese 

balkenproducenten waren overeengekomen prijzen vast te stellen, markten te verdelen en 

vertrouwelijke informatie uit te wisselen. In het beroep tot nietigverklaring voor het Gerecht, 

argumenteerde de Commissie dat zij de systemen van informatie-uitwisseling niet als zelfstandige 

inbreuk beschouwde, maar dat ze deel uitmaakten van de veel omvattender inbreuken die de 

prijsvaststellings- en marktverdelingsovereenkomsten vertegenwoordigden.
324

 Het Gerecht ging niet 

akkoord met deze stelling en besloot dat de betrokken informatie-uitwisselingen als zelfstandige 

inbreuken moesten worden beschouwd.
325

 Deze inbreuken strekten tot beperking van de mededinging. 

De uitwisseling van informatie is dus een zelfstandige inbreuk met mededingingsbeperkende 

strekking, maar staat niet op zichzelf. Ze gaat gepaard met andere inbreuken die strekken tot 

mededingingsbeperking. 

178. In het arrest T-Mobile overwoog het Hof van Justitie voor het eerst dat een op zichzelf staande 

informatie-uitwisseling als een zelfstandige inbreuk met mededingingsbeperkende strekking kan 
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worden beschouwd. De vijf operators die mobieletelecommunicatiediensten aanbieden op de 

Nederlandse markt waren één maal bijeengekomen. Tijdens die bijeenkomst op 13 juni 2001 was 

onder meer  gesproken over het verlagen van de standaarddealervergoeding voor abonnementen en 

hadden de operators bepaalde vertrouwelijke informatie uitgewisseld.
326

 De Nederlandse 

Mededingingsautoriteit besloot tot een inbreuk op de Nederlandse en Europese mededingingsregels. 

Uiteindelijk kwam de zaak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven terecht en zij stelde drie 

prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie.
327

 De eerste vraag luidde: “Welke criteria moeten bij de 

toepassing van artikel 81, eerste lid, EG [thans artikel 101, eerste lid, VWEU] worden gehanteerd bij 

de beoordeling of een onderling afgestemde feitelijke gedraging ertoe strekt dat de mededinging 

binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst?”
328

 In de paragrafen 32 tot 

35 van het arrest beantwoordde het Hof deze vraag met betrekking tot de uitwisseling van informatie 

tussen concurrenten. Het Hof stelde dat een uitwisseling van informatie tussen concurrenten in strijd 

kan zijn met de mededingingsregels “wanneer zij de mate van onzekerheid over de werking van de 

betrokken markt vermindert of wegneemt en als gevolg daarvan de mededinging tussen 

ondernemingen beperkt.”
329

 In de lijn met wat hoger is uiteengezet over de ruime benadering van het 

Hof met betrekking tot mededingingsbeperkende overeenkomsten, stelde het Hof de uitwisseling 

strekt tot mededingingsbeperking indien dit gevolg zich kan voordoen: “De uitwisseling van 

informatie tussen concurrenten heeft een mededingingsbeperkende strekking wanneer zij de 

onzekerheden over het door de betrokken ondernemingen voorgenomen gedrag kan wegnemen.”
330

 

2.2.2.2. Horizontale Richtsnoeren 

2.2.2.2.1. Individuele voorgenomen toekomstige prijzen en hoeveelheden 

179. De Richtsnoeren herhalen eerst dat “de Commissie bijzondere aandacht [zal] besteden aan de 

juridische en economische context waarin de informatie-uitwisseling plaatsvindt. Daarbij zal de 

Commissie er rekening mee houden of de informatie-uitwisseling op zichzelf eventueel kan leiden tot 

een beperking van de mededinging.”
331
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180. De Commissie stelt dat “vooral bij de uitwisseling van informatie over specifieke voornemens 

van ondernemingen met betrekking tot hun toekomstig gedrag op het gebied van prijzen of 

hoeveelheden […] de kans bijzonder groot [is] dat een heimelijke verstandhouding ontstaat. […] 

Bovendien is het minder waarschijnlijk dat een concurrentiebevorderend doel wordt beoogd dan bij de 

uitwisseling van actuele gegevens.”
332

 De Commissie vervolgt dat “[d]e uitwisseling tussen 

concurrenten van individuele gegevens inzake voorgenomen toekomstige prijzen of hoeveelheden […] 

derhalve [dient] te worden beschouwd als mededingingsbeperkende strekking”.
333

 Het moet bijgevolg 

gaan om (i) individuele gegevens inzake (ii) voorgenomen toekomstige (iii) prijzen of hoeveelheden. 

De Richtsnoeren zijn toe te juichen in die zin dat de Commissie duidelijk stelt welke uitwisseling van 

informatie zij als strekkende tot mededingingsbeperking beschouwt. Deze aanpak biedt 

ondernemingen een duidelijke zicht op het voorgenomen beleid van de Commissie en valt vanuit 

praktisch oogpunt te verkiezen boven de algemene benadering van het Hof van Justitie in de zaak T-

Mobile.
334

  

181. De Commissie maakt op dit punt geen onderscheid tussen openbare of niet-openbare 

uitwisselingen. Beide zouden bijgevolg even problematisch zijn. Met betrekking tot publieke 

aankondigingen stelt de Commissie echter wel dat er van een mededingingsbeperkende strekking 

slechts sprake zou zijn indien de ondernemingen zich niet hebben verbonden tot de prijzen of 

hoeveelheden die ze aan het publiek hebben aangekondigd. Dit betekent dat indien ze de 

aangekondigde prijzen of hoeveelheden niet meer kunnen aanpassen, de publieke aankondigingen ook 

niet worden beschouwd als voornemens en derhalve ook niet als mededingingsbeperkende 

strekking.
335

 De aankondiging van voornemens of intenties is inderdaad schadelijker, aangezien het 

voor de ondernemingen meer speelruimte biedt om het eens te worden over de 

coördinatievoorwaarden
336

 en de ondernemingen in staat zijn om erg snel het gedrag van de 

concurrenten te vergelden indien ze van de verstandhouding afwijken. Het begrip “voorgenomen 

toekomstige prijzen” wordt uitgelegd met betrekking tot openbare uitwisselingen. Ook in het geval 

van niet-openbare uitwisselingen zal de mededeling van voornemens schadelijker zijn, maar het is 

onduidelijk of de Commissie de toepassing van de mededingingsbeperkende strekking ook in dit geval 

beperkt tot deze mededelingen. 
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2.2.2.2.2. En meer? 

182. In de ontwerpversie van de Horizontale Richtsnoeren had de Commissie en veel ruimere aanpak 

gehanteerd. Naast de hierboven vermelde uitwisselingen had de Commissie nog twee andere groepen 

uitwisselingen aangeduid die volgens haar tot mededingingsbeperking strekken: (i) uitwisseling van 

informatie over huidig gedrag welke uitsluitsel geeft over voorgenomen toekomstig gedrag; en (ii) 

gevallen waarin voorgenomen toekomstige prijzen of hoeveelheden rechtstreeks kunnen worden 

afgeleid uit een combinatie van verschillende soorten gegevens.
337

 Deze twee categorieën werden niet 

opgenomen in de definitieve versie, waaruit kan worden afgeleid dat de Commissie deze 

uitwisselingen ook niet als strekkende tot mededingingsbeperking zal beschouwen. 

Opmerkenswaardig is dan ook  de beslissing van de Comisión Nacional de la Competencia, de 

Spaanse mededingingsautoriteit, van 2 maart 2011 in de Stanpa-zaak.
338

 De mededingingsautoriteit 

beschouwde de uitwisseling van geïndividualiseerde actuele gegevens als een inbreuk met 

mededingingsbeperkende strekking, omdat ze transparantie creëerde over het toekomstige gedrag van 

de concurrenten.
339

 Dit besluit kan duiden op een spill over-effect van de ontwerpversie van de 

Horizontale Richtsnoeren en tegelijk kan dit besluit een dergelijk effect tot gevolg hebben. Minstens 

doet het besluit af aan de rechtszekerheid die werd geboden door de duidelijk omlijnde categorie van 

uitwisselingen met mededingingsbeperkende strekking in de definitieve Horizontale Richtsnoeren. 

2.2.3. Als kartel? 

2.2.3.1. Een kartel: omschrijving en gevolgen 

183. Een begrip dat in deze context ook aan de orde is, is het begrip ‘kartel’. Kartels worden 

beschouwd als de zwaarste schendingen van artikel 101, lid 1 VWEU. De Commissie definieert het 
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begrip in de Mededeling betreffende schikkingsprocedures in kartelzaken
340

 als volgt: “[k]artels zijn 

overeenkomsten en/of onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen twee of meer concurrenten 

met als doel hun concurrerend handelen op de markt te coördineren en/of de relevante 

concurrentieparameters te beïnvloeden via praktijken zoals het afspreken van aan- of verkoopprijzen 

of andere contractuele voorwaarden, de toewijzing van productie- of verkoopquota, de verdeling van 

markten met inbegrip van offertevervalsing, het beperken van invoer of uitvoer en/of 

mededingingsverstorende maatregelen tegen andere concurrenten.”
341

  

184. Aan dit begrip zijn enkele juridische gevolgen gekoppeld. Ten eerste zijn op het Europese 

niveau schikkingen enkel mogelijk in kartelzaken. Zowel de Verordening
342

 als de Mededeling
343

 van 

de Commissie zijn uitdrukkelijk toepasselijk op schikkingsprocedures in kartelzaken. Ten tweede is 

ook de clementieregeling enkel toegankelijk voor ondernemingen betrokken bij vermeende kartels.
344

 

Wat verder opvalt is dat de sancties in kartelzaken veelal een erg grote omvang hebben. Zowel de 

pecuniaire
345

 als andere sancties zijn streng. 

2.2.3.2. Rechtspraak van het Hof van Justitie. 

185. De zaak Gipsplaten is een stap in de richting van het bestempelen van een systeem van 

informatie-uitwisseling als een kartel. In deze zaak was een geheel van gedragingen aan de orde. De 

gipsplaatproducenten waren meermaals bijeengekomen ten einde markten te stabiliseren en onder te 

verdelen, overleg te plegen over prijsverhogingen en systemen op te zetten om informatie uit te 
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wisselen over verkoopvolumes en voorgenomen prijsverhogingen.
346

 De Commissie besloot tot het 

bestaan van een voortgezette complexe overeenkomst die tot doel had de mededinging te beperken en 

ze sprak van een kartel.
347

 De uitwisseling van informatie was in dit kartel een centraal element. 

186. De informatie-uitwisseling betrof enerzijds verkoopvolumes en anderzijds prijzen. De gegevens 

over de verkoopvolumes waren geïndividualiseerd en de uitwisseling gebeurde steeds vaker.
348

 De 

informatie betrof echter geen toekomstige gegevens. De Commissie stelde in dit verband, onder 

verwijzing naar de zaak over Europese Balkenproducenten
349

 dat het feit dat de uitgewisselde 

gegevens “historisch” waren, niet volstaat “om de mogelijkheid uit te sluiten dat dit systeem van 

gegevensuitwisseling het bestaan van een wederzijdse controle door de partijen bij deze uitwisseling 

heeft mogelijk gemaakt.”
350

 “De enige geloofwaardige uitleg voor een uitwisseling van informatie die, 

zoals in dit geval, geheim wil zijn en gebaseerd is op cijfers die niet van grote waarde zijn voor het 

uitstippelen van een strategie voor de toekomst, is namelijk dat er tussen de partijen een stilzwijgende 

overeenkomst bestaat om de traditionele handelsstromen in stand te houden.” Deze stelling moet 

uiteraard samen met de andere onderlinge gedragingen worden begrepen. De concurrenten hebben 

immers tijdens bijeenkomsten de gemeenschappelijke wil te kennen gegeven dat ze de markten 

wensten te stabiliseren.
351

 De gegevens over de prijsverhogingen waren geïndividualiseerd en 

betroffen wel voorgenomen toekomstig gedrag. De informatie was tevens niet-openbaar. Onder 

verwijzing naar het arrest Tate & Lyle
352

 stelde de Commissie dat het van geen belang was dat de 

verstrekte prijsinformatie reeds eerder bij de afnemers bekend was en de concurrenten derhalve deze 

informatie reeds op de markt konden inwinnen en wel om drie redenen: “in de eerste plaats, indien de 

prijsleider geregeld vooraf zijn prijsintenties meedeelt, impliceert dit niet dat die prijzen op dat tijdstip 

een onmiddellijk vast te stellen objectief marktgegeven waren. In de tweede plaats hadden de 

deelnemers eenvoudiger, sneller en directer dan via de markt kennis van deze inlichtingen. En in de 
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derde plaats werd door de systematische deelname van de ondernemingen aan de bijeenkomsten een 

atmosfeer van onderlinge zekerheid betreffende hun toekomstige prijsstelling gecreëerd.”
353

 

2.2.3.3. Horizontale Richtsnoeren 

187. De eerste vermelding van het woord kartel in de Horizontale Richtsnoeren betreft de volgende 

stelling: “Hoewel deze richtsnoeren een aantal verwijzingen naar kartels bevatten, zijn zij niet bedoeld 

als leidraad om vast te stellen of er al dan niet sprake is van een kartel; dit wordt bepaald door de 

besluitvormingspraktijk van de Commissie en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese 

Unie.”
354

 In het hoofdstuk over informatie-uitwisselingen is de volgende vermelding terug te vinden. 

