
 

Commentaar: 
 

Heeft Sabam te dure noten op zijn zang?  

Na de prijsdiscriminatie, de excessieve prijzen 
 

door Herlinde Burez en Stefanie Colaers 
advocaten 

 

 

 

I. Inleiding 

 

1. In zijn stakingsvonnis van 12 april 2018 oordeelt de voorzitter van de 

toenmalige Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel, 

zetelend zoals in kort geding, dat SABAM met de toepassing van haar 

auteursrechtelijke tarieven aan concert- en festivalorganisatoren een 

inbreuk maakt op het mededingingsrecht en zich schuldig maakt aan 

oneerlijke marktpraktijken.  

 

2. Meer bepaald vormen de tarieven en de wijze waarop SABAM die hanteert 

en wijzigt volgens de voorzitter een misbruik van machtspositie in strijd 

met de Europese en nationale mededingingsregels, gelet op het excessieve 

karakter ervan.  

 

3. Het stakingsvonnis biedt de gelegenheid om de tweeledige juridische test 

voor excessieve prijzen als misbruik van machtspositie, zoals vastgelegd 

door het Hof van Justitie van de Europese Unie (“Hof van Justitie”), in 

herinnering te brengen. Daarbij wordt ook meteen meegepikt hoe deze 

tweeledige test in recente nationale beslissingspraktijk en rechtspraak wordt 

toegepast. Tegen het licht van die tweeledige test onderzoeken we of we de 

voorzitter kunnen volgen in zijn conclusie dat SABAM te dure noten op 

zijn zang heeft.   

 

II. Samenvatting van de feiten en het vonnis  

 

4. Op 12 april 2018 bevestigt de voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank 

van Koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, dat SABAM haar 

machtspositie heeft misbruikt. De feiten die aan de grondslag liggen van die 

stakingsvordering kunnen als volgt worden samengevat.  

 

5. Met ingang van 1 januari 2017 voert SABAM een verhoging door van het 

tarief dat de concert- en festivalorganisatoren moeten betalen voor de 

auteursrechten. Met die tariefverhoging trekt SABAM de percentages voor 

op-één-na elke schijf op. Het resultaat is dat het cumulatief berekend 

basistarief voor auteursrechten 17 tot 37% duurder wordt voor middelgrote 

tot grote muziekfestivals. Enkel kleine muziekfestivals met bruto-



  

 

ontvangsten of een artistiek budget tot 50.000 euro zijn niet onderworpen 

aan de tariefverhoging en ontspringen daardoor de dans. 

 

6. Dit is niet naar de zin van de grotere muziekfestivals, waaronder Gentse 

Feesten, Festival Dranouter, Summerfestival, Laundry Day, Fire is Gold, 

Lokerse Feesten, Groezrock en Paulusfeesten, die worden geconfronteerd 

met plotse en beduidend hogere auteursrechtelijke kosten. 

 

7. Samen met de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen stellen meer 

dan 30 concert- en festivalorganisatoren, die samen genomen het merendeel 

van de concerten en festivals in België organiseren, een stakingsvordering 

in bij de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel wegens 

misbruik van machtspositie in strijd met de Europese en Belgische 

mededingingsregels. 

 

8. Bij vonnis van 12 april 2018 oordeelt de stakingsrechter dat SABAM als 

enige auteursrechtenorganisatie in België over een feitelijk monopolie 

beschikt op de Belgische markt van de bescherming van de auteursrechten 

op muzikale werken. Als verplichte partner voor alle concert- en 

festivalorganisatoren rust er op SABAM een bijzondere 

verantwoordelijkheid om geen misbruik te maken van deze machtspositie.  

 

9. Van dergelijk misbruik is sprake wanneer een onderneming met een 

machtspositie onbillijke of excessieve prijzen toepast die niet in redelijke 

verhouding staan tot de economische waarde van de geleverde prestatie. 

