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Summary in Dutch (Nederlandse samenvatting)

Hoofdstuk 1: Algemene Inleiding
De handhaving van het EU mededingingsrecht was in de eerste decennia van Europese 
integratie sterk gecentraliseerd. gedurende deze periode kwamen praktisch alle 
handhavingstaken voor rekening en verantwoordelijkheid van de Europese Commissie. 
Inmiddels is de handhaving van het EU mededingingsrecht grotendeels gedecentraliseerd. 
Tegen de achtergrond van Europese uitbreiding en ten behoeve van het verruimen 
van de beschikbare capaciteit is in 2004 besloten de mededingingsautoriteiten van de 
lidstaten te betrekken in de handhaving van de artikelen 101 en 102 van het Verdrag 
betreffende de Werking van de EU (VWEU). Sindsdien worden inbreuken op het EU 
mededingingsrecht tevens aangepakt door nationale autoriteiten overeenkomstig nationale 
handhavingsprocedures. Deze combinatie van decentralisatie en handhavingsautonomie 
doet vragen rijzen over de verhouding tussen EU recht en nationaal recht, alsmede 
over de kosten van handhaving. Deze studie verbindt beide vragen door te analyseren 
hoe bevoegdheden op het terrein van sancties zijn verdeeld over de EU en de lidstaten 
en wat het gevolg is van deze verdeling voor de kosten van handhaving. Aangezien 
sanctiebevoegdheden op het terrein van het mededingingsrecht vatbaar zijn voor 
verandering, kunnen de conclusies van deze studie worden aangegrepen door autoriteiten, 
rechters en wetgevers om op basis van economische overwegingen een bijdrage te leveren 
aan de verdere ontwikkeling van het EU mededingingsbeleid.

Hoofdstuk 2: De Decentralisatie van het EU Mededingingsrecht
De handhaving van de artikelen 101 en 102 VWEU door de lidstaten dient te gebeuren 
binnen de grenzen van het juridische raamwerk van de EU. Dit raamwerk wordt in 
de eerste plaats vormgegeven door Verordening van de Raad (Eg) nr 1/2003, waarin 
procedurele regels voor de toepassing van de artikelen 101 en 102 TFEU zijn vervat. Deze 
Verordening formuleert de uitgangspunten voor de verdeling van sanctiebevoegdheden 
tussen de EU en de lidstaten. Zij voorziet tevens in procedures die van invloed zijn op 
de kosten van decentralisatie (bijvoorbeeld parallelle vervolgingen). Hoofdstuk 2 doet het 
voorwerk voor deze studie, allereerst, door te beschrijven hoe de handhaving van het EU 
mededingingsrecht zich heeft ontwikkeld van een sterk gecentraliseerd stelsel naar haar 
huidige vorm en, vervolgens, door de uitgangspunten en procedures voor decentrale 
handhaving te analyseren. Uit deze analyse volgt dat het huidige juridische raamwerk is 
gebaseerd op een stelsel van gedeeld bestuur, sanctie-autonomie en geïnstitutionaliseerde 
samenwerking. In dit hoofdstuk wordt bovendien geconcludeerd dat dit raamwerk resulteert 
in ‘transactie kosten’ en ‘schaalnadelen’ die er voorheen, ten tijde van het gecentraliseerde 
handhavingsstelsel, niet waren.

Hoofdstuk 3: De Economische Aspecten van Decentralisatie
De economische voor- en nadelen van het huidige stelsel van decentrale handhaving 
worden verder bestudeerd in hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk schetst de relevante economische 
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overwegingen bij de beslissing sanctiebevoegdheden te alloceren aan één centrale 
autoriteit, dan wel aan meerdere gedecentraliseerde autoriteiten. Deze theoretische 
uiteenzetting leunt op de economische literatuur over federalisme. De conclusie wordt 
getrokken dat sommige voor- en nadelen van het huidige handhavingsstelsel inherent zijn 
aan de beslissing om de lidstaten te betrekken bij de handhaving van de artikelen 101 en 
102 VWEU. Dit is bijvoorbeeld het geval ten aanzien van de kosten die verband houden 
met het moeten onderhouden van meerdere handhavingsautoriteiten en de voordelen van 
het beschikken over kennis van nationale marktomstandigheden. Andere economische 
implicaties van de decentralisatie van het EU mededingingsrecht zijn afhankelijk van 
de omvang van de sanctie-autonomie en de ontwikkeling van nationale sanctieregimes. 
Bijvoorbeeld, hoe groter de sanctie-autonomie van de lidstaten, des te waarschijnlijker het 
is dat de sanctievoorkeuren van nationale belastingbetalers zullen worden gehonoreerd 
en des te beter de mogelijkheden voor lidstaten om een bijdrage te leveren aan (in plaats 
van aansluiting te zoeken bij) ontwikkelingen in het handhavingsbeleid. De economische 
literatuur over federalisme toont aan dat deze vormen van ‘voorkeurshonoratie’ en 
‘juridische innovatie’ zijn te vertalen in voordelen voor belastingbetalers. De uiteindelijke 
voor- en nadelen van het huidige decentrale handhavingsstelsel zijn afhankelijk van de 
heterogeniteit van sanctievoorkeuren (zoals vertaald in nationale sanctieregimes) en de 
mate waarin lidstaten daadwerkelijk experimenteren met innovatieve sancties.

