X. MEDEDINGING
Ondernemingen behoren:
1. Hun activiteiten in overeenstemming met alle geldende mededinginswetten en regelgeving
uit te voeren, daarbij rekening houdend met de mededingingswetgeving van alle jurisdicties
waarin hun activiteiten effect kunnen hebben op de vrije concurrentie.
2. Zich te onthouden van het aangaan of uitvoeren van concurrentiebeperkende afspraken
tussen concurrenten, waaronder afspraken om:
a) om vaste prijzen te hanteren
b) om hun aanbestedingen op elkaar af te stemmen
c) om productiebeperkingen of quota vast te stellen; of
d) om markten te delen of te verdelen door klanten, leveranciers, geografische zones of
activiteiten toe te wijzen.
3. Met mededingingsautoriteiten samen te werken door, onder meer en mede afhankelijk van
de toepasselijke wetten en passende waarborgen, verzoeken om informatie zo snel en
volledig mogelijk als werkbaar is te beantwoorden, en het gebruik van beschikbare
middelen, zoals het afstand doen van een verschoningsrecht indien gepast, in overweging te
nemen ter bevordering van effectieve en efficiënte samenwerking tussen autoriteiten die
onderzoek doen.
4. Regelmatig bij hun personeel het belang van naleving van alle toepasselijke
mededingingswetten en –regelgeving onder de aandacht brengen en, in het bijzonder, het
hoger management van de onderneming te trainen op mededingingsgebied.
Toelichting op Mededinging


Deze aanbevelingen zijn bedoeld om het belang van de wet- en regelgeving op het gebied van
de mededinging voor de doelmatige werking van zowel de binnenlandse als de buitenlandse
markt te benadrukken, nogmaals te wijzen op het belang van de naleving van deze wet- en
regelgeving door zowel nationale als multinationale ondernemingen, en te waarborgen dat alle
ondernemingen zich bewust zijn van het grote aantal mededingingswetten, de strekking,
herstelmaatregelen en de sancties ervan, evenals de mate van samenwerking tussen de
mededingingsautoriteiten. De uitdrukking “mededingingswetten” wordt gebruikt om te
verwijzen naar wetten, met inbegrip van “antikartel-” en “antimonopolie” wetten, die een
verbod inhouden op a) concurrentiebeperkende afspraken; b) misbruik van een markt- of
machtspositie; c) het verwerven van een machtspositie op de markt door andere middelen dan
een efficiënte bedrijfsvoering; of d) het substantieel verminderen van de concurrentie of het
substantieel belemmeren van doelmatige concurrentie via fusies en overnames.



In het algemeen behelzen mededingingswetten en -beleid een verbod op a) hard core kartels;
b) andere concurrentiebeperkende afspraken; c) concurrentiebeperkend gedrag dat een marktof machtpositie misbruikt of uitbreidt; en d) mededingingsbeperkende fusies en overnames.
Krachtens de Aanbeveling van de OESO-Raad inzake Effectieve Maatregelen tegen Hard Core
Kartels, C(98)35/def. uit 1998, vormen de concurrentiebeperkende afspraken genoemd onder
a) hard core kartels maar in de Aanbeveling wordt echter rekening gehouden met de
verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten, met inbegrip van de verschillen tussen de
wettelijke vrijstellingen en/of bepalingen die een goedkeuring mogelijk maken voor een
activiteit die normaal gesproken verboden zou zijn. Deze aanbevelingen van de Richtlijnen
suggereren niet dat ondernemingen op voorhand dergelijke vrijstellingen of bepalingen zouden
moeten aanwenden. De categorieën onder b) en c) zijn algemener van aard, omdat de
gevolgen van andere soorten afspraken en unilateraal gedrag op de mededinging minder
eenduidig van aard zijn en er minder consensus bestaat over wat als “concurrentiebeperkend”
moet worden beschouwd.



Mededingingsbeleid heeft tot doel bij te dragen aan de welvaart en de economische groei door
het bevorderen van een marktsituatie waarin de aard, kwaliteit en prijs van goederen en
diensten worden bepaald door vraag en aanbod. Zo’n concurrentiebevorderend klimaat komt
niet alleen de consumenten en de economie als geheel ten goede, maar beloont ook
ondernemingen die efficiënt inspelen op de vraag van de consumenten. Ondernemingen
kunnen bijdragen aan dit proces door informatie en advies te geven wanneer de overheid
wetten en beleid overweegt die de efficiency zouden kunnen beperken of het
concurrentieklimaat anderszins zouden kunnen verslechteren.



Ondernemingen dienen te beseffen dat mededingingswetgeving uitgevoerd blijft worden en dat
het steeds gebruikelijker is dat deze wetten concurrentiebeperkende activiteiten die in het
buitenland plaatsvinden verbieden indien ze schadelijke gevolgen hebben voor de binnenlandse
consumenten. Bovendien maken grensoverschrijdende handel en investeringen het steeds
waarschijnlijker dat concurrentiebeperkend gedrag in het ene land nadelige effecten heeft in
andere landen. Ondernemingen moeten daarom rekening houden met de wetten van het land
waarin ze werkzaam zijn en met die van alle landen waarin de gevolgen van hun gedrag
voelbaar kunnen zijn.



Tot slot dienen ondernemingen te erkennen dat de mededingingsautoriteiten steeds meer en
intensiever
gaan
samenwerken
bij
het
onderzoek
naar
en
de
strijd
tegen
concurrentiebeperkende gedragingen. Zie in het algemeen: Aanbeveling van de Raad
betreffende de samenwerking tussen de lidstaten inzake concurrentiebeperkende praktijken die
de internationale handel schaden, C(95)130/Final; Aanbeveling van de Raad voor Evaluatie van
Fusies. Wanneer de mededingingsautoriteiten van verschillende landen hetzelfde gedrag
onderzoeken, kunnen ondernemingen, door de samenwerking tussen de autoriteiten te
vergemakkelijken, een consistente en degelijke besluitvorming en herstel van de mededinging
bevorderen en ook kostenbesparingen voor de overheid en ondernemingen mogelijk maken.