“[D]e uitwisseling van gegevens tussen concurrenten onderling [kan] een overeenkomst, een onderling 

afgestemde feitelijke gedraging, of een besluit van een ondernemersvereniging vormen met het doel 

met name prijzen of hoeveelheden vast te stellen. Dit soort informatie-uitwisselingen zal in de regel 

als een kartel worden beschouwd en beboet.”
355

 Verder in de Richtsnoeren verduidelijkt de Commissie 

deze stelling. “Particuliere uitwisselingen van individuele voornemens met betrekking tot toekomstige 

prijzen of hoeveelheden tussen concurrenten [zouden] in de regel als kartels worden beschouwd en 

beboet, omdat deze over het algemeen het vaststellen van prijzen of hoeveelheden beogen. Informatie-

uitwisselingen die tot kartelvorming leiden, maken niet alleen inbreuk op artikel 101, lid 1, maar 

voldoen hoogstwaarschijnlijk ook niet aan de voorwaarden van artikel 101, lid 3.”
356

 

188. Deze benadering oogst kritiek en wel erg tegengestelde. Volgens de eerste visie is het erg 

verregaand dat de Commissie ervan uitgaat dat uitwisseling van informatie kan worden gelijkgesteld 

met een kartel.
357

 Ze is echter niet enkel verregaand, ze wordt ook niet ondersteund door eerdere 

praktijk van de Commissie of rechtspraak van het Hof van Justitie. Opvallend is dat de paragrafen met 

betrekking tot mededingingsbeperkende strekking en tevens de stellingen over kartels geen 

verwijzingen naar rechtspraak bevatten. Volgens de tweede visie leidt de uitwisseling van individuele 

informatie over voorgenomen toekomstige prijzen of hoeveelheden noodzakelijkerwijze tot een 

kartel.
358

 RUYS en GODFROID argumenteren dat informatie over elementen van de toekomstige 
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commerciële politiek niet zozeer feiten zijn, maar veeleer intenties. Een uitwisseling van dergelijke 

intenties “impliceert […] noodzakelijkerwijze de vorming van een kartel”. Om die reden bekritiseren 

ze het door de Commissie gehanteerde onderscheid tussen informatie-uitwisselingen als autonome 

schending en informatie-uitwisselingen die accessoir zijn aan een kartel. Ze concluderen dat “het 

concept van een doelbewust mededingingsbeperkende informatie-uitwisseling als autonome schending 

van het mededingingsrecht allicht een fictie” is.
359

 Ook een minder fundamentele reden kan ten 

grondslag liggen aan de kwalificatie als kartel. Deze kwalificatie biedt immers de 

mededingingsautoriteiten de mogelijkheid om in te gaan op meldingen van dergelijke uitwisselingen 

en de clementieregeling toe te passen.
360

 

2.3. Conclusie 

189. De omschrijving en toepassing van de mededingingsbeperkende strekking-categorie stuit op 

heel wat theoretische moeilijkheden. De eerste moeilijkheid ontstaat door het belang dat dient te 

worden gehecht aan de concrete context en de mogelijke gevolgen in deze context. Het in aanmerking 

nemen van de concrete context kan immers leiden tot de situatie waarin de concrete context de 

kwalificatie als mededingingsbeperkende strekking ontneemt. Volgens het Hof van Justitie is deze 

mogelijkheid beperkt, maar het blijft onduidelijk in hoeverre en in welke gevallen dit mogelijk is. De 

concrete context en de mogelijke gevolgen in die context blijken ook van belang om de kwalificatie 

als mededingingsbeperkende te bekomen. Het Hof van Justitie stelde immers in het arrest T-Mobile 

dat een onderling afgestemde feitelijke gedraging een mededingingsbeperkende strekking heeft indien 

zij, gelet op de inhoud en het doel ervan en rekening houdend met de juridische en economische 

context, de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt concreet kan verhinderen, beperken of 

vervalsen. Deze omschrijving leidt echter tot een tweede moeilijkheid: de omschrijving is vaag en 

weinig bruikbaar en leunt erg dicht aan bij de analyse die vereist is om mededingingsbeperkende 

gevolgen aan te tonen. Ze leidt bovendien tot de vaststelling dat de categorie van mogelijke inbreuken 

die behoren tot de mededingingsbeperkende strekking-categorie is uitgebreid en niet langer kan 

worden gelijkgesteld aan hardcore beperkingen. Dit besluit noopt tot een ruimere toepassing van 

artikel 101, lid 3 VWEU. Er is ten slotte geen bezwaar tegen de kwalificatie van onderling afgestemde 

feitelijke gedragingen als inbreuken met mededingingsbeperkende strekking. De toepassing van deze 

probleempunten is in de Horizontale Richtsnoeren vermeden. De Commissie heeft duidelijk 

omschreven welke op zichzelf staande uitwisselingen ze als strekkende tot mededingingsbeperking zal 

beschouwen, nl. uitwisselingen van individuele informatie over voorgenomen toekomstige prijzen en 
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hoeveelheden. In de Spaanse zaak Stanpa is deze categorie echter, net als in de ontwerpversie van de 

Horizontale Richtsnoeren, verruimd tot actuele informatie omdat de uitwisseling van deze gegevens 

transparantie creëerde over het toekomstige gedrag van de concurrenten. De rechtszekerheid die werd 

geboden door de duidelijk omlijnde categorie in de Horizontale Richtsnoeren is hiermee schade 

toegebracht. De Commissie overweegt bovendien dat de uitwisselingen die strekken tot beperking van 

de mededinging tevens als kartels zullen worden beschouwd en beboet. Enerzijds stellen auteurs dat 

dit een verregaande stelling is zonder steun in de rechtspraak of beschikkingspraktijk. Anderzijds 

wordt geargumenteerd dat de uitwisseling van intenties noodzakelijkerwijs zal leiden tot de vorming 

van een kartel. 



85 

 

3. MEDEDINGINGSBEPERKENDE GEVOLGEN: ANALYSE AAN DE HAND VAN CRITERIA 

INLEIDING 

190. Indien een overeenkomst niet strekt tot beperking van de mededinging, dienen de gevolgen te 

worden onderzocht. Een gevolganalyse zal noodzakelijk zijn voor het merendeel van de uitwisselingen 

van informatie. 

191. Dit deel vangt aan met een algemene uiteenzetting over mededingingsbeperkende gevolgen. 

Vervolgens wordt onderzocht hoe kan worden bepaald of een uitwisseling van informatie leidt tot een 

beperking van de mededinging. De criteria die in de Horizontale Richtsnoeren zijn opgesomd, worden 

als basis gehanteerd. Zij worden ingedeeld in twee groepen: kenmerken van de markt en kenmerken 

van de informatie-uitwisseling. Bij elk criterium komen de volgende vragen aan bod: (i) Wat houdt het 

criterium in? (ii) Wat is de invloed van het criterium op het optreden van mededingingsbeperkende 

gevolgen? (iii) Hoe worden ze in de beschikkingspraktijk van de Commissie en in de rechtspraak van 

het Hof van Justitie van de Europese Unie toegepast? 

3.1. Mededingingsbeperkende gevolgen 

192. Het concept mededingingsbeperkende gevolgen werd uitgelegd in de rechtspraak van het Hof 

van Justitie en in documenten van de Europese Commissie. De Richtsnoeren betreffende de toepassing 

van artikel 101, lid 3 VWEU en de Horizontale Richtsnoeren zijn hierbij van groot belang. 

193. Indien een overeenkomst niet strekt tot beperking van de mededinging, dienen de gevolgen te 

worden onderzocht. Deze gevolgen moeten de mededinging verhinderen, beperken of vervalsen opdat 

de overeenkomst ook aan de derde voorwaarde van artikel 101, lid 1 VWEU zou voldoen. Er dient 

rekening te worden gehouden met zowel daadwerkelijke als potentiële gevolgen.
361

 Dit betekent dat de 

overeenkomst ten minste waarschijnlijk mededingingsbeperkende gevolgen moet hebben. Dergelijke 

mededingingsbeperkende gevolgen bestaan indien de overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid een 

merkbaar negatieve invloed zal hebben op ten minste één van de concurrentieparameters op de markt, 

zoals prijs, productiehoeveelheden, productkwaliteit, productdiversiteit of innovatie. Indien de partijen 

bij de overeenkomst in staat zijn (of met een redelijke mate van waarschijnlijkheid kunnen worden 

verwacht in staat te zijn) om op winstgevende wijze hun prijzen te verhogen of producthoeveelheden, 

productkwaliteit, productdiversiteit of innovatie te verminderen, heeft een overeenkomst 

mededingingsbeperkende gevolgen. De ongunstige uitwerking op de concurrentieparameters moet 

merkbaar zijn. Artikel 101, lid 1 VWEU geldt niet wanneer de vastgestelde mededingingsbeperkende 

                                                      
361

 HvJ, 28 mei 1998, C-7/95, John Deere Ltd/Commissie, Jur. 1998, I-3111, par. 77. 



86 

 

gevolgen te verwaarlozen zijn.
362

 Om te beoordelen of de overeenkomst mededingingsbeperkende 

gevolgen heeft, moeten de waarschijnlijke gevolgen van de overeenkomst worden vergeleken met de 

concurrentiesituatie zoals die zonder de overeenkomst met al haar vermeende beperkingen zou 

bestaan.
363

 Zowel de concurrentie tussen de partijen als deze met betrekking tot derden dient in 

aanmerking te worden genomen. In het algemeen deel van de Horizontale Richtsnoeren stelt de 

Commissie dat een overeenkomst mededingingsbeperkende gevolgen heeft, indien de 

beslissingsautonomie van de partijen wordt beperkt, hetzij doordat zij verplichtingen behelst die het 

marktgedrag van minstens één van de partijen reguleren, hetzij doordat zij het marktgedrag van 

minstens één van de partijen beïnvloedt door een verandering te veroorzaken in de prikkels die deze 

ondervindt.
364

 Dit laatste element houdt verband met de vermindering van onzekerheid, die in vele 

arresten met betrekking tot informatie-uitwisseling centraal staat.
365

  

194. Een op zichzelf staande uitwisseling van informatie kan een dergelijke vermindering van 

onzekerheid tot gevolg hebben. Hoger werd reeds aangeduid dat een artificiële verhoging van de 

transparantie mededingingsbeperkende gevolgen kan hebben. In het arrest T-Mobile stelde het Hof 

dan ook dat “de uitwisseling van informatie tussen concurrenten in strijd [kan] zijn met de 

mededingingsregels wanneer zij de mate van onzekerheid over de werking van de betrokken markt 

vermindert of wegneemt en als gevolg daarvan de mededinging tussen ondernemingen beperkt”. De 

Commissie duidt twee “voornaamste mededingingsbezwaren” aan: het ontstaan en de instandhouding 

van een heimelijke verstandhouding en de mogelijkheid om op concurrentieverstorende wijze de 

markt af te schermen.
366

 Een dergelijke verstandhouding of afscherming heeft vervolgens een 

negatieve invloed op de concurrentieparameters, zoals prijs, productiehoeveelheden, productkwaliteit, 

productdiversiteit of innovatie. Het onderzoek naar deze mededingingsbeperkende gevolgen vindt 

volgens vaste rechtspraak plaats met behulp van twee groepen criteria: de kenmerken van de 

uitwisseling van informatie en de kenmerken van de markt. 

195. De Horizontale Richtsnoeren bieden een degelijke samenvatting van de bestaande rechtspraak. 

Er zijn vijf relevante marktkenmerken en zeven kenmerken van de informatie-uitwisseling. De 

marktkenmerken zijn (i) transparantie, (ii) marktvorm (oligopolie of ander), (ii) complexiteit, (iv) 

stabiliteit en (v) symmetrie. De kenmerken van de informatie-uitwisseling zijn (i) de aard van de 

informatie, (ii) de dekking van de markt, (iii) aggregatie van de gegevens, (iv) de ouderdom van de 
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gegevens, (v) de frequentie van de informatie-uitwisseling, (vi) de openbaarheid van de gegevens en 

(vii) de openbaarheid van de informatie-uitwisseling. Samengevat luidt het dat een uitwisseling van 

informatie schadelijker is in een transparante, hecht oligopolistische, niet-complexe, stabiele en 

symmetrische markt en indien de informatie strategisch is, de deelnemende ondernemingen een 

voldoende groot deel van de markt beslaan, de gegevens geïndividualiseerd en niet-historisch zijn, ze 

frequent worden uitgewisseld, ze niet-openbaar zijn en op niet-openbare wijze worden uitgewisseld. 

196. Elk van deze kenmerken kan bijdragen tot het ontstaan van mededingingsbeperkende gevolgen. 

Ze hoeven echter geenszins allemaal tegelijk aanwezig te zijn. Veeleer dient in elke zaak te worden 

nagegaan of de combinatie van kenmerken van de concrete markt en de concrete informatie-

uitwisseling het ontstaan van mededingingsbeperkende gevolgen in de hand kan werken. De criteria 

zijn immers relatief en sterk onderling afhankelijk.
367

 Voor elk criterium zal nagegaan worden wat het 

inhoudt, wat de invloed is op het optreden van mededingingsbeperkende gevolgen en hoe het in de  

beschikkingspraktijk van de Commissie en in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese 

Unie wordt toegepast. 

3.2. Martkenmerken 

197. De kenmerken van de markt spelen een grote rol bij de mogelijkheid en schadelijkheid van 

samenwerking tussen concurrerende ondernemingen. Dit is niet typisch voor systemen van informatie-

uitwisseling, maar geldt voor elke samenwerking tussen concurrenten. De Horizontale Richtsnoeren 

vereisen een dubbele meting van de marktkenmerken. De gevolgen van een informatie-uitwisseling 

hangen niet immers alleen af van de oorspronkelijke kenmerken van de markt, maar tevens van de 

wijze waarop het soort uitgewisselde informatie deze kenmerken kan veranderen.
368

 In wat volgt 

worden de vijf marktkenmerken onderzocht die ook in de Horizontale Richtsnoeren worden 

gehanteerd.
369

 Zoals de Commissie zelf erkent, is deze lijst niet exhaustief.
370

 

3.2.1. Transparantie 

198. De transparantie van een markt heeft betrekking op de informatie over de markt die op de markt 

bekend is. Een transparante markt is vatbaarder voor de mededingingsbeperkende gevolgen van een 
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uitwisseling van informatie. Het is immers eenvoudiger voor concurrerende ondernemingen om 

overeenstemming te bereiken over de coördinatievoorwaarden, aangezien transparantie de 

ondernemingen in staat stelt informatie over het gedrag van concurrenten te verzamelen en op die 

manier de onzekerheid over hun strategieën te verminderen. Daarenboven versterkt transparantie ook 

de interne en externe stabiliteit van de verstandhouding, aangezien een verhoogde transparantie de 

ondernemingen in staat stelt om afwijkend gedrag op te sporen en te controleren of derden de markt 

willen binnentreden. De bestaande transparantie houdt verband met het aantal marktdeelnemers en de 

aard van de transacties. Indien de markt wordt gekenmerkt door openbare transacties, zal dit leiden tot 

een hogere graad van transparantie dan indien kopers en verkopers steeds op vertrouwelijke wijze 

bilaterale onderhandelingen voeren. Een dergelijke natuurlijke transparantie wordt uiteraard niet gevat 

door artikel 101, lid 1 VWEU. Het is echter ook inherent aan een uitwisseling van informatie dat dit de 

transparantie op de markt verhoogt. Een dergelijke op artificiële wijze verhoogde transparantie heeft 

een verminderde onzekerheid over de concurrentieparameters tot gevolg. 