Volgens de stakingsrechter moet de berekeningsmethode van de 

auteursrechten overigens zo nauw mogelijk aansluiten bij de economische 

realiteit zonder de beheerskosten van de licenties en het toezicht op het 

gebruik van de beschermde muziekwerken onevenredig te verhogen. De 

stakingsrechter verwijst hiermee naar de vaste rechtspraak van het Hof van 

Justitie die zij toepasselijk acht ten aanzien van auteursrechtenorganisaties 

zoals SABAM.1  

 

10. De stakingsrechter past de door het Hof van Justitie vooropgestelde 

principes nauwgezet toe in deze zaak. SABAM moet tarieven hanteren die 

redelijkerwijs in verhouding staan tot de prestaties die SABAM levert, met 

name de terbeschikkingstelling van het door haar beheerde repertoire van 

auteursrechtelijk beschermde muziekwerken aan haar licentienemers. 

Aangezien de inhoud en kost voor deze prestaties onveranderd is gebleven 

(minstens SABAM niet aantoont dat deze zouden zijn gewijzigd), kan 

SABAM niet objectief economisch rechtvaardigen waarom zij nieuwe 

hogere basistarieven doorvoert.  

 

11. SABAM’s voornaamste lijn van verdediging blijkt te zijn geweest dat ze 

het gepast achtte om de toepasselijke tarieven in België in 

 
1 HvJ 14 februari 1978, C-27/76, ECLI:EU:C:1978:22, United Brands; HvJ 9 april 1987, C-402/85, 
ECLI:EU:C:1987:197, Basset/SACEM; HvJ 11 december 2008, C-52/07, ECLI:EU:C:2008:703, 

Kanal 5 and TV4. 



overeenstemming te brengen met de hogere tarieven in de ons omringende 

landen. Daarmee spant SABAM volgens de stakingsrechter het paard achter 

de wagen. Buitenlandse tarieven kunnen als benchmark of 

vergelijkingspunt fungeren om een vermoeden van misbruik te detecteren, 

zoals bevestigd door recente rechtspraak van het Hof van Justitie2. 

Omgekeerd vormen buitenlandse tarieven evenwel geen economische 

rechtvaardiging om buitensporige tariefverhogingen toe te passen in België.  

 

12. Voorts kan SABAM ook geen argument putten uit de beperkte toepassing 

van de hogere tarieven die slechts een vierde van de Belgische 

festivalorganisatoren zou treffen. Integendeel, dit versterkt het misbruik van 

machtspositie, aangezien SABAM discriminerende tarieven aanrekent voor 

het gebruik van auteursrechten aan festivals louter en alleen omwille van 

hogere omzetcijfers. 

 

13. Meer nog, zelfs zonder een tariefverhoging beschouwt de stakingsrechter 

de basistarieven als excessief. De bruto-ontvangsten van een concert of 

muziekfestival, die overeenstemmen met de ticketopbrengsten, vormen de 

berekeningsbasis van de auteursrechten. De stakingsrechter oordeelt dat die 

berekeningsbasis niet in verhouding staat met de prestaties die SABAM 

levert. De ticketprijs vertegenwoordigt immers méér dan de prijs voor de 

muziek alleen die concert- en festivalgangers te horen krijgen. Een modern 

festival zet tegenwoordig in op een totaalbeleving met inbegrip van 

decoratie, randanimatie en catering op de festivalweide, wat zich vertaalt in 

de ticketprijzen. Ook strengere veiligheidsnormen doen de productiekosten 

en bijgevolg de ticketprijzen stijgen. De weigering van SABAM om die 

kostenposten af te trekken van de berekeningsbasis voor auteursrechten 

maakt een misbruik van machtspositie uit, aangezien er geen 

rechtvaardiging is voor de inning van auteursrechten op dergelijke 

bijkomende diensten. 

 

14. Daar stopt het niet. De stakingsrechter haalt het bestaande tariefregime van 

SABAM verder onderuit. Hoewel het technologisch mogelijk is om 

nauwkeurig te berekenen hoeveel auteursrechtelijk beschermde 

muziekwerken uit het repertoire van SABAM worden gebruikt tijdens een 

festival, past SABAM slechts drie forfaitaire tarieven in schijven toe. 

