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Voorwoord bij het jaarverslag over het mededingingsbeleid 2018 door Margrethe Vestager, 

commissaris belast met het mededingingsbeleid 

2018 was een jaar waarin de Commissie zeer actief bezig was met de handhaving van het Europese 

mededingingsbeleid en mededingingsrecht: de Commissie gaf 395 concentratiebesluiten, nam 284 

staatssteunbesluiten en sprak zich uit over meer dan 20 kartel- en antitrustzaken, een stijging met 

40 % sinds 2017. Tegelijkertijd is de Commissie voortgegaan met het stroomlijnen van de procedures 

in mededingingszaken, om zo te komen tot een snellere en efficiëntere toepassing van de Europese 

mededingingsregels. Bij de handhaving van mededingingsregels die sinds meer dan 60 jaar in het 

Verdrag verankerd zijn, blijkt nog steeds het delicate evenwicht dat de stichters van onze Unie tot 

stand hebben gebracht. Het Europese mededingingsbeleid is een belangrijk beleidsinstrument 

geweest om in te spelen op economische en financiële uitdagingen. En we begrijpen gemakkelijk 

waarom: dit beleid verleent met zijn stevige basis van regels, feiten, bewijs en economische analyses 

juridische voorspelbaarheid wat betreft de werking van de rechtsstaat en levert waarde op voor 

burgers en ondernemingen. Tegelijkertijd is het een gezonde basis gebleken om telkens opnieuw de 

opkomende uitdagingen aan te pakken. 

De jongste jaren hebben de markten disruptieve veranderingen ondergaan en de digitalisering van 

de economie zorgt voor onophoudelijke veranderingen in de manier waarop markten functioneren 

en in de gedragingen van consumenten. In werkelijkheid zijn er tegenwoordig slechts twee soorten 

ondernemingen: ondernemingen die de digitale transformatie al hebben gemaakt, en 

ondernemingen die deze transformatie nu nog ondergaan. Hoewel dit geleid heeft tot een 

welgekomen vernieuwing, de connectiviteit is toegenomen en er nieuwe producten en diensten zijn 

gekomen, is ook de bezorgdheid in de samenleving toegenomen over de maatschappelijke impact 

daarvan en, uit mededingingsoogpunt, over de machtsconcentratie bij enkele zeer grote digitale 

ondernemingen. Om niet aan relevantie in te boeten moet tegelijkertijd het status quo voortdurend 

opnieuw ter discussie worden gesteld. 

Om die reden hebben we lang nagedacht om te begrijpen wat de digitalisering zal meebrengen voor 

de mededinging. Onze drie onderzoeken naar het gedrag van Google hebben ons doen inzien hoe 

machtige ondernemingen in dit digitale tijdperk schade kunnen berokkenen aan de mededinging. 

Twee jaar geleden hebben we ons onderzoek naar de e-commercemarkten in Europa afgerond, op 

basis van gegevens van nagenoeg 2 000 Europese ondernemingen. Aansluitend bij dit onderzoek 

loopt er nu in een aantal individuele zaken een onderzoek. 

In januari van dit jaar hebben we meer dan 500 mensen samengebracht voor een conferentie in 

Brussel om te bespreken welke veranderingen de digitale technologie in onze markten brengt. In de 

aanloop naar die conferentie hebben we meer dan 100 schriftelijke bijdragen ontvangen, die alle 

aspecten van het debat belichten. Enkele maanden geleden hebben we het verslag ontvangen 

waarin drie bijzondere adviseurs ons beschreven hebben welke invloed de digitalisering heeft op 

consumenten in Europa en hoe het mededingingsbeleid daarop kan inspelen.  

Een van de belangrijkste boodschappen uit dat verslag is dat we de macht van digitale platforms 

moeten aanpakken. Dat kan door de concurrentie tussen kleinere spelers en dominante platforms 

veilig te stellen, door de macht van dominante platforms om te buigen en ervoor te zorgen dat zij 

hun zakelijke klanten eerlijk en transparant behandelen, door nauwgezet toe te zien op strategieën 

die de interoperabiliteit ondermijnen en niet het minst door regelgeving aan te nemen om digitale 

platforms aan behoorlijke democratische controle te onderwerpen. Wat betreft de handhaving van 

de mededingingsregels is de belangrijkste uitdaging dat we snel en effectief moeten kunnen 
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ingrijpen om op te treden tegen bedreigingen voor de mededinging, waarbij we aandacht moeten 

hebben voor nieuwe strategieën die de mededinging kunnen schaden.  

Richten we onze blik op de toekomst, dan zien we dat de Commissie het voorbije jaar 

37 uitgavenprogramma’s voor het komende meerjarig financieel kader 2021-2027 heeft 

goedgekeurd. Indien de medewetgevers daarmee instemmen, zouden de programma’s de 

mogelijkheid bieden het mededingingsbeleid rechtstreeks te ondersteunen met een indicatief 

budget van 140 miljoen EUR over de volgende zeven jaar. Een kernprioriteit van het 

mededingingsonderdeel van het programma voor de eengemaakte markt is de ondersteuning van 

de Commissie om haar IT-tools en -expertise te versterken zodat zij de mededingingsregels 

daadwerkelijk kan blijven handhaven in een steeds meer door data aangedreven economie. Dat 

betekent meer bepaald dat we in staat moeten zijn inbreuken op te sporen in een wereld die door 

algoritmen wordt beheerst, maar ook dat we zaakdossiers en datavolumes van een almaar 

toenemende omvang en complexiteit moeten kunnen beheren. Relevantie, kwaliteit en snelheid in 

onze activiteiten op mededingingsgebied blijven dan ook van essentieel belang. Onderzoeken dienen 

snel te verlopen maar moeten ook diepgang hebben en accuraat zijn, en ondernemingen hebben het 

recht om te worden gehoord. De Commissie heeft steeds meer behoefte aan precieze en geschikte 

IT-tools om haar onderzoeken gericht te kunnen voeren en snel af te ronden.  