199. De natuurlijke transparantie die op de markt bestaat, wordt uiteraard niet gevat door artikel 101, 

lid 1 VWEU. Het is de informatie-uitwisseling die problematisch kan zijn. De bestaande transparantie 

dient echter wel in rekening genomen te worden. Hoe lager het bestaande transparantieniveau op de 

markt is, des te groter de bijdrage van informatie-uitwisseling tot het bereiken van een heimelijke 

verstandhouding kan zijn. Hoe meer de informatie-uitwisseling op haar beurt bijdraagt tot het 

bestaande transparantieniveau, hoe meer kans dat ze gevat wordt door artikel 101, lid 1 VWEU.
 371

 

3.2.2. Aantal concurrerende ondernemingen en concentratie 

200. Het tweede relevante marktkenmerk is de marktvorm. Hoger, in het economisch kader, is reeds 

uitgeweid over het gevaar van een oligopolie. Voor een gering aantal ondernemingen is het 

gemakkelijker om overeenstemming te bereiken over de coördinatievoorwaarden, om controle uit te 

oefenen over afwijkend gedrag en de markt af te schermen. Bovendien is de natuurlijke transparantie 

in een oligopolie al groter en de onzekerheid dus kleiner. Hier moet worden aan toegevoegd dat ook de 

concentratie van belang is.
372

 Ook indien er vele aanbieders op de markt zijn, maar een klein aantal 

aanbieders een erg groot deel van de verkopen voor hun rekening nemen, kan dit kleine groepje 

aanbieders overeenstemming bereiken over coördinatievoorwaarden zonder rekening te houden met de 

vele andere, maar kleine aanbieders.
373
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201. In de UK Tractor-zaak bevestigden de Commissie en het Hof van Justitie dat ze uitwisselingen 

van informatie op een oligopolistische markt als problematisch beschouwen. Deze zaak was ook de 

eerste zaak waarin een op zichzelf staand systeem van informatie-uitwisseling als een zelfstandige 

inbreuk op artikel 101, lid 1 VWEU werd bemerkt.
374

 Het Gerecht stelt in algemene bewoordingen dat 

“de transparantie tussen de marktdeelnemers op een markt met echte concurrentie in beginsel de 

concurrentie tussen de aanbieders [kan] verscherpen, daar in dat geval de omstandigheid dat een 

marktdeelnemer zijn marktgedrag op basis van de hem dankzij het systeem van uitwisseling van 

informatie ter beschikking staande gegevens over de werking van de markt aanpast, gelet op de 

versplintering van het aanbod, voor de andere marktdeelnemers de onzekerheid omtrent het gedrag 

van hun concurrenten niet kan verminderen of wegnemen.”
375

 Het Hof parafraseert de verdere 

paragraaf van het Gerecht en stelt dat “de uitwisseling van marktgegevens op een oligopolistische 

markt met een hoge concentratiegraad … de ondernemingen in staat stelt kennis te krijgen van de 

marktpositie en de marketingstrategie van hun concurrenten en aldus de nog resterende concurrentie 

tussen de marktdeelnemers aanmerkelijk vermindert.”
376

 

202. In lijn met deze uitspraak spreekt de Commissie in de Horizontale Richtsnoeren steevast over 

“hechte oligopolies”. De term wordt niet gedefinieerd en de vraag dient te worden gesteld of dit 

uitgangspunt in overeenstemming is met de zaak Europese Balkenproducenten. In deze zaak wordt 

immers bevestigd dat ook in minder geconcentreerde markten dan de markt in de Tractorenzaak 

uitwisselingen van informatie een probleem kunnen vormen onder artikel 101, lid 1 VWEU. Eén van 

de overeenkomsten tussen de partijen betrof de uitwisseling van informatie en deze uitwisseling werd 

beschouwd als een zelfstandige inbreuk met mededingingsbeperkende strekking. In hogere 

voorziening vocht Thyssen Stahl de verwijzing van het Gerecht naar de arresten in de markt van de 

landbouwtrekkers aan. In de balkenmarkt hadden de tien grootste ondernemingen die bij de 

uitwisseling betrokken waren, twee derde van de balkenmarkt in handen.
377

 Thyssen Stahl betoogde 

dat dit getuigt van “een sterke concurrentie tussen een groot aantal ondernemingen” en dat “er in ieder 

geval geen sprake is van een eenvoudige oligopolistische structuur, en nog veel minder van een sterk 

geconcentreerde markt.”
378

 Het Hof antwoordde dat “een systeem van informatie-uitwisseling ook een 
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inbreuk op de mededingingsregels [kan] vormen wanneer de betrokken markt geen sterk 

geconcentreerde oligopolistische markt is.”
379

 

3.2.3. Complexiteit 

203. De complexiteit van een markt heeft betrekking op de homogeniteit van de betrokken goederen 

en diensten. Hoe minder complex de markt, hoe gemakkelijk het is om een verstandhouding te 

bereiken en controle uit te oefenen op afwijkend gedrag. Het is bijvoorbeeld gemakkelijker om 

overeenstemming te bereiken over de prijs van één enkel homogeen goed, dan van verschillende 

heterogene goederen. Bovendien verhoogt homogeniteit de substitueerbaarheid aan de vraagzijde. Dit 

versterkt de motivatie van concurrerende ondernemingen om samen te werken om op die manier de 

winsten van elke concurrent te verhogen zonder marktaandeel te verliezen.
380

 Het is tevens 

gemakkelijker om controle uit te oefenen op afwijkend gedrag, aangezien het waarschijnlijker is dat 

veranderingen in marktaandelen wijzen op een verlaging van de prijzen door een concurrent, dan dat 

het geval is een complexe markt met heterogene goederen.
381

 

3.2.4. Stabiliteit 

204. De stabiliteit van de markt is het vierde relevante marktkenmerk. De stabiliteit van een markt 

wordt zowel op de vraag- als aanbodzijde beoordeeld. Een stabiele markt aan de vraagzijde, waarbij 

de vraag bijgevolg stabiel is, biedt een beter klimaat voor het ontstaan en in stand houden van een 

heimelijke verstandhouding. Indien de vraag stabiel is, zal een daling in de omzet al snel richting de 

concurrerende ondernemingen wijzen, die bijvoorbeeld hun prijzen hebben verlaagd. Een markt is 

stabiel aan de aanbodzijde indien ondernemingen niet intern groeien, lang op de markt blijven en er 

geen nieuwe ondernemingen tot de markt toetreden. Het intern groeien van ondernemingen is 

bijvoorbeeld waarschijnlijk in innovatieve markten. Ook de tijdspanne waarin ondernemingen zullen 

blijven opereren op dezelfde markt kan een rol spelen.
382

 Ondernemingen die lang op de markt actief 

blijven, zullen meer belang hebben bij coördinatie. De winsten die zij op lange termijn kunnen halen 

uit de samenwerking overtreffen immers deze op korte termijn ten gevolge van afwijking.
383

Voor de 

haalbaarheid van een heimelijke verstandhouding en de eventuele instandhouding, is het van belang 

dat derde ondernemingen, die niet aan de coördinatie deelnemen, de coördinatie niet in gevaar kunnen 

brengen. Zij kunnen zich immers onder meer concurrentiële voorwaarden handelen en op die manier 
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de coördinatie onderuit halen. Ook indien zij zouden toetreden, kan dit negatief zijn voor de 

samenwerking, aangezien er dan meer partijen zijn bij de overeenkomst en deze bijgevolg moeilijker 

in stand te houden is. In die zin is een markt met toetredingsdrempels een gunstiger klimaat voor het 

ontstaan en behoud van een heimelijke verstandhouding.  

205. Toetredingsdrempels kunnen in drie categorieën worden ingedeeld: artificiële, natuurlijke en 

strategische drempels.
384

 Artificiële toetredingsdrempels worden door formele beperkingen gesteld, 

zoals wetgeving of regels van beroepsverenigingen. De natuurlijke drempels volgen uit de 

productietechnologie en omvatten schaalvoordelen en hoge vaste kosten. De strategische drempels 

worden door de ondernemingen zelf opgezet om mogelijke buitenstaanders te verhinderen de markt 

binnen te dringen. Ook een systeem van informatie-uitwisseling kan als een artificiële drempel 

functioneren. Indien de nieuwe onderneming niet toegelaten wordt tot het systeem van informatie-

uitwisseling kan dit deze onderneming een concurrentienadeel opleveren indien de betrokken 

informatie voor de mededinging van groot strategisch belang is en een aanzienlijk deel van de markt 

bestrijkt.
385

 

206. Volledige stabiliteit is niet vereist om de mededinging te beperken. Ook in niet volledig stabiele 

markten kunnen ondernemingen door middel van een uitwisseling van informatie de onzekerheid op 

strategische punten verminderen en de op die manier een heimelijke verstandhouding bereiken. In de 

UK Tractor-zaak groeide het gecumuleerde marktaandeel van de vier grootste marktdeelnemers tijdens 

het bestaan van het systeem van informatie-uitwisseling van ongeveer 70% tot een kleine 80%. De 

individuele positie van de voornaamste marktdeelnemers bleef vrij stabiel, met uitzondering van die 

van John Deere. Dit marktaandeel was in de periode van de informatie-uitwisseling verdriedubbeld. 

Volgens de Commissie kon dit niet uitsluiten dat de uitwisseling van informatie 

mededingingsbeperkend was. “[H]et concurrentiebeperkende effect van de Exchange [is] hierin 

gelegen dat […] met voldoende zekerheid kan worden gesteld dat de marktaandelen en marktposities 

van de leden zonder de Exchange anders zouden zijn geweest en, indien er een einde aan de Exchange 

komt, waarschijnlijk in de toekomst anders zullen zijn.”
386

 Het Gerecht bevestigde dit en stelde dat het 

alleenstaande geval van marktpenetratie door een Amerikaanse producent niet volstaat om de 
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conclusie te ontkrachten dat de markt wordt gekenmerkt door een vrij stabiele positie van de 

concurrenten en door hoge toegangsdrempels.
387

 

3.2.5. Symmetrie 

207. Het laatste marktkenmerk is de symmetrie van de markt. In een symmetrische markt zijn de 

ondernemingen homogeen. Deze homogeniteit betreft de kenmerken van de ondernemingen, zoals de 

kosten, vraag, marktaandelen, productassortiment, capaciteiten, enz. Homogene ondernemingen 

hebben gelijke drijfveren en kunnen om die reden gemakkelijker overeenstemming bereiken.
388

 

3.3. Kenmerken van de informatie-uitwisseling 

208. Uiteraard zijn niet alleen de kenmerken van de markt, maar tevens de kenmerken van de 

informatie-uitwisseling van groot belang bij de beoordeling van een systeem van informatie-

uitwisseling. Slechts indien de kenmerken van de informatie en van de uitwisseling de onzekerheid 

verminderen op een manier dat het concurrerende ondernemingen in staat stelt om overeenstemming 

te bereiken over de coördinatievoorwaarden, de coördinatie in stand te houden of de markt op 

concurrentieverstorende wijze af te schermen, kan de uitwisseling mededingingsbeperkende gevolgen 

hebben. Ook hier gebeurt de analyse aan de hand van de kenmerken die in de Horizontale 

Richtsnoeren worden gehanteerd.
389

 In tegenstelling tot de marktkenmerken, bemerkt de Commissie 

niet dat ook andere kenmerken een rol kunnen spelen. 

3.3.1. Aard van de informatie 

3.3.1.1. Prijzen en hoeveelheden, kosten en vraag 

209. De Horizontale Richtsnoeren gaan uit van het concept “strategische informatie”.
390

 Strategische 

gegevens definieert de Commissie als “gegevens die de strategische onzekerheid op de markt 

verminderen”. Ze herhaalt dat een verminderde onzekerheid de besluitvormingsautonomie van de 

partijen aantast doordat hun prikkels om te concurreren, afnemen. Voordat ze stelt dat het strategisch 

nut van de gegevens afhangt van de andere kenmerken, nl. de mate van aggregatie, de ouderdom 

ervan, de marktcontext en de frequentie van de uitwisseling, lijst de Commissie die gegevens op die zij 

                                                      
387
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als strategisch kan beschouwen. De lijst luidt als volgt: prijzen
391

 (bijvoorbeeld actuele prijzen, 

kortingen,
392

 prijsverhogingen,
393

 prijsverlagingen, rabatten), klantenbestanden,
394

 productiekosten,
395

 

hoeveelheden,
396

 omzet,
397

 verkopen,
398

 capaciteit,
399

 kwaliteit, marketingplannen, risico’s, 

programma’s, investeringen, technologieën en O&O-programma’s en de resultaten daarvan. “Over het 

algemeen is informatie inzake prijzen en hoeveelheden strategisch het belangrijkste, gevolgd door 

informatie over kosten en vraag.” 

3.3.1.2. Strategische waarde en vertrouwelijkheid 

210. De commerciële gevoeligheid en vertrouwelijkheid van informatie zijn begrippen die in 

besluiten en arresten aan bod komen bij de bespreking van de strategische waarde. In de ontwerp van 

de Horizontale Richtsnoeren sprak de Commissie over commercieel gevoelige informatie en dit stelde 
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ze gelijk met strategisch bruikbare informatie.
400

 In de definitieve versie van de Horizontale 

Richtsnoeren is de term “commercieel gevoelige informatie” in paragraaf 86 weggelaten, maar ze is 

blijven staan op enkele andere plaatsen. In het hoofdstuk over informatie-uitwisseling is de term terug 

te vinden in de paragrafen 70 en 107. Bij de bespreking van het voorbeeld in paragraaf 107 stelt de 

Commissie zelfs net datgene wat ze bij de bespreking van de strategische waarde heeft weggelaten: 

“commercieel gevoelig, d.w.z. strategisch bruikbaar”. Nochtans stuitte deze stelling in de 

consultatieronde over het ontwerp op kritiek. Informatie kan zowel strategisch als commercieel 

gevoelig zijn, maar de beide begrippen dekken een andere lading. Commerciële gevoeligheid houdt 

verband met hoe informatie moet worden behandeld, namelijk dat voorzichtigheid is vereist bij het 

delen en verspreiden van de informatie. De strategische waarde van informatie houdt daarentegen 

verband met de waarde van de informatie. Deze begrippen kunnen niet worden gelijkgesteld. Niet alle 

informatie die als strategisch wordt beschouwd, is ook commercieel gevoelig.
401

 Tevens geldt dat niet 

alle commercieel gevoelige informatie als strategisch kan worden beschouwd. Dit stelde de 

Commissie zelf in de zaak UK Network Sharing Agreement.
402

 “Niettegenstaande het vertrouwelijke 

karakter van de uitgewisselde informatie, moet de samenwerking worden bezien in het kader van de 

volledige overeenkomst.” “De uitgewisselde informatie is in hoofdzaak technisch van aard en stelt de 

ene partij niet in staat inzicht te krijgen in de algemene concurrentiestrategie van de andere partij. 

Meer bepaald, kan een partij niet met precisie de aard van de eindgebruikertoepassingen bepalen.”
403

 

211. Toch speelt het begrip ook een rol bij het bepalen van de strategische waarden van informatie. 

Niet alle strategische informatie mag dan commercieel gevoelig zijn, de commerciële gevoeligheid 

kan wel iets zeggen over de strategische waarde van de informatie. Commerciële gevoeligheid houdt 

verband met de begrippen vertrouwelijkheid en zakengeheim. De Commissie en het Hof van Justitie 

verwijzen bij de bespreking van de aard van de informatie vaak naar de  vertrouwelijkheid ervan. 

Zoals in de zaak Europe Asia Trades Agreement kan de vertrouwelijkheid blijken uit de vraag van de 

partijen tijdens de administratieve procedure om de informatie vertrouwelijk te houden ten opzichte 

van de klagers en andere derden. De Commissie stelde: “De gevoelige aard van de inlichtingen 
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artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale 

samenwerkingsovereenkomsten, gepubliceerd op de website van DG Competition: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals/guidelines_nl.pdf (geraadpleegd op 2 maart 

2012). 
401

 ALLEN & OVERY LLP, “Response to the European Commission. Draft revised rules for the assessment of 

horizontal co-operation agreements”, 4, par. 2.20. 
402

 Besluit 2003/570/EG van de Commissie van 30 april 2003 inzake een procedure op grond van artikel 81 van 

het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst (Comp/38.370 – O2 UK Limited/T-Mobile UK 

Limited: Network Sharing Agreement), Pb. L 200/59 van 7 augustus 2003. 
403

 Besluit 2003/570/EG van de Commissie van 30 april 2003 inzake een procedure op grond van artikel 81 van 

het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst (Comp/38.370 – O2 UK Limited/T-Mobile UK 

Limited: Network Sharing Agreement), Pb. L 200/59 van 7 augustus 2003, par. 126. 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals/guidelines_nl.pdf


95 

 

bevestigt de concurrentiebeperkende context waarin de uitwisseling van gegevens gebeurde”.
404

 De 

vertrouwelijkheid van de informatie kan ook blijken uit het private karakter van de uitwisseling. In de 

UK Tractor-zaak werd gesteld dat “de exacte detailverkoopcijfers en de exacte marktaandelen … 

tussen echte concurrenten op een markt met een hoge concentratiegraad onder het zakengeheim 

valt”.
405

 Dit werd bevestigd in het arrest over het beroep tot nietigverklaring waarin het Gerecht tevens 

stelt de betrokken ondernemingen het vertrouwelijke karakter zelf erkennen “door strikte voorwaarden 

te stellen voor de mededeling van de verkregen informatie aan derden”.
406

 In het private karakter van 

de uitwisseling wordt bijgevolg een bevestiging gezien van de vertrouwelijkheid van de informatie. 