SABAM rekent een derde, twee derde of het volledige basistarief aan van 

zodra een concert- of festivalorganisator respectievelijk minder dan een 

derde, twee derde of het volledige repertoire gebruikt. Onterecht, volgens 

de stakingsrechter, die benadrukt dat SABAM zonder enige bijkomende 

kosten het exacte percentage van gebruikte werken kan berekenen (en dat 

exacte percentage ook nu zelfs nodig heeft om te bepalen in welke 

categorie het festival valt). 

 

15. De stakingsrechter stelt dan ook vast dat SABAM een inbreuk maakt op de 

artikelen VI.104 WER, IV.2 WER en 102 VWEU en zich hierdoor schuldig 

 
2 HvJ 14 september 2017, C-177/16, ECLI:EU:C:2017:689, Autortiesību un komunicēšanās 

konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība v Konkurences padome.  



  

 

maakt aan oneerlijke marktpraktijken. Ze beveelt de onmiddellijke 

stopzetting van deze inbreuken onder verbeurte van een dwangsom van 

5.000 euro per inbreuk. 

 

16. SABAM heeft beroep aangetekend tegen het stakingsvonnis. Het is 

momenteel koffiedik kijken wat de uitkomst in beroep zal zijn, maar in 

tussentijd heeft SABAM tijdelijke tarieven uitgewerkt die rekening houden 

met het stakingsvonnis3.  

 

17. Parallel heeft de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen (afdeling 

Antwerpen) op 28 februari 2019 een tussenvonnis uitgesproken in een 

gelijkaardig geschil tegen SABAM dat werd ingesteld door de 

festivalorganisatoren WEAREONE.world BVBA en Wecandance NV. De 

Ondernemingsrechtbank verwijst naar het stakingsvonnis en de daaruit 

voortvloeiende aangepaste tarieven van SABAM, maar stelt zich de vraag 

of die aanpassingen voldoende verfijnd zijn.  

 

18. De Ondernemingsrechtbank beslist daartoe om prejudiciële vragen te 

stellen aan het Hof van Justitie die een einde moeten stellen aan de huidige 

patstelling. De eerste prejudiciële vraag heeft betrekking op het al dan niet 

toegelaten gebruik van een forfaitair tarief in plaats van een tarief dat 

rekening houdt met het precieze aandeel van gebruikte werken. De tweede 

prejudiciële vraag polst naar de mogelijkheid van SABAM om 

auteursrechten aan te rekenen op de volledige ticketprijs, wanneer deze ook 

niet-muzikale aspecten bevat, waaronder de prijs van consumpties en het 

decorbudget.  

 

19. Ook de Europese Commissie is als amicus curiae tussengekomen in de 

zaak voor het Hof van Justitie, waarin een antwoord op de prejudiciële 

vragen wordt afgewacht. 

 

III. Commentaar 

 

20. De uitspraak biedt de gelegenheid om stil te staan bij een specifieke vorm 

van misbruik van machtspositie, die gekend staat als “excessieve 

prijszetting”. Het is een praktijk die valt onder de categorie 

uitbuitingspraktijken: de praktijk leidt niet tot een verdere verzwakking van 

de nog overblijvende concurrentie (uitsluitingspraktijken), maar brengt 

rechtstreeks schade toe aan de consument. 

 

21. In wezen is de noemer “excessieve prijszetting” evenwel misleidend. Het is 

immers de toepassing van het eerste voorbeeld in artikel 102 VWEU / 

artikel IV.2 WER, m.n. “het rechtstreeks of zijdelings opleggen van 

onbillijke aan- of verkoopprijzen of van andere onbillijke contractuele 

voorwaarden”. Cruciaal is dus niet louter het excessief karakter van de 

prijs, maar ook de onbillijkheid ervan.  