Om te garanderen dat de uitgaven in het kader van het nieuwe meerjarig financieel kader zoveel 

mogelijk resultaat opleveren, willen we de staatssteunregels op gerichte wijze aanpassen. We willen 

ervoor zorgen dat nationale financiering – bijvoorbeeld uit op nationaal niveau beheerde Europese 

structuur- en investeringsfondsen – en centraal beheerde EU-fondsen naadloos kunnen worden 

gecombineerd maar zonder dat particuliere investeringen worden weggedrukt of de mededinging 

buitensporig wordt verstoord. 

Voorts is systematische zelfbeoordeling nodig om relevant te blijven. Het afgelopen jaar zijn we in 

overeenstemming met de richtsnoeren voor betere regelgeving van de Commissie van start gegaan 

met een evaluatie van onder meer de staatssteunregels die waren vastgesteld in het kader van de 

modernisering van het staatssteunbeleid. Aan de hand van deze “fitness check” zal worden 

nagegaan of de regels echt hebben gewerkt zoals bedoeld was, hetgeen de basis zal vormen voor 

besluiten die de Commissie in de toekomst zal moeten nemen, om namelijk te weten of de regels 

verder moeten worden verlengd of misschien geactualiseerd. 

Voorts zal de ECN+-richtlijn van afgelopen december ervoor zorgen dat alle nationale 

mededingingsautoriteiten behoorlijk gefinancierd en degelijk uitgerust kunnen worden om de 

mededingingsregels in de hele Europese Unie te handhaven. Momenteel nemen nationale 

autoriteiten zo'n 85 % van alle besluiten waarin de Europese mededingingsregels worden toegepast. 

Nu zij meer armslag krijgen, zal dat leiden tot een snellere, meer eenvormige en uiteindelijk 

effectievere handhaving van de EU-mededingingsregels. 

Alles samengenomen geloof ik dat ons optreden in 2018 en de voorbije jaren heeft aangetoond hoe 

het mededingingsbeleid niet alleen bijdraagt tot eerlijk marktgedrag, maar ook rechtvaardige 

resultaten voor de Europese burger heeft opgeleverd, doordat ondernemingen de kans krijgen op 

gelijke voet te concurreren in de interne markt, hetgeen vervolgens de consumenten ten goede 

komt. We hebben voortdurend actie ondernomen om eerlijke concurrentie te beschermen en te 

herstellen in een aantal belangrijke sectoren, zoals de digitale economie, de energiemarkt, de 

vervoersector en de financiële markten. We hebben onze inspanningen voortgezet om te 

verhinderen dat de lidstaten onterechte belastingvoordelen aan geselecteerde ondernemingen 

zouden verlenen, waardoor deze ondernemingen de mogelijkheid krijgen hun eerlijke bijdrage in de 
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belastingen te ontlopen. Tegelijkertijd hebben de staatssteunregels van de Europese Unie de 

lidstaten altijd de mogelijkheid geboden om belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees 

belang te ondersteunen, zoals het geïntegreerde project voor onderzoek en innovatie op het gebied 

van micro-elektronica dat Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk samen hebben 

aangemeld. Dit project maakt deel uit van de zes sleuteltechnologieën (KET's) die volgens ons 

cruciaal zijn voor de toekomstige industriële ontwikkeling. Ten slotte zijn we ons op het 

wereldtoneel onafgebroken blijven inzetten voor een echte mededingingscultuur in de Europese 

Unie en de rest van de wereld.  

2019 is een jaar van belangrijke veranderingen voor de Europese Unie, nu we ons opmaken om een 

nieuwe ploeg van leiders te begroeten voor de volgende institutionele cyclus. In deze context blijft 

ons mededingingsbeleid een cruciale bijdrage leveren tot een eerlijk, duurzaam en concurrerend 

Europa. Het mededingingsbeleid is en blijft een belangrijk instrument om steeds opnieuw het 

concurrentievermogen te stimuleren en omstandigheden te creëren waarin groei en jobcreatie 

kunnen floreren, om te investeren in de technologieën van morgen en om de eengemaakte markt te 

ondersteunen, zodat Europese ondernemingen sterker worden en in staat zijn ook wereldwijd te 

concurreren. 

Omdat een sterke Europese economie behoefte heeft aan daadwerkelijke concurrentie, om 

innovatief, dynamisch en succesvol te blijven. En omdat we op een keerpunt in onze geschiedenis 

staan waar de keuzes die we maken, voor de komende decennia bepalend zullen zijn voor het soort 

wereld waarin we leven, en we ervoor moeten zorgen dat de waarden die Europeanen belangrijk 

vinden, verder worden beschermd.  