Die vertrouwelijkheid neemt het Hof van Justitie in aanmerking bij de beoordeling van de strategische 

waarde van de informatie. 

3.3.2. Dekking van de markt 

212. Om mededingingsbeperkende gevolgen te kunnen hebben, moeten de ondernemingen die 

informatie uitwisselen een voldoende groot deel van de markt bestrijken. Ondernemingen die slechts 

een klein deel van de markt bestrijken, kunnen weliswaar hun gedrag coördineren en deze coördinatie 

intern in stand houden, maar ze kunnen de externe stabiliteit niet waarborgen. De ondernemingen zijn 

niet beschermd tegen het gedrag van concurrerende ondernemingen die niet deelnemen aan de 

informatie-uitwisseling. Deze concurrenten kunnen de coördinatie in gevaar brengen door de 

coördinatie niet te volgen en bijvoorbeeld te verkopen onder het gecoördineerde prijsniveau. In dat 

geval zullen de coördinerende ondernemingen logischerwijze hun coördinatie stopzetten en opnieuw 

deelnemen aan het concurrentiespel. Om die reden zal de uitwisseling van informatie tussen 

concurrenten die een te klein deel van de markt bestrijken, niet als een inbreuk worden beschouwd.
407

 

213. Indien daarentegen de ondernemingen een voldoende groot deel van de markt bestrijken, staan 

zij sterker tegenover het gedrag van derde ondernemingen. De vraag stelt zich  uiteraard wat “een 

voldoende groot deel van de markt” is. In de rechtspraak wordt geen grens gehanteerd. De Commissie 

stelt in de Horizontale Richtsnoeren tevens dat dit niet in algemene termen kan worden vastgesteld en 

dit zal afhangen van de specifieke omstandigheden van elk geval en van het soort informatie-
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uitwisseling.
408

 Deze stelling draagt niet bij tot de rechtszekerheid, maar is wel begrijpelijk.
409

 BENNET 

en COLLINS behandelen de mogelijkheid van een safe harbour in het geval (i) de uitwisseling niet 

strekt tot mededingingsbeperking en (ii) het gezamenlijk marktaandeel van de deelnemende 

ondernemingen minder bedraagt dan 30%. Ze wijzen echter ook dadelijk op het gevaar dat 

ondernemingen belangrijke informatie misschien niet meer zullen willen delen met kleinere 

ondernemingen waardoor hun concurrentievermogen wordt verminderd en dat een safe harbour kan 

suggereren dat elke uitwisseling boven de grens schadelijk is.
410

 

3.3.3. Geaggregeerde of geïndividualiseerde gegevens 

214. Een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen geïndividualiseerde gegevens en 

geaggregeerde gegevens. Een uitwisseling van informatie is schadelijker indien gegevens van 

individuele ondernemingen kunnen worden geïdentificeerd. Dit houdt verband met de interne 

stabiliteit van een verstandhouding. Afwijkingen kunnen worden gedetecteerd en individuele 

vergeldingsmaatregelen genomen. 

3.3.3.1. Geïndividualiseerde of individualiseerbare informatie 

215. Afhankelijk van de marktkenmerken en de andere kenmerken van de informatie-uitwisseling, is 

het waarschijnlijk dat de uitwisseling van geïndividualiseerde of individualiseerbare informatie de 

mededinging beperkt. Dit besluit geldt vooreerst voor geïndividualiseerde informatie, d.i. informatie 

die van het begin af individuele ondernemingen betreft. Een dergelijke uitwisseling maakt het 

mogelijk om overeenstemming te bereiken en om een onderneming met afwijkend gedrag of een 

nieuwkomer te identificeren om op die manier doelgericht vergeldingsmaatregelen te nemen. Om die 

reden worden ze in besluiten van de Commissie en arresten van het Hof van Justitie gevat onder 

artikel 101, lid 1 VWEU.
411
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216. Hetzelfde probleem bestaat bij individualiseerbare informatie, d.i. informatie die, hoewel 

geaggregeerd, de identificatie van individuele ondernemingen mogelijk maakt.
412

 Deze mogelijkheid 

kan het gevolg zijn van de uitsplitsing van de gegevens naar product, land of periode. De Commissie 

stelde herhaaldelijk dat de ondernemingen “dienen te verwachten dat de Commissie nauwgezet de 

situatie onderzoekt”.
413

 Indien de uitwisseling van geaggregeerde informatie de identificatie van 

individuele ondernemingen mogelijk maakt, kunnen zich immers dezelfde mededingingsbeperkende 

gevolgen voordoen als in het geval van uitwisseling van geïndividualiseerde informatie. Of deze 

mogelijkheid bestaat, dient uiteraard geval per geval te worden onderzocht. Enkele krachtlijnen 

worden onderzocht. 

217. Individuele ondernemingen kunnen op directe wijze worden geïdentificeerd indien de 

informatie door de uitsplitsing slechts betrekking heeft op twee ondernemingen. In dat geval is het in 

ieder geval voor elk van die twee ondernemingen mogelijk om het aandeel van de andere te bepalen, 

door de eigen data van het totaal af te trekken. Dit deed zich bijvoorbeeld voor in de zaak Karton. De 

partijen wachtten niet op de uitspraak van het Gerecht
414

 en meldden hun systeem van informatie-

uitwisseling in een vernieuwde versie opnieuw aan bij de Commissie. De Commissie vereiste dat ook 

aan deze vernieuwde versie wijzigingen werden doorgevoerd. In bepaalde geografische of 

productmarkten waren immers slechts twee producenten actief en konden op die manier individuele 

deelnemers worden geïdentificeerd. De Commissie eiste dat de gegevens in die gevallen werden 

samengevoegd met gegevens van andere landen of andere producten in het zelfde land.
415

 

218. Ook indien de informatie betrekking heeft op meer dan twee ondernemingen kan het mogelijk 

zijn om individuele ondernemingen te identificeren. De identificatie kan het gevolg zijn van het kleine 

aantal betrokken ondernemingen of doordat de gegevens betrekking hebben op een klein aantal 

eenheden. Dit was bijvoorbeeld het geval in de UK Tractor-zaak. De Commissie maakte bezwaar 

tegen de uitwisseling van geaggregeerde gegevens omdat het risico bestond dat de omzet van 

individuele concurrenten aan het licht zou komen. In casu bestond dit risico “wanneer de 

verkoopcijfers voor de bedrijfstak zodanig volgens gebied, produkt [sic] of tijdvak worden uitgesplitst 
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dat deze voor een bepaald gebied, produkt [sic] of tijdvak betrekking hebben op minder dan tien 

verkochte eenheden.”
416

 Dit maakte het voor ondernemingen gemakkelijker om “rechtstreeks of door 

middel van deductie, de exacte omzet van individuele concurrenten of dealers van concurrenten vast te 

stellen of te achterhalen.” Het besluit werd door het Gerecht en het Hof bekrachtigd. Daarop heeft de 

Commissie in haar XXIXe Verslag over het Mededingingsbeleid enkele algemene richtlijnen 

geformuleerd die “duidelijke aanwijzingen [bieden] voor iedere gelijkaardige informatie-uitwisseling 

die plaatsvindt in een economische sector met een concentratie die vergelijkbaar is met die op de 

markt voor trekkers en landbouwmachines.”
417

 Met betrekking tot geaggregeerde informatie, 

formuleerde de Commissie haar positie als volgt: “Samengevoegde marktgegevens … kunnen worden 

uitgewisseld indien zij afkomstig zijn van minsten drie verkopers die tot verschillende industriële of 

financiële groepen behoren. Is het aantal verkopers kleiner dan mogen slechts gegevens worden 

uitgewisseld indien het minstens dan 10 verkochte eenheden betreft”.
418

 

219. De identificatie van individuele ondernemingen kan ook mogelijk worden op basis van 

aanvullende informatie.
419

 Dit kunnen openbare gegeven zijn, die bijvoorbeeld op het internet of via de 

pers terug te vinden zijn. Ook het bijvoegen van analyses, opmerkingen of dergelijke of de bespreking 

van de gegevens tijdens bijeenkomsten kan de geaggregeerde gegevens individualiseerbaar maken. In 

de vernieuwde versie van het systeem van informatie-uitwisseling in de zaak Karton hadden de 

partijen bijvoorbeeld waarborgen ingebouwd dat dit niet zou gebeuren.
420

 

220. In de Horizontale Richtsnoeren heeft de Commissie ook met betrekking tot dit element geen 

vrijgeleides toegekend. Nochtans waren de grenzen die in de UK Tractor-zaak waren gehanteerd met 

betrekking tot verkochte hoeveelheden (3 ondernemingen, 10 eenheden) een in de praktijk veel 
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gebruikte standaard.
421

 Tijdens de consultatieronde kwam hierop veel kritiek, maar de Horizontale 

Richtsnoeren zijn niet in die zin aangepast.
422

 

3.3.3.2. Echt geaggregeerde informatie: niet schadelijk, tenzij ongerichte 

vergeldingsmaatregelen volstaan 

221. Identificatie van individuele ondernemingen is niet mogelijk indien echt geaggregeerde 

informatie wordt uitgewisseld. In principe is het weinig waarschijnlijk dat de uitwisseling van 

dergelijke statistische gegevens mededingingsbeperkende gevolgen zal hebben. Op basis van de 

informatie kan immers niet worden gedetecteerd welke ondernemingen afwijken van de 

verstandhouding. De uitwisseling van statistische gegevens kan naar haar aard slechts op indirecte 

wijze gebeuren, hetzij via een gemeenschappelijke instantie zoals een beroepsvereniging, hetzij via 

een derde partij zoals een organisatie voor marktonderzoek. Met betrekking tot productie en verkoop 

stelde de Commissie reeds meermaals dat het verzamelen van numerieke gegevens ten einde 

statistieken over deze marktgegevens op te stellen en te publiceren de taak is van beroepsverenigingen 

en marktonderzoekbureaus.
423

 Dergelijke statistieken verhogen de kennis van de ondernemingen over 

de economische situatie in de betrokken markt. Deze kennis stelt de ondernemingen in staat beter 

geïnformeerde individuele keuzes te maken om meer efficiënte en doeltreffende strategieën te 

ontwikkelen.
424

  

222. Het weinig schadelijke karakter van uitwisselingen van geaggregeerde informatie blijkt uit de 

praktijk van de Commissie en de rechtspraak van het Hof van Justitie. In de zaak Karton wisselden 

ondernemingen statistische informatie uit over leveringen, prijzen, stillegging van fabrieken, 

orderportefeuilles en bezettingsgraad van machines, weliswaar ter ondersteuning van ruimere 

overeenkomsten met betrekking tot prijsverhogingen, handhaving van marktaandelen en beheersing 

van het aanbod. De Commissie wees het verzoek van de partijen om een negatieve verklaring af.
425
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Het Gerecht vernietigde het besluit van de Commissie met betrekking tot de uitwisseling van 

statistische informatie.
426

 “Voor zover een dergelijk verbod de uitwisseling van zuiver statistische 

informatie dient te beletten, die niet kan worden aangemerkt als individuele of individualiseerbare 

informatie, op grond dat de uitgewisselde informatie met een mededingingsverstorend oogmerk zou 

kunnen worden gebruikt, gaat het verder dan hetgeen noodzakelijk is om de vastgestelde gedragingen 

weer rechtsconform te maken.”
427

 Dit lijkt de stelling te onderbouwen dat de uitwisseling van 

geaggregeerde informatie niet onder artikel 101, lid 1 VWEU kan vallen.
428

 Het moet echter samen 

gelezen worden met de rest van de paragraaf waarin het Gerecht onder meer stelt de Commissie de 

mededingingsverstorende gevolgen in het concrete geval diende vast te stellen alvorens tot een 

inbreuk van artikel 101, lid 1 VWEU zou kunnen worden besloten. 

223. Indien ook geaggregeerde informatie in bepaalde omstandigheden mededingingsbeperkend zou 

kunnen zijn, dient te worden onderzocht in welke omstandigheden deze beperking zich kan voordoen. 

Centraal hierbij staat het concept ongerichte vergeldingsmaatregelen. Een ongerichte 

vergeldingsmaatregel is niet gericht tegen een individuele onderneming, maar richt zich daarentegen 

tegen alle betrokken ondernemingen door de collusie in haar geheel (even) stop te zetten.
429

 Een 

dergelijk ongericht vergeldingsmechanisme kan een collusie slechts in stand houden indien (i) de 

markt door haar specifieke kenmerken het in stand houden van een collusie mogelijk maakt én (ii) de 

uitwisseling van de geaggregeerde informatie de ondernemingen in staat stelt om te detecteren dat 

“iemand” van de verstandhouding is afgeweken.
430

 De tweede voorwaarde vereist een stabiele markt, 

aangezien geaggregeerde informatie het anders niet mogelijk maakt om afwijkend gedrag te 

onderscheiden van de waarschijnlijke schommelingen op de markt.
431

 Het gevaar voor ongerichte 

vergeldingsmaatregelen is ook opgenomen in de Horizontale Richtsnoeren. De Commissie stelt 
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immers dat ook de uitwisseling van geaggregeerde gegevens een heimelijke verstandhouding kan 

vergemakkelijken in markten met bijzondere kenmerken. “Met name kunnen leden van een zeer hecht 

en stabiel oligopolie die geaggregeerde gegevens uitwisselen en een marktprijs onder een bepaalde 

peil aantreffen, automatisch veronderstellen dat een van de deelnemende ondernemingen zich aan de 

heimelijke verstandhouding heeft onttrokken en vergeldingsacties op de gehele markt nemen. Met 

andere woorden, ondernemingen die een heimelijke afspraak stabiel willen houden, hoeven niet steeds 

te weten wie zich aan afwijkend gedrag heeft bezondigd; soms is het voldoende te weten dat „iemand” 

dat heeft gedaan.”
432

 Er zijn echter nog geen precedenten in de praktijk van de Europese Commissie of 

de rechtspraak van het Hof van Justitie. 

3.3.3.3. Conclusie 

224. De uitwisseling van informatie die individuele ondernemingen identificeert is in het algemeen 

schadelijker dan de uitwisseling van geaggregeerde informatie. De problematische categorie omvat ten 

eerste informatie die van het begin af geïndividualiseerd is. Ten tweede is ook geaggregeerde 

informatie die individualiseerbaar is problematisch. Informatie is individualiseerbaar indien de 

gegevens van individuele ondernemingen rechtstreeks kunnen worden afgelezen of indien dit mogelijk 

is via redenering, verdere informatie of contacten. Dit moet in het concrete geval worden onderzocht. 