 
3 Persbericht van 21 juni 2018 van SABAM, beschikbaar op 

https://www.sabam.be/nl/news/tijdelijke-tarieven-voor-concerten-en-festivals-vanaf-21-juni-2018. 



 

22. Hoewel dus gebaseerd op een van de expliciete voorbeelden in artikel 102 

VWEU / artikel IV.2 WER, zijn de voorbeelden van publieke handhaving 

eerder beperkt. Dit is geen toeval. Johannes Laitenberger, Directeur-

Generaal voor de Mededinging bij de Europese Commissie, verwoordde het 

in zijn speech op 26 januari 2018 als volgt:  

 

“We all know that excessive pricing cases – exploitative cases – have 

been rare, for two main reasons. First, through enforcement in 

exclusionary abuse cases, we can prevent monopoly power from arising 

in the first place, which in turn reduces the likelihood of the exploitative 

abuses happening. Second, competition authorities are not price 

regulators and certainly do not intend to become price regulators. We 

are therefore picking our cases cautiously to make sure that incentives 

to invest are not put at risk. We also take into account the rather 

complex and resource intensive exercise that is running an excessive 

pricing case.”4 

 

23. Ook advocaat-generaal Wahl, die in de materie meerdere publicaties 

schreef en uitgebreide opinies afleverde, vindt het geen evidentie dat het 

mededingingsrecht een rol heeft te spelen inzake excessieve prijzen5.  

 

24. Ten slotte is er ook onder economisten consensus dat de beperkte 

interventie van mededingingsautoriteiten inzake vermeende excessieve 

prijzen gerechtvaardigd is en dat interventie slechts aangewezen is indien 

drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld6: 

  

- De markt wordt gekenmerkt door hoge toetredingsbarrières die niet van 

tijdelijke aard zijn waardoor de onderneming een positie van 

“superdominantie” heeft;  

- De superdominante positie is het gevolg van uitsluitende, minstens 

bijzondere, rechten die de onderneming heeft of genoten heeft in het 

verleden, dan wel het gevolg van een niet-gesanctioneerd eerder 

misbruik van machtspositie; en 

- Er is geen sectorspecifieke regelgever die bevoegd is het probleem op te 

lossen.  

 

25. Ondanks bovenvermelde eensgezindheid over de noodzaak aan een 

terughoudende aanpak in de handhaving, is er flink wat rechtspraak van het 

Hof van Justitie omtrent excessieve prijszetting. Deze rechtspraak resulteert 

sinds de jaren 80 voornamelijk uit prejudiciële vragen gesteld in het kader 

 
4 Zie J. LAITENBERER, “Panel on ‘Fairness in Unilateral Practice Cases’”, 
https://ec.europa.eu/competition/ speeches/text/sp2018_02_en.pdf. 
5 Conclusie van advocaat-generaal WAHL 6 april 2017 in zaak HvJ 14 september 2017, C-177/16, 

ECLI:EU:C:2017:689, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru 
apvienība v Konkurences padome, para 1 – 6.  
6 M. MOTTA en A. DE STREEL, “Excessive Pricing in Competition Law: Never say Never?” in 

Konkurrensverket – Swedish Competition Authority (ed.), The Pros and Cons of High Prices, 2007, 
14; R. DE CONINCK, “Excessive Prices : An overview of EU and national case law", e-

Competitions Bulletin 2018, nr. 86604, 2. 



  

 

van private handhaving inzake praktijken van beheersorganisaties van 

auteursrechten. Dit verrast niet: dergelijke ondernemingen bezitten een 

feitelijk monopolie op het portfolio dat zij beheren ten gevolge van 

uitsluitende rechten en er is geen sectorspecifieke regulator die 

prijsmisbruiken aan banden kan leggen. Dat SABAM met haar prijsbeleid 

(opnieuw) tegen de lamp van artikel 102 VWEU / artikel IV.2 WER 

aanloopt7, is duidelijk geen geïsoleerd geval. Recent is er ook een 

hernieuwde publieke handhaving inzake prijzen in de farmaceutische sector 

die zowel op Europees als op nationaal niveau tot leerrijke 

beslissingspraktijk en rechtspraak heeft geleid en naar verwachting nog zal 

leiden. De bouwstenen van de test inzake excessieve prijszetting werden 

evenwel gelegd in de jaren 70, in de zaken General Motors en United 

Brands.  