Hoofdstuk 4: Verdekte Centralisatie: Het Onthullen van EU Sanctiebeginselen
Hoofdstuk 4 keert terug op de sanctie-autonomie van de lidstaten. In dit hoofdstuk wordt 
onderzocht in hoeverre nationale sanctiebevoegdheden voor inbreuken op de artikelen 
101 en 102 VWEU onderhevig zijn aan regels en beginselen van EU recht anders dan 
Verordening 1/2003. Dit verheldert niet alleen de verhouding tussen EU recht en nationaal 
recht in het kader van de decentrale handhaving van EU mededingingsrecht. Tevens wordt 
hiermee vastgesteld in welke mate het lidstaten vrij staat om nationale sanctievoorkeuren 
te honoreren en juridische innovatie te plegen. Deze analyse van EU sanctiebeginselen 
wijst bovendien op aspecten in de handhaving van de artikelen 101 en 102 VWEU ten 
aanzien waarvan transactie kosten en schaalnadelen zich niet zouden mogen voordoen juist 
vanwege het bestaan van een eenvormig EU regime. geconcludeerd kan worden dat EU 
sanctiebeginselen niet alleen voortvloeien uit Verordening 1/2003, maar tevens uit i) de 
artikelen 101 en 102 VWEU, ii) de vrijverkeersrechten, iii) de fundamentele rechten en 
iv) de verplichting tot loyale samenwerking. Echter, het geheel aan EU sanctiebeginselen 
overziend moet toch worden geconcludeerd dat de lidstaten nog altijd veel vrijheid genieten 
bij de vormgeving van hun nationale sanctieregime. Aldus worden de voordelen noch de 
nadelen van decentralisatie uitgedoofd door het bestaande raamwerk van EU recht. Hieruit 
volgt dat de economische geschiktheid van het huidige handhavingsstelsel grotendeels 
afhankelijk is van de heterogeniteit van sanctievoorkeuren en de mate waarin lidstaten door 
middel van juridische innovatie bijdragen aan de ontwikkeling van het mededingingsbeleid.
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Hoofdstuk 5: De Ontwikkeling van Nationale Sanctiebevoegdheden: Op Zoek naar 
Convergentie en Differentiatie
Hoofdstuk 5 richt zich op nationale sanctieregimes van drie prominente lidstaten wat 
betreft de handhaving van het mededingingsrecht (Duitsland, nederland en het Verenigd 
Koninkrijk) om zodoende een beeld te krijgen van de heterogeniteit van voorkeuren 
binnen de EU en om vast te stellen of er sprake is van juridische innovatie. De idee is dat 
sanctiebevoegdheden een afspiegeling zijn van sanctievoorkeuren. Met andere woorden, 
hoe groter de verschillen tussen de onderzochte sanctieregimes, des te heterogener de 
sanctievoorkeuren van de betreffende lidstaten. Dit hoofdstuk is verder gebaseerd op de 
overtuiging dat juridische innovatie niet plaatsvindt indien de lidstaten enkel de initiatieven 
van de Commissie volgen. Immers, hoewel convergentie naar het Commissiemodel kan 
resulteren in kostenreducties, zal dit in beginsel niet leiden tot een vooruitgang van de state 
of the art op het terrein van de handhaving. Tegen deze achtergrond analyseert hoofdstuk 
5 de modaliteiten en voorwaarden van alle maatregelen ter beëindiging en bestraffing van 
(vermeende en/of prima facie) inbreuken op de artikelen 101 en 102 VWEU die beschikbaar 
zijn in Duitsland, nederland en het Verenigd Koninkrijk. Deze analyse geeft een gemengd 
beeld van de ontwikkeling van nationale sanctieregimes. Aan de ene kant vertonen de 
sanctiebevoegdheden in de onderzochte jurisdicties duidelijk trekken van convergentie. 
gedeeltelijk kan dit worden verklaard door Verordening 1/2003 en de bevoegdheden 
van de Commissie, die model hebben gestaan voor de lidstaten. Daarnaast hebben ook 
de activiteiten van het European Competition Network, opgericht onder de vleugels van 
de EU, bijgedragen aan de convergentie van nationale sanctieregimes. Tenslotte wordt dit 
proces van convergentie versterkt door het feit dat lidstaten zich soms ook laten inspireren 
door andere nationale sanctieregimes. Aan de andere kant toont hoofdstuk 5 tevens dat er 
fundamentele verschillen bestaan tussen de vier onderzochte jurisdicties. Deze verschillen 
zijn gedeeltelijk het gevolg van eigenaardigheden in de verschillende jurisdicties die 
los staan van het mededingingsrecht. Andere verschillen zijn het gevolg van bewuste 
afwijkingen van het EU model. Ongeacht de bestaande convergentie-tendensen wordt het 
huidige handhavingsstelsel daarom niet gereduceerd tot een geografische uitdijing van het 
EU model.