Met betrekking tot hoeveelheden werden de in de UK Tractor-zaak ontwikkelde grenzen (3 

ondernemingen, 10 eenheden) in de praktijk gehanteerd, maar deze grenzen zijn niet genoemd in de 

Horizontale Richtsnoeren. Weliswaar afhankelijk van de marktkenmerken en andere kenmerken van 

de informatie-uitwisseling, is het waarschijnlijk dat informatie die de identificatie van individuele 

ondernemingen mogelijk maakt, gevat zal worden door artikel 101, lid 1 VWEU. De uitwisseling van 

echt geaggregeerde informatie, d.i. informatie die de identificatie van individuele ondernemingen niet 

mogelijk maakt, is in principe niet schadelijk voor de mededinging, tenzij de markt door haar 

specifieke kenmerken toelaat om via ongerichte vergeldingsmaatregelen de collusie in stand te 

houden. In een (hecht) oligopolie en stabiele markt kan het voldoende zijn dat op basis van de 

uitgewisselde gegevens kan worden vastgesteld dat “iemand” afgeweken is van de verstandhouding en 

kan het volledige (tijdelijke) stopzetten van de samenwerking een doeltreffend en geloofwaardig 

vergeldingsmechanisme zijn. 
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3.3.4. Ouderdom van de gegevens 

3.3.4.1. Elke ouderdom heeft zijn gevaren 

225. De ouderdom van de uitgewisselde gegevens is het vierde belangrijke kenmerk. De informatie 

kan betrekking hebben op het verleden, het heden of de toekomst. De gevaren liggen bij elke soort 

informatie anders. 

226. Ten eerste kunnen ondernemingen informatie uitwisselen met betrekking tot toekomstig gedrag. 

Welke informatie betrekking heeft op de toekomst, dient geen verdere verklaring. Het uitwisselen van 

toekomstige informatie stelt de deelnemende ondernemingen in staat om overeenstemming te bereiken 

over coördinatievoorwaarden. Ze nemen immers kennis van elkaars toekomstig gedrag en zonder dat 

het nodig is dat ze zich op expliciete wijze daartoe te verbinden, kunnen ze hun gedrag op elkaar 

afstemmen. Om die reden is het waarschijnlijk dat de uitwisseling van toekomstige informatie leidt tot 

mededingingsbeperkende gevolgen, uiteraard afhankelijk van de marktvoorwaarden en de andere 

kenmerken van de informatie-uitwisseling. De uitwisseling van individuele gegevens inzake 

voorgenomen toekomstige prijzen of hoeveelheden beschouwt de Commissie bijgevolg als strekkende 

tot mededingingsbeperking.
433

 

227. Ten tweede kunnen actuele gegevens of gegevens die betrekking hebben op het verleden 

worden  uitgewisseld. Het mededingingsbeperkend gevaar van de uitwisseling van dergelijke 

informatie ligt veel meer op het vlak van het in stand houden van een bestaande collusie. 

Ondernemingen moeten kunnen controleren of de verstandhouding wordt nageleefd. De uitwisseling 

van actuele gegevens of gegevens die betrekking hebben op het verleden zijn daartoe onontbeerlijk. 

Dergelijke informatie dient dus tot het versterken van de interne stabiliteit van een verstandhouding. 

Actuele gegevens of gegevens die betrekking hebben op het verleden kunnen echter ook iets zeggen 

over het vermoedelijk toekomstig gedrag van concurrenten. Informatie is in deze zin schadelijk indien 

de markt stabiel is, aangezien het in een dergelijke markt minder waarschijnlijk is dat ondernemingen 

hun gedrag zullen veranderen.
434
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3.3.4.2. Behalve indien te oud: “historische informatie” 

228. Een subcategorie van de informatie die betrekking heeft op het verleden is de historische 

informatie. Historische informatie omvat die informatie die te oud is om een gevaar te kunnen 

betekenen voor de mededinging. Informatie is historisch indien ze niets meer kan zeggen over het 

vermoedelijk toekomstig gedrag van concurrenten of indien ze de ondernemingen niet in staat stelt om 

afwijkend gedrag te beteugelen. De informatie is in dat geval niet geschikt om afwijkend gedrag tijdig 

op te sporen waardoor de geloofwaardige dreiging van een onmiddellijke vergelding verloren gaat. 

Informatie die betrekking heeft op het verleden, maar niet als historisch kan worden bestempeld, wordt 

veelal “recente” informatie genoemd. 

229. Omdat de uitwisseling van historische geen mededingingsbeperkende gevolgen heeft, is het 

cruciaal om te bepalen wat historische informatie is. Algemene richtlijnen blijven echter grotendeels 

uit. In de UK Tractor-zaak nam de Commissie in 1992 een duidelijke stelling in. De Commissie 

besloot dat één jaar oude verkoopcijfers van individuele concurrenten, uitgesplitst naar model, niet 

konden worden beschouwd als commerciële gegevens die tot een noemenswaardige vervalsing van de 

concurrentie leidden. Om die reden een werkelijk historisch karakter verkregen.
435

 In haar XXIXe 

Verslag over het Mededingingsbeleid herhaalde de Commissie deze stelling voor markten gelijkaardig 

aan deze in UK Tractor-zaak. De aanwijzingen maken een onderscheid tussen geïndividualiseerde en 

geaggregeerde gegevens. Voor individuele gegevens ligt de grens op twaalf maanden. Indien meer dan 

twaalf maanden verlopen zijn tussen de desbetreffende gebeurtenis en het tijdstip van de informatie-

uitwisseling, dan is de uitwisseling toegelaten. De uitwisseling van geaggregeerde gegevens is ook 

toegelaten indien ze minder dan twaalf maand oud zijn, maar dan dienen waarborgen te worden 

ingebouwd opdat de informatie niet individualiseerbaar is. In de zaak Wirtschaftsvereinigung Stahl is 

deze één maand-grens de standaard: “Hebben de uitgewisselde gegevens betrekking op een voorbije 

periode, dan moeten zij als recent beschouwd worden, wanneer deze periode minder dan een jaar 

bedraagt”.
436

 In deze zaak was de individuele informatie over de hoeveelheden één maand oud en 

bijgevolg werd ze als recent beschouwd. Ook in de Richtsnoeren voor zeevervoerdiensten werd deze 

standaard vermeld.
437

 In de zaak CEPI-Cartonboard waren geaggregeerde gegevens over orders aan de 
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orde. De Commissie beschouwde de gegevens die betrekking hadden op het gemiddelde van de 

voorgaande vier weken als “geheel historisch”.
438

 

230. Uit deze zaken blijkt reeds dat de historiciteit van gegevens minstens afhangt van de kenmerken 

van de markt (onder meer de stabiliteit) en de aggregatie van de gegevens. De grens tussen historische 

en recente informatie is geen concrete ouderdom, maar veeleer de ouderdom waarop de informatie 

geen gevaar meer betekent voor de mededinging. In elke zaak dient de vraag te worden gesteld of de 

ouderdom van de gegevens het afleiden van het toekomstig gedrag van de concurrenten of het op 

geloofwaardige wijze dreigen met vergelding, belemmert. Indien dit het geval is, is de informatie 

historisch. Indien dit niet het geval is, is de informatie recent. De Commissie stelt dat dit samenhangt 

met de frequentie van prijsonderhandelingen in de sector. “Zo kunnen gegevens bijvoorbeeld als 

historisch worden beschouwd wanneer zij veel ouder zijn dan de gemiddelde looptijd van contracten 

in de betrokken sector, voor zover die iets zeggen over de prijsonderhandelingen.”
439

 Dat er geen vaste 

grens is van waaraf gegevens historisch worden, heeft de Commissie herhaald in de Horizontale 

Richtsnoeren. “De grens hangt af van het soort gegevens, de aggregatie, de frequentie van de 

uitwisseling en de kenmerken van de relevante markt (bijvoorbeeld de stabiliteit en transparantie 

daarvan).”
440

 De meer specifieke aanwijzingen die naar aanleiding van de UK Tractor-zaak werden 

ontwikkeld, zijn in de Horizontale Richtsnoeren niet terug te vinden en worden dus niet 

veralgemeend.
441

 

3.3.4.3. Conclusie 

231. Elke ouderdom heeft zijn gevaren. De uitwisseling van informatie die toekomstig gedrag betreft, 

kan als basis dienen voor het bereiken van een heimelijke verstandhouding. Actuele informatie of 

informatie die betrekking heeft op het verleden kan iets vertellen over het toekomstig gedrag van 

partijen of kan de controle op de naleving van de verstandhouding mogelijk maken. Op een bepaald 

punt is informatie echter te oud om tot deze gevaren te leiden. Dergelijke informatie wordt 
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“historische informatie” genoemd. Een algemene concrete grens kan niet worden gedefinieerd. 

Veeleer dient in elke zaak nagegaan of de mededingingsbeperkende gevolgen zich niet meer kunnen 

voordoen. Dit hangt af van de marktkenmerken en de andere kenmerken van de informatie-

uitwisseling. Op een niet-stabiele markt is er minder kans dat informatie die het verleden betreft iets 

zal kunnen vertellen over de toekomst. De mogelijkheid om vergeldingsmaatregelen te nemen hangt in 

grote mate af van de aggregatie van de gegevens en de frequentie van de informatie-uitwisseling.  

3.3.5. Frequentie van de informatie-uitwisseling 

3.3.5.1. Hoe frequenter, hoe gevaarlijker 

232. Algemeen kan worden gesteld dat een frequente uitwisseling van informatie het risico op een 

heimelijke verstandhouding verhoogt. Dit houdt onder meer verband met het dilemma van de 

gevangenen.
442

 Het bereiken van een verstandhouding is het gevolg van een spel waarin concurrerende 

ondernemingen strategieën aannemen en samen, via het detecteren en beteugelen van afwijkend 

gedrag, overeenstemming bereiken over coördinatievoorwaarden. Telkens als de situatie verandert en 

de ondernemingen een evenwichtspunt dienen te zoeken, zal contact zoals informatie-uitwisseling 

vereist zijn. Om een bestaande collusie vervolgens in stand te houden en dus om afwijkend gedrag te 

kunnen detecteren en beteugelen, zal een de uitwisseling een zekere frequentie dienen aan te nemen. 

Toch is dit niet absoluut. In bepaalde situaties kan ook een eenmalige uitwisseling van informatie 

voldoende zijn om overeenstemming te bereiken over de coördinatievoorwaarden.
443

 Indien een 

dergelijke heimelijke verstandhouding is bereikt, kan ook een eenmalige (bijkomende) uitwisseling 

afwijkend gedrag aan het licht brengen. 

233. In de praktijk van de Europese Commissie en de rechtspraak van het Hof van Justitie zijn over 

dit element weinig richtlijnen te vinden. De frequentie wordt wel steeds onderzocht en in aanmerking 

genomen. De uitwisseling die reeds aan bod kwam in zaken voor de Commissie betreffen ook heel 

vaak frequente uitwisselingen, gaande van jaarlijkse tot wekelijkse uitwisselingen. 

234. Frequentie is geen absoluut begrip. Het is niet mogelijk om een bepaalde regelmaat frequent of  

niet frequent te noemen. Een algemene grens kan dus allerminst worden getrokken. Opnieuw zal de 

beoordeling mede afhankelijk zijn van de kenmerken van de betrokken markt en de andere kenmerken 

van de informatie-uitwisseling. In de Horizontale Richtsnoeren vermeldt de Commissie de aard, de 

ouderdom en de aggregatie van de gegevens. Bovendien legt de Commissie linken met de stabiliteit 
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van de markt en de loopperiode van contracten.
444

 Op een niet zo stabiele markt zullen informatie-

uitwisselingen frequenter dienen te gebeuren om tot een heimelijke verstandhouding te komen dan op 

stabiele markten. Op een niet zo stabiele markt is het immers moeilijker om een lijn te vinden in het 

gedrag van een onderneming, aangezien de ondernemingen zich moeten aanpassen aan de 

schommelingen van de markt. Op een stabiele markt kan een minder frequente uitwisseling volstaan. 

Ook de loopperiode van de contracten is van belang. In geval van kortlopende contracten en bijgevolg 

frequente prijsonderhandelingen is een frequentere uitwisseling van informatie nodig om tot een 

heimelijke verstandhouding te komen. Indien daarentegen de loopperiode van de contracten lang is, is 

een frequente uitwisseling van informatie niet nodig om een verstandhouding te bereiken. Toch is een 

zekere frequentie vereist om de verstandhouding in stand te houden, aangezien de vergeldingsdreiging 

slechts doeltreffend en geloofwaardig is, indien ze snel genoeg kan inspelen op het afwijkend gedrag. 

3.3.5.2. Ook een éénmalige uitwisseling 

235. Eén arrest van het Hof van Justitie is erg belangrijk en opvallend: de prejudiciële beslissing in 

de zaak T-Mobile.
445

 De vijf operators die mobieletelecommunicatiediensten aanbieden op de 

Nederlandse markt waren één maal bijeengekomen.
446

 Het Nederlandse College van Beroep voor het 

bedrijfsleven vroeg het Hof van Justitie of het vermoeden van causaliteit tussen de afstemming en het 

marktgedrag van de betrokken ondernemingen ook geldt wanneer slechts één bijeenkomst aan de 

afstemming ten grondslag ligt.
447

 Deze vraag houdt primair verband met het bestaan van een onderling 

afgestemde feitelijke gedraging en het Hof van Justitie stelde in dit verband dat een zekere frequentie 

geen noodzakelijke voorwaarde is voor het bestaan van een vermoeden tussen afstemming en 

marktgedrag.
448

 Het Hof van Justitie doet in deze context echter ook uitspraak over de 

mededingingsbeperking. Indien “slechts een op zichzelf staande afstemming voor een eenmalige 

aanpassing van het marktgedrag ten aanzien van één mededingingsparameter wordt beoogd, kan een 

eenmalig contact voldoende zijn om het door de betrokken ondernemingen nagestreefde 
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mededingingsbeperkende doel te realiseren.”
449

 Of dit voldoende is, hangt af “van de inhoud van de 

afstemming en van de specifieke marktomstandigheden.”
450

  

236. De conclusie dat ook eenmalige uitwisselingen de mededinging kunnen beperken houdt verband 

met de mogelijke gevaren van een informatie-uitwisseling. Een eenmalige uitwisseling van informatie 

kan concurrerende ondernemingen in staat stellen om overeenstemming te bereiken over de 

coördinatievoorwaarden. Dit geldt vooral indien de situatie weinig complex is, bijvoorbeeld omdat de 

ondernemingen slechts op één punt overeenstemming wensen te bereiken. Een eenmalige uitwisseling 

is echter niet voldoende indien de concurrenten worden geconfronteerd met een spel zoals het 

dilemma van de gevangenen, waarin een verstandhouding tevens monitoring vereist.
451

 In een 

dergelijk scenario is minstens een bijkomende informatieverstrekking noodzakelijk om 

verstandhouding te bereiken. Deze informatie kan te vinden zijn in het publiek waarneembaar gedrag 

van ondernemingen of in een bijkomende informatie-uitwisseling. Om die reden stelde het Hof van 

Justitie in T-Mobile:  “Wanneer de betrokken ondernemingen een kartel vormen met een complex 

systeem van afstemming ten aanzien van een groot aantal aspecten van hun marktgedrag, kan immers 

een regelmatig contact gedurende een lange periode noodzakelijk zijn.”
452

 

3.3.5.3. Conclusie 

237. De rol van de frequentie in de beoordeling van uitwisselingen van informatie is weinig absoluut. 

Het is niet mogelijk om een algemene frequentievereiste te stellen. Afhankelijk van de 

marktkenmerken en de kenmerken van de informatie-uitwisseling, kan elke frequentie schadelijk zijn. 