 

1. Het principe van de economische waarde 

 

26. In General Motors heeft het Hof van Justitie het principe geponeerd dat een 

“overdreven hoge prijs in verhouding tot de economische waarde van de 

verrichte prestatie” misbruik van machtspositie uitmaakt. Het arrest leert 

ons evenwel niet wat ‘overdreven’ is of hoe de ‘economische waarde’ van 

een product of prestatie moet worden bepaald8. 

 

2. De tweeledige test  

 

27. De bouwstenen van de Europese aanpak van excessieve prijzen werden dan 

ook in wezen pas gelegd in United Brands. In dat arrest herhaalde het Hof 

van Justitie dat een te hoge prijs die niet in een redelijke verhouding staat 

tot de economische waarde van de geleverde prestaties, misbruik van 

machtspositie uitmaakt9. 

 

28. Het Hof vervolgde dat het buitensporig karakter van die prijs onder meer 

objectief “zou kunnen worden vastgesteld” door de verkoopprijs van het 

product te vergelijken met de kostprijs en aldus de winstmarge te bepalen10. 

Eerst dient met name te worden nagegaan of die winstmarge niet 

disproportioneel is. Vervolgens dient te worden nagegaan of er sprake is 

van het opleggen van een onbillijke prijs, zowel absoluut gezien als in 

vergelijking met de concurrerende producten11. Het is maar indien de prijs 

én excessief én onbillijk is, dat de toepassing ervan als misbruik kan 

worden gekwalificeerd. Dit tenzij de onderneming aantoont dat er 

objectieve redenen zijn waarom de prijs zo hoog is t.o.v. de werkelijke 

kosten.  

 

 
7 Zie bijv. ook, hof van beroep Brussel, 3 november 2005, NjW 2006, 322. 
8 HvJ 14 september 1999, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, General Motors.  
9 HvJ 14 februari 1978, C-27/76, ECLI:EU:C:1978:22, United Brands, para 250. 
10 HvJ 14 februari 1978, C-27/76, ECLI:EU:C:1978:22, United Brands, para 251. 
11 HvJ 14 februari 1978, C-27/76, ECLI:EU:C:1978:22, United Brands, para 252. 



29. Belangrijk is wél dat het Hof van Justitie in United Brands meteen aangaf 

dat ook andere methoden denkbaar zijn om vast te stellen of een prijs 

onbillijk is12. 

 

30. De tweeledige United Brands test wordt hieronder besproken, rekening 

houdend met de verdere bevestigingen en verduidelijkingen die het Hof van 

Justitie heeft aangebracht in navolgende rechtspraak, waaronder in het 

bijzonder in AKKA/LAA. Ook kijken we naar recente toepassingen op 

nationaal niveau.  

 

a. Is de prijs buitensporig ?  

 

31. Of een prijs excessief is, kan volgens het Hof op verschillende manieren 

worden nagegaan. Tot dusver zijn grosso modo twee methodes getest. De 

eerste bestaat in het vaststellen van de (al dan niet excessieve) winstmarge; 

de tweede in een vergelijkend onderzoek. 

 

32. EXCESSIEVE WINSTMARGE. In United Brands gaf het Hof aan dat in de 

eerste stap dient te worden nagegaan wat het verschil was tussen de 

kostprijs en de verkoopprijs van het product om aldus te bepalen of de 

winstmarge excessief is.  

 

33. Dit lijkt een vrij strenge insteek. De economische waarde van een product 

of prestatie heeft immers, ook in een zeer concurrentiële setting, niet 

noodzakelijkerwijs een relatie met de kostprijs ervan. De economische 

waarde van een product of dienst dient immers te worden bekeken vanuit 

het standpunt van diegene die het product of de dienst wenst aan te 

schaffen: wat is het product of de dienst hem waard? M.a.w. de 

economische waarde sluit eerder aan bij de ‘willingness to pay’ van de 

koper gelet op hoe hij de voordelen van het product of de dienst percipieert. 