Hoofdstuk 6: Besparingen en Kosten in de Allocatie van Sanctiebevoegdheden
Hoofdstuk 6 laat het theoretisch raamwerk van hoofdstuk 3 los op de empirische bevindingen 
uit de hoofdstukken 4 en 5 en bediscussieert de economische implicaties van het politieke 
besluit uit 2004 om handhavingscapaciteit te verruimen door middel van decentralisatie. 
Meer specifiek wordt er in dit zesde hoofdstuk stilgestaan bij i) de beperking van de kosten 
van decentralisatie als gevolg van de EU sanctiebeginselen en de convergentie-tendensen, 
ii) de efficientie-winsten als gevolg van de sanctie-autonomie van de lidstaten in het licht 
van de heterogeniteit (of homogeniteit) van sanctievoorkeuren, en iii) de efficientie-winsten 
als gevolg van juridische innovatie door de lidstaten. geconcludeerd kan worden dat een 
gedecentraliseerd handhavingsstelsel dat is geënd op sanctie-autonomie aanzienlijke kosten 
met zich brengt, terwijl de efficientie-winsten minder spectaculair lijken dan had kunnen 

Nederlandse samenvatting

303



worden gehoopt. De winsten als gevolg van ‘voorkeurshonoratie’ zijn beperkt tot de gebieden 
waarop sanctieverschillen tussen de lidstaten blijvend zijn. Deze gebieden nemen geleidelijk 
aan af. Dit heeft als gevolg dat de voordelen van decentralisatie steeds meer afhankelijk 
worden van juridische innovatie. Hoewel juridische innovatie en de informatievoordelen 
die dit oplevert uiterst waardevol kunnen zijn, worden deze voordelen pas te gelde gemaakt 
zodra lidstaten daadwerkelijk leren van experimenten in de omringende landen. Dit lijkt 
niet altijd het geval. Op basis hiervan kunnen twee vervolgconclusies worden getrokken. 
Allereerst kan niet worden verondersteld dat decentralisatie een efficiente wijze van 
capaciteitsverruiming is geweest, noch op de korte termijn, noch op de middellange 
termijn. Daarnaast moet worden geconcludeerd dat de latente voordelen van juridische 
innovatie niet optimaal worden benut.

Hoofdstuk 7: Algehele Conclusies
Hoofdstuk 7 sluit deze studie af met een overzicht van de bovengenoemde juridische en 
economische implicaties van decentralisatie en een vijftal opmerkingen en aanbevelingen. 
Ten eerste zouden de nationale rechters en het Hof van Justitie van de EU ook in de toekomst 
moeten blijven samenwerken bij de beantwoording van enkele prangende vragen over de 
verhouding tussen EU recht en nationaal recht, alsmede over de onderlinge verhouding van 
uiteenlopende EU belangen. Ten tweede zouden zowel het Hof als het gerecht rekening 
moeten houden met de decentrale handhavingsdimensie en moeten aangeven, in al hun 
beslissingen in het kader van de artikelen 101 en 102 VWEU, of een uitspraak al dan niet 
erga omnes effect heeft. Ten derde zouden het Hof, het gerecht en de EU wetgever bij 
beslissingen die van invloed zijn op de mate van uniformiteit in de handhaving van de 
artikelen 101 en 102 VWEU zoveel mogelijk rekening moeten houden met de economische 
implicaties van hun keuzes. Dit betekent dat zij autonomie boven uniformiteit zouden 
moeten verkiezen, tenzij er duidelijke aanwijzingen zijn dat meer uniformiteit resulteert 
in besparingen op handhavingskosten. Indien er kostenbesparingen zijn te verwachten als 
gevolg van ‘uniformering’, moeten deze worden afgezet tegen de informatienadelen (geen 
mogelijkheid voor juridische innovatie) en de consequenties voor nationale budgetten. 
Ten vierde zouden de lidstaten beter gebruik moeten maken van de latente voordelen van 
decentralisatie en juridische innovatie. Deze aanbeveling verplicht de lidstaten zorg te 
dragen dat leermomenten worden vertaald in beleid en wetgeving, alsmede oplossingen 
aan te dragen voor lacunas in het geldende EU kader. Ten vijfde zouden de kosten van 
decentralisatie moeten worden teruggedrongen, enerzijds, door het verbeteren van de 
voorwaarden voor informatie-uitwisseling tussen autoriteiten en, anderzijds, door het 
beperken van parallelle vervolgingen.
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