In het algemeen kan men weliswaar stellen dat een hogere frequentie het bereiken van collusie 

bevordert en het detecteren en beteugelen van afwijkend gedrag verbetert. Informatie-uitwisselingen 

zullen immers veelal functioneren als het repetitieve spel van het dilemma van de gevangenen. Zoals 

echter in de zaak T-Mobile is geïllustreerd, kunnen ook eenmalige uitwisselingen van informatie de 

mededinging beperken. Dit geldt vooral indien de situatie weinig complex is, bijvoorbeeld omdat de 

partijen slechts één maal hun gedrag wensen te coördineren en dit ten aanzien van één 

mededingingsparameter. 
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3.3.6. Openbare of niet-openbare gegevens 

3.3.6.1. Niet-openbare gegevens schadelijker dan openbare gegevens 

238. De relevantie van het element betreffende de openbaarheid van uitgewisselde gegevens houdt 

verband met de mogelijkheid dat de uitwisseling de transparantie verhoogt en de onzekerheid over het 

gedrag van concurrerende ondernemingen vermindert. Indien de uitgewisselde gegevens niet openbaar 

zijn, kan de uitwisseling de transparantie in grotere mate verhogen en dus de onzekerheid in grotere 

mate verminderen. Deze invloed is kleiner indien de uitgewisselde gegevens reeds openbaar zijn. Om 

die reden wordt de uitwisseling van niet-openbare gegevens als schadelijker beschouwd dan de 

uitwisseling van openbare gegevens. 

239. In de praktijk van de Commissie en de rechtspraak van het Hof van Justitie wordt dit 

uitgangspunt gevolgd. Het private karakter van de uitgewisselde gegevens wordt als een verzwarend 

element behandeld. In vele gevallen hadden de uitgewisselde gegevens een vertrouwelijk karakter en 

dergelijke informatie is (normaal gezien) niet openbaar.
453

 Het openbare karakter van uitgewisselde 

gegevens wordt daarentegen als een verzachtend element beschouwd. Hiervan zijn echter minder 

voorbeelden. In het beroep tot nietigverklaring in de zaak over de Trans Atlantic Conference 

Agreement
454

 deed het Gerecht uitspraak over de openbaarheid van gegevens. Het Gerecht besloot dat 

gegevens waarvan de belangrijkste clausules reeds door een overheidsorgaan zijn gepubliceerd als 

openbare gegevens dienen te worden beschouwd.
455

 Ook in de Horizontale Richtsnoeren bevestigt de 

Commissie het meer schadelijke karakter van de uitwisseling van private informatie.
456
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3.3.6.2. Ook de uitwisseling van (echt) openbare informatie eventueel een inbreuk 

240. Het is weinig omstreden dat de uitwisseling van niet-openbare gegevens schadelijker is dan het 

uitwisselen van openbare gegevens. Toch is de Commissie in de Horizontale Richtsnoeren uiterst 

voorzichtig. Ook de uitwisseling van gegevens die openbaar toegankelijk zijn, kunnen een inbreuk 

vormen op artikel 101, lid 1 VWEU. Dit geldt zelfs indien de gegevens “echt openbaar” zijn, 

weliswaar in mindere mate: “Over het algemeen zal de uitwisseling van echt openbare informatie 

meestal geen inbreuk op artikel 101 vormen”.
457

 Het is bijgevolg cruciaal om te onderzoeken wat met 

‘(echt) openbare informatie’ wordt bedoeld. 

3.3.6.2.1. Gerechtvaardigd, maar grens met onafhankelijk gedrag klein 

241. De Horizontale Richtsnoeren merken terecht op dat het niet waarschijnlijk is dat ondernemingen 

echt openbare informatie zullen uitwisselen. Toch sluit de Commissie niet uit dat de uitwisseling van 

dergelijke informatie gevat wordt onder artikel 101, lid 1 VWEU. In de Horizontale Richtsnoeren luidt 

het als volgt: “Zelfs indien gegevens openbaar toegankelijk zijn (zoals door regelgevers gepubliceerde 

informatie), dan kan een extra informatie-uitwisseling door concurrenten toch 

mededingingsbeperkende gevolgen hebben indien de strategische onzekerheid op de markt daardoor 

verder wordt verminderd. In dit geval kan het deze extra informatie zijn die de marktbalans kan laten 

doorslaan naar heimelijke verstandhouding.”
458

 Ook WAGNER-VON PAPP verdedigt dit standpunt. Hij 

stelt dat ook de uitwisseling van echt openbare informatie een (mededingingsbeperkend) nut kan 

hebben voor ondernemingen.
459

 Hij baseert zich op twee gronden. Ten eerste maakt de uitwisseling 

van openbare informatie het mogelijk om onder de onderneming het besef te creëren dat ook de 

concurrenten deze informatie kennen. Een dergelijk besef is een voorwaarde om een heimelijke 

verstandhouding te bereiken. Ten tweede kan aandacht worden gevestigd op een bepaald onderdeel 

van de openbare informatie waardoor een bepaalde evolutie wordt benadrukt. Dit kan de 

ondernemingen duidelijk maken op welk punt ze wensen te coördineren.
460
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242. Ook al is het gerechtvaardigd om de uitwisseling van echt openbare gegevens niet als per se 

rechtmatig te beschouwen, toch moet er steeds op worden gelet dat het de uitwisseling is die het 

ontstaan van een heimelijke verstandhouding mogelijk maakt. De grens met onafhankelijk 

oligopolistisch gedrag wordt immers erg klein en dergelijk gedrag kan niet gevat worden door artikel 

101 VWEU.
461

 Hoe meer openbaar de informatie is die tussen concurrerende ondernemingen wordt 

uitgewisseld, hoe minder de uitwisseling van de informatie de onzekerheid tussen de concurrenten op 

artificiële kan verminderen. Indien de uitwisseling echt openbare informatie betreft, is de grens met 

een natuurlijke vermindering van de onzekerheid zelfs erg klein. De informatie die wordt uitgewisseld, 

is immers tevens voor iedereen tegen een zelfde, niet te hoge, kost beschikbaar. De onzekerheid wordt 

er zowel door de markt als de uitwisseling verminderd. Bijgevolg is het erg moeilijk te bepalen of een 

eventuele heimelijke verstandhouding het gevolg is van de natuurlijke werking van de markt (de 

interdependentie in een oligopolie) of van de samenwerking tussen de ondernemingen. Om die reden 

is WAGNER-VON PAPP van mening dat het slechts mogelijk is om te besluiten tot een inbreuk indien de 

meerwaarde van de uitwisseling tot de heimelijke verstandhouding heeft bijgedragen. Er dient 

specifiek aangetoond te worden dat de heimelijke verstandhouding ontstaan is, niet enkel door de 

beschikbaarheid van de informatie, maar veeleer door het besef en de specifieke aandacht die 

gecreëerd werd door de uitwisseling.
462

 

3.3.6.2.2. Van ‘geen voordeel voor deelnemers’ … 

243. Partijen hebben reeds meermaals aangevoerd dat de uitgewisselde informatie een openbaar 

karakter had. In de besluiten in de zaken Cobelpa/VNP en Plantaardig perkament verwees de 

Commissie naar de mogelijkheid dat de ondernemingen de prijzen van hun concurrenten tevens via 

tussenpersonen konden bemachtigen, maar stelde dat dit procedé aanzienlijk ingewikkelder zou zijn 

geweest en veel meer tijd zou hebben gevergd.
463

 Ook in het arrest Tate & Lyle werd de openbaarheid 

van de gegevens als argument aangehaald door de partijen. De partijen voerden aan dat de inlichtingen 

over de prijsintenties reeds aan de afnemers bekend waren voordat zij aan de deelnemers werden 

medegedeeld.
464

 Dit argument werd door het Gerecht verworpen. Naast het feit dat het Gerecht deze 

bewering ook op feitelijke gronden verwierp, gaf ze tevens drie juridische argumenten: (i) een 

dergelijke mededeling aan afnemers impliceert niet dat die prijzen op dat tijdstip een onmiddellijk vast 
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te stellen objectief marktgegeven waren; (ii) de informatie-uitwisseling stelde de deelnemers in staat 

om eenvoudiger, sneller en directer dan via de markt kennis te krijgen van de inlichtingen; (iii) de 

informatie-uitwisseling kaderde binnen een systematische deelname aan bijeenkomsten die een 

atmosfeer van onderlinge zekerheid betreffende hun toekomstige prijsstelling creëerde.
465

 Het tweede 

element houdt een beoordeling van het criterium van openbaarheid in. De omschrijvingen in de 

voorgaande zaken refereren alle naar de positie van de deelnemers aan de informatie-uitwisseling.
466

 

Indien deze deelnemers de informatie eenvoudiger, sneller en directer kunnen verkrijgen via de 

uitwisseling van informatie dan via de markt, wordt de informatie als openbaar beschouwd.. 

3.3.6.2.3. … naar ‘geen nadeel voor niet-deelnemers’ 

244. Bij de omschrijving van echt openbare informatie neemt de Commissie in de Horizontale 

Richtsnoeren een ander uitgangspunt dan in haar eerdere praktijk en de eerdere rechtspraak. De 

beoordeling gebeurt niet enkel vanuit het oogpunt van de deelnemende ondernemingen, maar tevens 

vanuit het oogpunt van alle concurrenten en afnemers. “Echt openbare informatie is informatie die in 

het algemeen voor alle concurrenten en afnemers even gemakkelijk toegankelijk is (wat de kosten van 

toegang betreft). Informatie is pas echt openbaar indien het verkrijgen ervan voor afnemers en 

ondernemingen die niet bij het uitwisselingssysteem zijn aangesloten, niet duurder is dan voor de 

ondernemingen die de informatie uitwisselen.”
467

 Hoewel in de beide testen een vergelijking wordt 

gemaakt tussen het verkrijgen van informatie via de uitwisseling en via de markt, gebeurt deze 

vergelijking volgens de laatste test vanuit het oogpunt van de deelnemende ondernemingen enerzijds 

en de andere concurrenten en afnemers anderzijds. Het verschil ligt daarin dat de deelnemende 

ondernemingen, als ondernemingen die actief zijn in de markt, veelal gemakkelijker informatie vinden 

via de markt dan afnemers en zeker consumenten. De test in de Horizontale Richtsnoeren is bijgevolg 

zwaarder dan de test in de eerdere praktijk. Toch kan ook de voorheen gebruikte test een aanwijzing 

zijn. In de Horizontale Richtsnoeren stelt de Commissie daarover het volgende: “Dat de mogelijkheid 

bestaat om de informatie op de markt te verwerven, bijvoorbeeld door deze van klanten te betrekken, 

betekent niet noodzakelijkerwijs dat het marktgegevens betreft die vrij toegankelijk zijn voor 
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concurrenten.”
468

 De Commissie voegt er nog aan toe: “Zelfs indien de onder concurrenten 

uitgewisselde gegevens vrij beschikbaar zijn, zijn zij niet echt openbaar indien de kosten voor het 

verzamelen van de gegevens zo hoog zijn dat zij andere ondernemingen en kopers ervan weerhouden 

deze gegevens te bemachtigen.”
469

 Er moet bijgevolg niet enkel een gelijkheid zijn van kosten voor 

deelnemers en niet-deelnemers, de kosten mogen tevens niet zo hoog zijn dat ze de niet-deelnemende 

ondernemingen en afnemers ervan weerhouden de informatie te verkrijgen. 

245. De vraag is bijgevolg tweeledig: Kunnen de deelnemende ondernemingen de informatie via de 

informatie-uitwisseling tegen een lagere kost verkrijgen dan niet-deelnemende concurrenten en 

afnemers via de markt? Indien dit het geval is, is de informatie niet openbaar. Indien de kost voor de 

deelnemende ondernemingen niet lager is, dient een tweede vraag te worden gesteld: Weerhoudt de 

hoogte van de kosten de niet-deelnemende ondernemingen en afnemers ervan om de informatie te 

bemachtigen? Indien dit het geval is, is de informatie niet openbaar. Indien dit niet het geval is, is de 

informatie echt openbaar. 

3.3.6.2.4. Praktische toepasbaarheid? 

246. De praktische toepassing van deze test stuit echter op onduidelijkheden en problemen. Deze 

probleempunten werden ook tijdens de consultatieronde over het ontwerp van de Horizontale 

Richtsnoeren aangehaald.  

247. Ten eerste is niet geheel duidelijk wat het begrip kosten inhoudt. In de eerdere praktijk en 

rechtspraak stelde zich de vraag of de uitwisseling de ondernemingen in staat stelde om de informatie 

‘eenvoudiger, sneller en directer’ te verkrijgen. In de Horizontale Richtsnoeren wordt de term ‘kost’ 

gehanteerd. Wat onder deze term wordt begrepen, wordt niet in de Horizontale Richtsnoeren 

omschreven. In de paragraaf over openbare/niet-openbare gegevens  gebruikt de Commissie het woord 

‘duurder’. Verdere aanwijzingen kunnen worden gevonden in het vijfde voorbeeld in de Horizontale 

Richtsnoeren. De Commissie gaat er in op het vraagstuk betreffende de openbare of niet-openbare 

gegevens.
470

 In het voorbeeld wisselen de vier ondernemingen die alle tankstations in het grote land A 

bezitten, telefonisch actuele benzineprijzen uit. De Commissie beschouwt de prijsgegevens als niet 

echt openbaar, omdat het veel tijd en transportkosten zou vergen om dezelfde informatie op een andere 

wijze te verkrijgen. Men zou immers het land moeten rondrijden om de prijzen te verzamelen die op 

de borden bij tankstations vermeld staan.
471

 De Commissie verwijst in dit voorbeeld naar de elementen 
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‘tijd’ en ‘transportkosten’. Bijgevolg zullen de in aanmerking te nemen kosten vermoedelijk niet enkel 

geldelijke kosten omvatten, maar tevens elementen als tijd en inspanning. 

248. Ten tweede is de test in de Horizontale Richtsnoeren erg streng, te streng volgens sommigen.
472

 

De INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE wierp op dat de test zelfs onrealistisch is aangezien de 

kost voor afnemers of consumenten om openbaar beschikbare informatie te verkrijgen zo goed als 

altijd hoger zal zijn dan voor ondernemingen die actief zijn in de bedrijfstak. Dit geldt des te meer 

indien kosten ruim dienen te worden geïnterpreteerd.
473

 

249. Ten derde is het moeilijk te bepalen wat de hoogte van de kost is voor elke niet-deelnemende 

concurrent, alle afnemers en consumenten. Nog moeilijker is het om voor elk van hen te bepalen of de 

kost eventueel zo hoog is dat het hen ervan weerhoudt om de informatie te bemachtigen.
474

 Ook deze 

bepaling wordt bemoeilijkt nu kosten vermoedelijk tevens elementen als tijd en inspanning omvatten. 

