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Dit jaar is het 60 jaar geleden dat het Verdrag van Rome werd ondertekend. Hiermee werd de basis 

gelegd voor wat nu de Europese Unie is. Wat we de afgelopen zestig jaar samen hebben opgebouwd, 

is ongelofelijk: een gemeenschap van vrijheid en voorspoed, die doordrongen is van respect voor 

mensenrechten en de rechtsstaat, en 500 miljoen mensen op ons continent verenigt. 

Met het Verdrag van Rome zijn we de weg ingeslagen naar een interne markt voor goederen, werk 

en diensten. Als commissaris belast met het mededingingsbeleid is het mijn taak om er mee te 

helpen voor zorgen dat deze interne markt eerlijk en doeltreffend functioneert. Zo ontstaan de 

voorwaarden om prijzen concurrerend te houden, klanten te laten kiezen uit een ruimer aanbod aan 

kwalitatieve goederen en diensten, en bedrijven steeds weer de juiste prikkels te geven om te 

innoveren.  

Onze interne markt kan zijn volledige potentieel niet waarmaken zonder het Europese stelsel van 

mededingingsbeleid en -handhaving: ieder besluit dat we nemen – of het nu gaat om concentraties, 

antitrustzaken of staatssteun – is het bewijs dat iedereen de ruimte krijgt om te ondernemen op de 

concurrerende markten in Europa, zolang hij zich maar aan de regels houdt. De achterliggende 

doelstelling van ons beleid is het herstel van gelijke mededingingsvoorwaarden op de interne markt. 

In tijden van globalisering moeten we er ook voor zorgen dat in een wereld van mondiale handel en 

mondiale ondernemingen kleine bedrijven en individuen een eerlijke kans krijgen. Dit betekent dat 

wij, als mededingingstoezichthouder, ook de opdracht hebben het verschil te maken. EU-bedrijven 

en EU-burgers moeten horen hoe open markten en levendige concurrentie iedereen ten goede 

komen – niet alleen een paar machtige mensen. Dat is nu precies waar het bij de handhaving van de 

mededingingsregels om draait. 

Ik ben ervan overtuigd dat we in 2016 concreet hebben laten zien hoe het mededingingsbeleid een 

eerlijker samenleving helpt vorm te geven, waar alle economische spelers – groot en klein – zich aan 

dezelfde regels houden. We zijn opgetreden om eerlijke concurrentie te beschermen en te herstellen 

in een aantal cruciale sectoren, zoals de digitale economie, de energiemarkt, het vervoer en de 

financiële markten. We hebben ervoor gezorgd dat lidstaten geen onterechte voordelen toekennen 

aan een selecte groep bedrijven, ook niet via fiscale instrumenten. Op internationaal niveau hebben 

we ons ingespannen om een echte mededingingscultuur uit te dragen, in de EU en wereldwijd.  

Die verwezenlijking is natuurlijk niet alleen onze verdienste: zestig jaar verenigd Europa laat zien dat 

de beste resultaten worden behaald door samen te werken. Die aanpak geldt ook voor de 

handhaving van de mededingingsregels.  

De Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten van de lidstaten werken binnen het 

European Competition Network (ECN) nauw samen bij de handhaving van de EU-

mededingingsregels. Maar niet alle nationale mededingingsautoriteiten beschikken over de vereiste 

instrumenten. Omdat ze een zo cruciale rol spelen bij de bescherming van de Europese consument, 

willen we dat ze ook allemaal volledig onafhankelijk beslissingen kunnen nemen en beschikken over 

doeltreffende instrumenten om een eind te maken aan inbreuken en deze te bestraffen. 



Daarom zijn we op 22 maart met een nieuw wetgevingsvoorstel gekomen dat nationale 

mededingingsautoriteiten in staat moet stellen hun opdracht volledig waar te maken en de EU-

mededingingsregels krachtdadiger af te dwingen. Dit voorstel moet ervoor zorgen dat ze alle 

instrumenten hebben die daarvoor nodig zijn. Ons doel is op de interne markt een echte 

gemeenschappelijke ruimte voor het handhaven van mededingingsregels tot stand te brengen en zo 

bij te dragen tot de algemene doelstellingen van concurrerende markten die voor banen en groei 

kunnen zorgen.  

Omdat iedere nationale autoriteit anders is, worden de nieuwe regels voorgesteld in de vorm van 

een richtlijn, zodat rekening kan worden gehouden met bijzonderheden van uiteenlopende landen. 

De richtlijn is nu, volgens de gewone wetgevingsprocedure, voor aanneming aan het Europees 

Parlement en de Raad gezonden. Dit voorstel gaat niet over het creëren van nieuwe 

mededingingswetgeving: het gaat om het versterken van de handhaving van de bestaande regels 

door lidstaten, in partnerschap met de Commissie. 

Zodra de voorgestelde regels zijn aangenomen, krijgen de nationale mededingingsautoriteiten een 

gemeenschappelijk basisinstrumentarium en doeltreffende handhavingsbevoegdheden. Zo wordt 

gewaarborgd dat de mededingingsautoriteiten: a) bij de handhaving van de EU-mededingingsregels 

onafhankelijk optreden en volledig onpartijdig functioneren, zonder instructies van publieke of 

private entiteiten te volgen; b) de nodige financiële en personele middelen hebben om hun werk te 

doen; c) over alle bevoegdheden beschikken om alle relevante bewijsmateriaal te verzamelen, zoals 

het recht om mobiele telefoons, laptops en tablets te doorzoeken; d) bij inbreuken op de EU-

mededingingsregels passende instrumenten hebben om evenredige en afschrikkende sancties op te 

leggen; e) beschikken over onderling afgestemde clementieregelingen die ondernemingen ertoe 

aanzetten bewijzen van verboden kartels op tafel te brengen.  

Eerlijkheid werkt natuurlijk in twee richtingen. Voor economische spelers betekent dit dat ze de 

regels moeten naleven. Voor mededingingsautoriteiten betekent dit dat ze hun bevoegdheden 

correct moeten gebruiken, met volle respect voor de rechten van verdediging van bedrijven. 

Bedrijven hebben het recht te weten welke zaak er tegen hen loopt en ze moeten de kans krijgen te 

reageren. In haar voorstel beklemtoont de Commissie daarom dat mededingingsautoriteiten deze 

rechten in acht moeten nemen, in overeenstemming met het EU-Handvest van de grondrechten. 

Een slagkrachtige handhaving van de mededingingsregels laat Europeanen de vruchten plukken van 

concurrentie. Als handhavers zijn we ons goed bewust dat besluiten en initiatieven van het 

mededingingsbeleid ertoe doen in de reële wereld. Ze hebben impact op het dagelijkse leven van 

bedrijven en consumenten. Ze pakken de belangrijkste obstakels voor groei en innovatie aan. Ze 

stellen alle bedrijven, ook kleine en middelgrote ondernemingen, in staat te concurreren op eigen 

kracht. Uiteindelijk zorgen ze ervoor dat er binnen een open interne markt een gelijk speelveld blijft 

bestaan dat de banen creëert die we nodig hebben. 

 


