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Mr. drs. E.M.H. Loozen

Onduidelijke rechtsnormen leiden tot rechtsonzekerheid. Voor
het begrip mededingingsbeperking zoals neergelegd in artikel
101(1) VWEU – alsook artikel 6(1) Mw – bestaat nog altijd geen
eenduidig beoordelingskader. In dit proefschrift wordt een
poging gedaan om het begrip mededingingsbeperking eenduidig
te definiëren. Hierbij wordt uitgegaan van een functionele 
interpretatie van het begrip mededingingsbeperking waarbij dit
begrip overeenkomstig zijn economische grondslag wordt 
uitgelegd. 

Dit vergt om te beginnen dat de economische benadering waarbij
een afname van de consumentenwelvaart maatgevend is voor de
toepassing van het kartelverbod, in overeenstemming wordt
gebracht met de opzet van artikel 101 VWEU, zijn karakteristieke
duale structuur daarbij inbegrepen. Voorts is het de bedoeling
om tot een ‘vol’ beslismodel te komen. Een vol beslismodel wordt
opgevat als een analytisch stappenplan dat inzicht verschaft in
de wijze waarop de betrokken rechtsnorm onder alle omstandig-
heden kan worden gehanteerd. Dat vereist dat een dergelijk
beslismodel alle relevante mededingingseconomische toetsen
omvat. Deze toetsen betreffen de allocatieve, productieve en
dynamische efficiëntie. Daarnaast dient elk mededingingsrechte-
lijk voorschrift bij te dragen aan een ander voorschrift zonder
daarmee te overlappen, terwijl geen van deze voorschriften 
overbodig mag zijn. 

De opzet van een beslismodel volgens een economische 
benadering leidt tot een opschoning van het begrippenapparaat.
Verder zal blijken welke landmark cases voldoen aan de vereis-
ten van een economische benadering en welke niet. Daarnaast
wordt inzichtelijk gemaakt dat een economische benadering 
niet leidt tot de toepassing van een rule of reason binnen het
kader van artikel 101(1) VWEU noch tot de toepassing van een
maatschappelijke rule of reason binnen het kader van artikel 101
VWEU. 