De toepassing in het vijfde voorbeeld in de Horizontale Richtsnoeren biedt weinig leidraad. In de daar 

geschetste situatie is het immers erg duidelijk dat het een grotere kost zou betekenen om de gegevens 

via de markt te verkrijgen. Het voorbeeld schept ook weinig duidelijkheid over de nieuwe test in de 

Horizontale Richtsnoeren. Het is zelfs onduidelijk welke test de Commissie toepast. In elk geval zou 

ook de voorheen gebruikte en minder strenge test tot hetzelfde resultaat leiden. Ook als de vergelijking 

enkel vanuit het oogpunt van de deelnemende ondernemingen gebeurt, dient de informatie in dit geval 

immers als openbaar te worden beschouwd. Het probleem van de bepaling van de kost deed zich in 

mindere mate voor bij het gebruik van de traditionele test. De kosten dienden immers slechts vanuit 

het oogpunt van de deelnemende ondernemingen te worden berekend, niet vanuit het oogpunt elke 

andere concurrerende onderneming, alle afnemers en consumenten. 

3.3.6.3. Conclusie 

250. De uitwisseling van private informatie kan de onzekerheid tussen concurrenten in grotere mate 

verhogen dan de uitwisseling van openbare informatie en wordt om die reden als schadelijker 

beschouwd. Volgens de Horizontale Richtsnoeren zal de uitwisseling van echt openbare gegevens 

meestal geen inbreuk vormen, maar het is niet uitgesloten dat ze wordt gevat onder artikel 101 
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VWEU. Dit is gerechtvaardigd, omdat de uitwisseling bij de betrokken ondernemingen een 

gemeenschappelijk besef kan creëren over de kennis van de informatie en de te bereiken 

coördinatiepunten. Tot een inbreuk kan echter slechts worden besloten indien de informatie-

uitwisseling tot de heimelijke verstandhouding heeft bijgedragen en de verstandhouding niet het 

loutere gevolg is van de oligopolistische interdependentie. Om de meer schadelijke van de minder 

schadelijke uitwisselingen te onderscheiden, dient het begrip echt openbare informatie te worden 

omschreven. Volgens de traditionele test is informatie openbaar indien de uitwisseling ervan geen 

voordeel oplevert voor de deelnemende ondernemingen omdat zij de informatie even eenvoudig, snel 

en direct via de markt kunnen verkrijgen. In de Horizontale Richtsnoeren week de Commissie van 

deze test af en ontwikkelde een strengere standaard. Informatie is echt openbaar indien het verkrijgen 

ervan voor niet-deelnemende ondernemingen en afnemers niet duurder is dan voor de ondernemingen 

die de informatie uitwisselen én de eventuele kost niet zo hoog is dat het de andere concurrenten en 

afnemers ervan weerhoudt om de informatie te bemachtigen. De kosten lijken niet enkel geldelijke 

kosten te omvatten, maar tevens tijd en inspanning. Mede om die reden is het erg moeilijk om, ten 

behoeve van de vergelijking, de kosten voor alle concurrenten, afnemers en consumenten te bepalen 

en om voor elk van hen te bepalen of de kost eventueel zo hoog is dat het hen ervan weerhoudt om de 

informatie te bemachtigen.  

3.3.7. Openbare of niet-openbare informatie-uitwisseling 

3.3.7.1. Niet-openbare uitwisseling schadelijker dan openbare uitwisseling 

251. Ook de openbaarheid van de informatie-uitwisseling houdt verband met de transparantie. In 

tegenstelling tot het criterium van de openbaarheid van de uitgewisselde gegevens, houdt dit criterium 

geen verband met de bestaande transparantie, maar enkel met de toegevoegde transparantie. Het 

verschil tussen een openbare en niet-openbare informatie-uitwisseling betreft de vraag of de 

transparantie ten goede komt aan anderen dan de ondernemingen die deelnemen aan de informatie-

uitwisseling. Het feit dat informatie openbaar wordt uitgewisseld zal de kans op een heimelijke 

verstandhouding op de markt verkleinen en wordt om die reden als minder schadelijk beschouwd dan 

niet-openbare uitwisselingen.
475

 Hoger is reeds beschreven dat een transparantie die ook afnemers ten 

goede komt, hen toelaat om beter geïnformeerde keuzes te maken.
476

 Bovendien kunnen de niet-
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deelnemende concurrenten en de afnemers de potentieel mededingingsbeperkende gevolgen 

beteugelen.
477

 

3.3.7.2. Ook een (echt) openbare uitwisseling eventueel een inbreuk 

252. Niet-openbare uitwisselingen van informatie worden ook in de Horizontale Richtsnoeren als 

schadelijker beschouwd dan openbare uitwisselingen. Hoewel de Horizontale Richtsnoeren duidelijk 

stellen dat de openbare uitwisseling van informatie wellicht niet tot een heimelijke verstandhouding 

zal leiden, stelt de Commissie tevens dat niet geheel uit te sluiten valt dat ook een dergelijke 

uitwisseling wordt gevat onder artikel 101 VWEU.
478

 

3.3.7.2.1. Belang van (potentiële) concurrentie en kopersmacht 

253. Om de vraag te beantwoorden of de openbare uitwisseling van gegevens kan leiden tot een 

heimelijke verstandhouding, dient het bestaan en de macht van niet-deelnemende (potentiële) 

concurrenten en afnemers te worden onderzocht.
479

 Zowel de potentiële concurrenten als de afnemers 

bepalen of een openbare informatie-uitwisseling mededingingsbeperkende gevolgen kan hebben. Ten 

eerste kunnen concurrenten het ontstaan of in stand houden van een heimelijke verstandhouding 

verhinderen. Dit betreft zowel concurrenten die actief zijn op de markt, maar niet deelnemen aan de 

uitwisseling, als concurrerende ondernemingen die door het ontbreken van toetredingsbarrières de 

mogelijkheid hebben om tot de markt toe te treden. In het geval van een openbare informatie-

uitwisseling nemen zij kennis van de gegevens en kunnen desgevallend de heimelijke verstandhouding 

dwarsbomen. Indien een dergelijke (potentiële) concurrentie echter niet bestaat, kunnen zij niet 

verhinderen dat ook een openbare uitwisseling van informatie de mededinging kan beperken. Ten 

tweede is ook het bestaan en de macht van afnemers en consumenten van belang. Indien de informatie 

prijzen betreft, leidt de verhoogde transparantie tot een grotere prijselasticiteit van de vraag. 

Consumenten kennen de actuele of toekomstige prijzen van concurrerende ondernemingen en zijn om 

die reden in staat om betere keuzes te maken. De gevolgen van een grotere prijselasticiteit van de 

vraag voor het bestaan van een heimelijke verstandhouding zijn echter van tweeërlei en tegengestelde 

aard. De prijselasticiteit zorgt er enerzijds voor dat afwijkend gedrag meer loont, maar anderzijds dat 

de vergelding ook harder zal zijn.  
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3.3.7.2.2. Horizontale Richtsnoeren: geen nadeel voor niet-deelnemers 

254. In de praktijk van de Commissie en de rechtspraak van het Hof van Justitie zijn geen richtlijnen 

te vinden over wat onder een echt openbare informatie-uitwisseling moet worden verstaan. In de 

Horizontale Richtsnoeren is de Commissie hier wel op ingegaan. Volgens de Horizontale 

Richtsnoeren is een informatie-uitwisseling echt openbaar “indien de uitgewisselde gegevens voor alle 

concurrenten en kopers onder dezelfde voorwaarden (in termen van kosten) toegankelijk zijn.”
480

 

Zoals bij de beoordeling van de openbaarheid van de gegevens dringt zich een vergelijking op tussen 

de deelnemende ondernemingen enerzijds en de niet-deelnemende concurrenten en afnemers 

anderzijds. Hier worden echter niet de kosten vergeleken voor het verkrijgen van de informatie via de 

informatie-uitwisseling enerzijds en de markt anderzijds, maar wel de mogelijkheid en de eventuele 

kosten voor alle partijen om de informatie via de uitwisseling te verkrijgen. Volgens deze definitie is 

een informatie-uitwisseling niet echt openbaar indien de niet-deelnemende concurrenten en afnemers 

de informatie helemaal niet kunnen verkrijgen via de informatie-uitwisseling of indien dit voor hen 

een grotere kost betekent dan voor de deelnemende ondernemingen. 

3.3.7.2.3. Praktische toepasbaarheid? 

255. De praktische toepassing is echter niet evident. Welke uitwisseling kunnen als echt openbaar 

worden beschouwd omdat de kosten voor niet-deelnemende ondernemingen en afnemers niet groter is 

dan voor deelnemende ondernemingen? Deze moeilijke invulling werd reeds aangestipt tijdens de 

consultatieronde over het ontwerp van de Horizontale Richtsnoeren. Opgemerkt dient te worden dat in 

de definitieve versie de woorden “in termen van kosten” en de twee voetnoten zijn toegevoegd.  

256. Aangezien de test bijna gelijk is aan de test die de Commissie gebruikt bij de openbaarheid van 

de uitgewisselde gegevens, kunnen hier gelijklopende opmerkingen worden gemaakt.
481

 Ten eerste is 

ook hier niet geheel duidelijk wat het begrip kosten inhoudt. In de Horizontale Richtsnoeren zijn geen 

richtlijnen te vinden die specifiek de openbaarheid van de uitwisseling betreffen. Gezien de 

overeenstemming tussen de testen, valt aan te nemen dat het begrip kosten dezelfde elementen omvat. 

Ten tweede is de test in de Horizontale Richtsnoeren erg streng, aangezien zij een totale gelijkheid van 

kosten vereist voor de deelnemende ondernemingen, de niet-deelnemende concurrenten en alle 

afnemers. Ten derde is het bepalen van de kost en het nagaan of de kost eventueel zo hoog is dat het 

hen ervan weerhoudt om de informatie te bemachtigen, erg moeilijk. 

257. Met betrekking tot deze laatste onduidelijkheid kunnen enkele manieren van uitwisseling 

worden behandeld. In de definitieve Horizontale Richtsnoeren heeft de Commissie duidelijkheid 

geschapen met betrekking tot één soort uitwisseling. Ook indien organisaties voor marktonderzoek 
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hun diensten tegen een lagere prijs verschaffen aan ondernemingen die zelf gegevens hebben 

aangebracht, worden dergelijke databases als echt openbaar beschouwd.
482

 De Commissie motiveert: 

dergelijke databases worden als echt openbaar beschouwd “aangezien zij daarvoor normaal gezien ook 

kosten hebben gemaakt”.
483

 In dit geval lijkt de Commissie een absolute gelijkheid van kosten te 

vereisten. Het begrip kost is echter ruimer dan de kost om de informatie te verkrijgen. Minstens de 

kost voor het aanbrengen van informatie wordt tevens in aanmerking genomen. Andere situaties zijn 

minder duidelijk. Zijn de publicatie in een bekend vaktijdschrift, op de website van een 

beroepsvereniging of een andere publiek beschikbare website voldoende om een uitwisseling echt 

openbaar te maken?
484

 Met betrekking tot de publicatie op een publiek beschikbare website bevat het 

tweede voorbeeld in de Horizontale Richtsnoeren enige aanwijzing.
485

 De openbaarheid van de 

uitwisseling wordt echter niet in aanmerking genomen bij de beoordeling onder artikel 101, lid 1 

VWEU, maar komt daarentegen aan bod onder artikel 101, lid 3 VWEU. De informatie-uitwisseling 

via de vrij toegankelijk website wordt er “openbaar” genoemd. Met betrekking tot de publicatie in een 

vaktijdschrift lijkt de beoordeling problematischer. Minstens consumenten hebben moeilijker toegang 

tot dergelijke bronnen dan ondernemingen die actief zijn in de industrie. 

3.3.7.3. Conclusie 

258. Ook de wijze waarop de informatie wordt uitgewisseld speelt een rol. Een niet-openbare 

uitwisseling van informatie wordt als schadelijker beschouwd dan een openbare uitwisseling. Toch 

viseert de Commissie in de Horizontale Richtsnoeren ook openbare uitwisselingen. Afhankelijk van 

het bestaan en de macht van (potentiële) concurrenten en afhankelijk van de kopersmacht, kunnen 

immers ook dergelijke uitwisselingen tot het ontstaan en in stand houden van een heimelijke 

verstandhouding leiden. Een omschrijving van het begrip echt openbare uitwisseling wordt enkel in de 

Horizontale Richtsnoeren gevonden. De daar gebruikte omschrijving is gelijkaardig als bij de 

openbaarheid van de uitgewisselde gegevens. Een uitwisseling is echt openbaar indien de 

uitgewisselde gegevens voor alle concurrenten en kopers onder dezelfde voorwaarden (in termen van 
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kosten) toegankelijk zijn. Gezien de gelijkaardigheid van de testen, leidt de praktische toepassing tot 

dezelfde problemen en onduidelijkheden als bij de openbaarheid van de uitgewisselde gegevens. De 

Horizontale Richtsnoeren bevatten richtlijnen voor twee soorten uitwisselingen. Ook indien 

organisaties voor marktonderzoek hun diensten tegen een lagere prijs verschaffen aan ondernemingen 

die zelf gegevens hebben aangebracht, worden de databases als echt openbaar beschouwd aangezien 

de deelnemende ondernemingen daarvoor normaal gezien ook kosten hebben gemaakt. Publiek 

toegankelijke websites worden tevens als openbaar beschouwd. Voor andere uitwisselingen, zoals de 

publicatie in een vaktijdschrift, zijn geen richtlijnen in de praktijk van de Commissie of de rechtspraak 

van het Hof van Justitie. 

3.4. Conclusie 

259. Indien een overeenkomst niet strekt tot beperking van de mededinging, dienen de gevolgen te 

worden onderzocht. Het merendeel van de uitwisselingen van informatie vereisen dus een analyse van 

de mogelijke mededingingsbeperkende gevolgen. Enerzijds kan de uitwisseling van informatie leiden 

tot een heimelijke verstandhouding en kan de interne en externe stabiliteit van de verstandhouding 

verhogen, anderzijds is een concurrentieverstorende afscherming mogelijk. Voor elke informatie-

uitwisseling dient dus te worden nagegaan of deze gevolgen kunnen optreden. Dit wordt bepaald door 

de kenmerken van de markt en de kenmerken van de informatie-uitwisseling. De Horizontale 

Richtsnoeren, zoals uitgetekend door de Europese Commissie, hebben de gevolganalyse aan de hand 

van deze criteria gestructureerd en betekenen op dit vlak een grote meerwaarde. Vijf marktkenmerken 

en zeven kenmerken van de informatie-uitwisseling beïnvloeden de mogelijkheid dat een uitwisseling 

de mededinging beperkt. De uitwisseling van informatie is problematischer in een transparante, hecht 

oligopolistische, niet-complexe, stabiele en symmetrische markt en indien de informatie strategisch is, 

de deelnemende ondernemingen een voldoende groot deel van de markt beslaan, de gegevens 

geïndividualiseerd en niet-historisch zijn, ze frequent worden uitgewisseld, ze niet-openbaar zijn en op 

niet-openbare wijze worden uitgewisseld. Hoewel telkens kan worden bepaald wat schadelijker en 

minder schadelijk is, is het voor geen enkel element mogelijk om in algemene termen te bepalen of de 

uitwisseling met een bepaald kenmerk de mededinging zal beperken. Elke informatie kan immers een 

gevaar betekenen, maar dit gevaar kan ook opgeheven worden door de andere kenmerken. Eén 

kenmerk lijkt absoluut: de uitwisseling van historische gegevens heeft geen negatieve gevolgen voor 

de mededinging. Dit maakt echter de volgende moeilijkheid duidelijk: de omschrijving van de 

kenmerken. Wat een voldoende groot deel van de markt is, wat geaggregeerde en historische zijn en 

wat een frequente uitwisseling van informatie kan of wordt niet gedefinieerd. Met betrekking tot de 

aard van de informatie is wel duidelijk dat de Commissie prijzen en hoeveelheden als de meest 

strategische informatie beschouwt, gevolgd door informatie over kosten en vraag. Ook de 

openbaarheid van gegevens en van de uitwisseling van informatie werd in een omschrijving gegoten. 
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Deze twee omschrijvingen leiden echter tot de moeilijk toepasbare situatie dat de kosten voor het 

verkrijgen van de informatie voor alle concurrenten en kopers dienen te worden berekend. Hoewel de 

Horizontale Richtsnoeren geen vrijgeleides toekennen en de inhoud van de determinerende kenmerken 

niet steeds duidelijk is, vormen zij een duidelijk analytisch kader. 
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4. EFFICIËNTIEVERBETERINGEN ONDER ARTIKEL 101, LID 3 VWEU 

260. Artikel 101, lid 1 VWEU kan buiten toepassing worden verklaard voor overeenkomsten tussen 

ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke 

gedragingen die, hoewel ze de mededinging beperken, voldoen aan de voorwaarden van artikel 101, 

lid 3 VWEU. Dit derde lid omvat vier cumulatieve voorwaarden, twee positieve en twee negatieve: (i) 

de overeenkomst dient bij te dragen tot verbetering van de productie of van de verdeling der producten 

of tot verbetering van de technische of economische vooruitgang; (ii) een billijk aandeel in de daaruit 

voortvloeiende voordelen dient de gebruikers ten goede te komen; (iii) de beperkingen moeten 

onmisbaar zijn voor het bereiken van deze doelstellingen; en (iv) de overeenkomst mag de partijen 

niet de mogelijkheid geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken producten, de mededinging uit 

te schakelen. 

261. Net als bij de gevolganalyse onder artikel 101, lid 1 VWEU vereist de toepassing van deze 

voorwaarden een onderzoek in de concrete zaak. Mogelijke efficiëntieverbeteringen van de 

uitwisseling van informatie tussen concurrenten werden hoger reeds opgesomd en de Commissie heeft 

ook in de Horizontale Richtsnoeren een reeks efficiëntieverbeteringen erkend.
486

 Of de uitwisseling 

van informatie in de concrete zaak tot deze verbeteringen kan leiden, dient echter geval per geval te 

worden onderzocht. Deze masterproef beoogt geen analyse van de relatie tussen de kenmerken van de 

informatie-uitwisseling en de kenmerken van de markt enerzijds en het optreden van de 

efficiëntieverbeteringen anderzijds. Een dergelijke analyse leidt immers te ver af van een juridisch 

onderzoek. Het juridische is opnieuw sterker aanwezig bij de beoordeling van de onmisbaarheid. 

Indien vaststaat dat de uitwisseling de mededinging beperkt, maar de uitwisseling tevens tot 

efficiëntieverbeteringen leidt, dienen deze twee elementen tegen elkaar te worden afgewogen op basis 

van het onmisbaarheidscriterium. De Horizontale Richtsnoeren stellen dat de partijen moeten aantonen 

dat aan de uitwisseling van de betrokken gegevens slechts minimale risico’s zijn verbonden die voor 

het bereiken van de gestelde efficiëntieverbeteringen onmisbaar zijn. Hierbij dient rekening te worden 

gehouden met het onderwerp, de aggregatie, de ouderdom en de vertrouwelijkheid van de gegevens 

alsmede de frequentie en de omvang van de uitwisseling. “bovendien mag de uitwisseling geen 

informatie betreffen die verder gaat dan de variabelen die van belang zijn om de 

efficiëntieverbeteringen tot stand te brengen.”
487

 De kenmerken van de informatie-uitwisseling spelen 

hier opnieuw een rol. Zij werden hoger reeds uitgebreid onderzocht als criteria om de 

mededingingsbeperkende gevolgen te analyseren. Daar werd ook telkens aangeduid welke kenmerken 

minder en meer schadelijk zijn: (i) de uitwisseling van prijzen en hoeveelheden is het meest 
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problematisch, gevolgd door informatie over kosten en vraag, (ii) hoe groter deel van de markt de 

betrokken onderneming innemen, hoe schadelijker de uitwisseling kan zijn, (iii) geïndividualiseerde of 

individualiseerbare informatie is schadelijker dan geaggregeerde informatie, (iv) hoe ouder de 

gegevens, hoe kleiner de kans op mededingingsbeperking, (v) hoe frequenter, hoe gevaarlijker, (vi) de 

uitwisseling van niet-openbare gegevens is schadelijker dan van openbare gegevens en (vii) een niet-

openbare uitwisseling van informatie leidt sneller tot problemen dat een openbare uitwisseling. Indien 

de uitwisseling van de informatie niet leidt tot de efficiëntieverbeteringen of indien het mogelijk is 

deze te bereiken op basis van minder schadelijke gegevens of op een minder schadelijk wijze, dan is 

niet aan het criterium van onmisbaarheid voldaan. Deze analyse vereist noodzakelijkerwijs een 

onderzoek geval per geval en nog minder dan bij de analyse van de mededingingsbeperkende 

gevolgen kunnen hier algemene conclusies worden getrokken. De voorwaarde van doorgifte aan de 

consumenten en de vereiste dat de mededinging niet mag worden uitgeschakeld stellen geen 

bijzondere problemen met betrekking tot de uitwisseling van informatie tussen concurrenten. 
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CONCLUSIE 

262. De uitwisseling van informatie tussen concurrenten komt erg vaak en in de meest verscheiden 

situaties voor. Op zichzelf staande uitwisselingen zijn op alle vlakken de meest subtiele vorm. Er 

wordt immers enkel informatie uitgewisseld zonder dat het doel van de informatie-uitwisseling wordt 

aangeduid. Om de grenzen van op zichzelf staande uitwisselingen van informatie vast te stellen, 

dienden bijgevolg de grenzen van artikel 101 VWEU te worden afgetast.  

263. De eerste grens van artikel 101 VWEU is de vereiste kwalificatie als overeenkomst tussen 

ondernemingen, een besluit van een ondernemersvereniging of een onderling afgestemde feitelijke 

gedraging. De meeste situaties kunnen worden gevat door één van deze drie samenwerkingsvormen. 

Dit geldt onder meer voor overeenkomsten tussen concurrenten om informatie uit te wisselen of de 

uitwisseling via een beroepsvereniging. Ook de situatie waarin ondernemingen dit niet uitdrukkelijk 

overeenkomen, maar waarin ze toch op wederzijdse en directe wijze informatie aan elkaar doorspelen, 

kan als onderling afgestemde feitelijke gedraging worden gekwalificeerd. Daar beginnen echter de 

onduidelijkheden. Hoe meer de uitwisseling van informatie balanceert op de grens tussen 

samenwerking en onafhankelijk gedrag, hoe moeilijker het wordt om de uitwisseling onder artikel 

101, lid 1 VWEU te vatten. Dit geldt voor eenzijdige directe mededelingen van informatie, parallelle 

publieke aankondigingen en eenzijdige publieke aankondigingen. In de Horizontale Richtsnoeren stelt 

de Commissie de eerste twee situaties te kunnen vatten, de derde blijft waarschijnlijk buiten schot. 

Deze positie is van belang, want het vormt het uitgangspunt van de Commissie in concrete zaken en 

het is (minstens) richtinggevend voor nationale mededingingsautoriteiten. De ruime stelling is echter 

niet zonder kritiek gebleven. Met betrekking tot eenzijdige directe mededelingen van informatie 

baseert de Commissie zich op rechtspraak in kartelzaken. Ze stelt dat ondernemingen die informatie 

ontvangen, betrokken zijn bij een onderling afgestemde feitelijke gedraging, tenzij ze ondubbelzinnig 

te kennen geven dat zij dergelijke informatie niet wensen te ontvangen. Deze aanpak is begrijpelijk, 

want ook alternatieve pistes vinden weinig steun in de praktijk en rechtspraak. Toch dienen vragen te 

worden gesteld bij de toepasselijkheid van rechtspraak in kartelzaken en bij de praktische toepassing 

van de vereiste om zich te verzetten tegen de informatie-mededeling. Met betrekking tot parallelle 

publieke aankondigingen gaat de Commissie niet in op de bestaande rechtspraak en vermijdt zo de 

theoretische discussies. De onduidelijkheden volgden op het arrest Houtslijp volgens hetwelke 

parallelle aankondigingen enerzijds als onderling afgestemde feitelijke gedraging kunnen worden 

gekwalificeerd, op voorwaarde dat ze zekerheid verschaffen over het toekomstig gedrag van een 

concurrent en anderzijds als parallel gedrag dat een onderlinge afstemming bewijst, indien dit de enige 

aannemelijke verklaring is voor het bestaan van de parallellie. 
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264. De tweede grens van artikel 101 VWEU wordt gevormd door het vereiste 

mededingingsbeperkende karakter van de overeenkomst. De uitwisseling van informatie kan zowel 

strekken tot beperking van de mededinging als deze beperking tot gevolg hebben.  

265. Wat betreft de mededingingsbeperkende strekking-categorie, zorgde het Hof met haar uitspraak 

in de zaak T-Mobile voor onduidelijkheid. Het Hof bepaalde dat een onderling afgestemde feitelijke 

gedraging een mededingingsbeperkende strekking heeft indien zij, gelet op de inhoud en het doel 

ervan en rekening houdend met de juridische en economische context, de mededinging binnen de 

gemeenschappelijke markt concreet kan verhinderen, beperken of vervalsen. Dit arrest biedt allerminst 

duidelijkheid over het belang van de concrete context en de gevolgen in deze context en maakt 

daarmee het onderscheid met inbreuken met mededingingsbeperkende gevolgen erg vaag. De 

Horizontale Richtsnoeren gaan de theoretische vragen uit de weg en definiëren duidelijk welke 

uitwisselingen als strekkende tot mededingingsbeperking zullen worden beschouwd: uitwisselingen 

van individuele informatie over voorgenomen toekomstige prijzen en hoeveelheden. Deze aanpak is 

toe te juichen omdat het zekerheid biedt aan ondernemingen, maar nationale praktijk brengt deze 

duidelijke omlijning in gevaar. De Commissie stelt bovendien dat ze deze categorie van uitwisselingen 

als kartels zal beschouwen en beboeten. Deze verregaande stelling wordt bekritiseerd, maar er wordt 

tevens op gewezen dat de grens tussen de uitwisseling van intenties en een kartel erg klein is. 

266. Indien een uitwisseling niet strekt tot beperking van de mededinging dienen de concrete 

gevolgen te worden onderzocht. Leidt de informatie-uitwisseling tot een heimelijke verstandhouding, 

verhoogt ze de interne en externe stabiliteit van de verstandhouding en/of schermt de uitwisseling de 

markt op concurrentieverstorende wijze af? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van de 

kenmerken van de markt en van de informatie-uitwisseling. De Horizontale Richtsnoeren vormen op 

dit punt een duidelijk analytisch kader. De uitwisseling van informatie is problematischer in een 

transparante, hecht oligopolistische, niet-complexe, stabiele en symmetrische markt en indien de 

informatie strategisch is, de deelnemende ondernemingen een voldoende groot deel van de markt 

beslaan, de gegevens geïndividualiseerd en niet-historisch zijn, ze frequent worden uitgewisseld, ze 

niet-openbaar zijn en op niet-openbare wijze worden uitgewisseld. Uiteraard dienen niet alle 

voorwaarden te worden vervuld om van een mededingingsbeperkende uitwisseling te spreken. Er 

kunnen zo goed als geen algemene uitspraken worden gedaan over de toelaatbaarheid van een 

informatie-uitwisseling. Elke informatie kan immers een gevaar betekenen, maar dit gevaar kan ook 

opgeheven worden door de andere kenmerken. Enkel met betrekking tot de ouderdom is een absolute 

uitspraak mogelijk: de uitwisseling van historische gegevens heeft geen negatieve gevolgen voor de 

mededinging. Dit doet echter reeds de volgende moeilijkheid vermoeden. De kenmerken betreffende 

de dekking van de markt, het geaggregeerde en historische karakter van de gegevens en de frequentie 

van de uitwisseling kunnen of worden niet omschreven. Het is wel duidelijk dat de uitwisseling van 
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prijzen en hoeveelheden het meest problematisch is, gevolgd door informatie over kosten en vraag. De 

Commissie definieerde tevens de kenmerken echt openbare informatie en informatie-uitwisseling, 

volgens dewelke de kosten voor het verkrijgen van de informatie voor alle concurrenten en kopers 

dienen te worden berekend. Een strikte toepassing lijkt onmogelijk. De Horizontale Richtsnoeren 

bieden dus geen safe harbours en het is ook niet mogelijk om de toelaatbaarheid van een systeem van 

informatie-uitwisseling simpelweg te controleren aan de hand van de Richtsnoeren, maar ze vormen 

minstens een duidelijke leidraad voor ondernemingen die met deze vraag worden geconfronteerd. 

267. Dezelfde kenmerken van de informatie-uitwisseling spelen een rol onder artikel 101, lid 3 

VWEU. Indien een uitwisseling leidt tot een efficiëntieverbetering, vereist het criterium van de 

onmisbaarheid dat de uitwisseling niet zo kan worden aangepast dat hetzelfde resultaat kan worden 

bereikt op een minder mededingingsbeperkende wijze. Het is dus aangeraden om bij de uitwisseling 

van informatie zo veel mogelijk te bewegen richting de kenmerken die als minst schadelijk worden 

beschouwd. 

268. De analyse van de grenzen van de uitwisseling van informatie tussen concurrenten onder artikel 

101 VWEU is erg subtiel en complex. Het antwoord op de vragen of uitwisselingen van informatie 

een vorm van samenwerking uitmaken en of zij kunnen strekken tot beperking van de mededinging 

tast de grenzen van het artikel 101 VWEU af. Met betrekking tot de mededingingsbeperkende 

strekking en mededingingsbeperkende gevolgen heeft de Commissie in de Horizontale Richtsnoeren 

een meer praktische analyse voorgesteld, die echter zonder algemene conclusies blijft. Enkele 

grenspunten zijn duidelijk, maar de algemene grenzen van de uitwisseling van informatie tussen 

concurrenten onder artikel 101 VWEU zijn, alhoewel onduidelijk, nooit veraf. 
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