Die kan, ongeacht de positie van de verkoper, veel groter zijn dan de 

kostprijs van het product of de dienst. Verliest een (super)dominante speler 

dan de mogelijkheid om een prijszetting te hanteren die aansluit bij de 

‘willingness to pay’ en wordt hij gedwongen tot een soort kost-plus 

prijsberekening? Dit kan geenszins de bedoeling zijn en de Europese 

Commissie heeft in de Port of Helsingborg zaak dan ook terecht geoordeeld 

dat, hoewel werd vastgesteld dat de door Port of Helsingborg gehanteerde 

marge significant was, de economische voordelen die de klanten van Port 

of Helsingborg genoten, de prijzen rechtvaardigden13. Deze oefening wordt 

doorgaans evenwel ondergebracht onder stap 2 (is de excessieve prijs 

onbillijk?).  

 

34. De auteurs sluiten zich desondanks aan bij het voorstel van advocaat-

generaal Wahl om in deze eerste stap reeds de ‘standaardprijs’ of 

 
12 HvJ 14 februari 1978, C-27/76, ECLI:EU:C:1978:22, United Brands, para 253. 
13 Beschikking Commissie 23 july 2004, COMP/A.36.568/D3, Scandlines Sverige AB v Port of 

Helsingborg.  



  

 

‘competitieve prijs’ als referentieprijs te hanteren14. Dat is de prijs die de 

koper zou hebben betaald voor het product of de dienst indien de 

(super)dominante speler het product of de dienst zou aanbieden in een 

markt met daadwerkelijke mededinging15. 

 

35. Verder is het ook allesbehalve een evidente oefening om de kostprijs van 

een product correct in rekening te brengen. Stel bijv. de farmaceutische 

sector, waarbij de bezorgdheid heel groot is dat een te interventionistisch 

beleid inzake excessieve prijzen zou leiden tot het stilvallen van 

investeringen. CALCAGNO, CHAPSAL en WHITE verwijzen naar een 

studie waarin wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling van een nieuw 

geneesmiddel gemiddeld ongeveer 1,3 miljard dollar vergt en dat 91% van 

de samenstellingen die tot in zogenaamde Fase 1 testen geraken, 

uiteindelijk nooit in de EU op de markt worden gebracht16. Het is evident 

dat, indien niet een voldoende hoog rendement kan worden gegenereerd op 

dat ene product op tien dat wel vermarkt wordt, farmaceutische 

ondernemingen niet langer bereid zullen zijn om te investeren in de 

ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. M.a.w. indien een 

mededingingsautoriteit het niveau van de verkoopprijs van een 

geneesmiddel wil toetsen aan de kosten, dan dienen de kosten van de 

onsuccesvolle projecten eveneens in rekening te worden gebracht. In haar 

noot van 15 november 2018 getiteld ‘Excessieve prijszetting in 

farmaceutische markten’ wees Nederland niet alleen op dit R&D 

investeringsrisico dat (in een ex ante benadering) in rekening moet worden 

gebracht17, maar tevens op de zware kapitaalkost die evenzeer in rekening 

moet worden gebracht.  

 

36. Ondanks de duidelijke gebreken van de marge als indicatie van een 

excessieve prijs die misbruik impliceert, gebruiken 

mededingingsautoriteiten de excessieve marge vaak als startpunt. Zo recent 

nog de Italiaanse en de UK mededingingsautoriteit in Aspen18 resp. 

Flynn/Pfizer19. Gelet op de leeftijd van de relevante geneesmiddelen (de 

patenten waren reeds lange tijd verstreken), werd dat (weliswaar complex, 

maar) haalbaar en objectief geacht. Daarenboven waren deze autoriteiten 

van oordeel dat het risico van over-handhaving wordt opgevangen door de 

tweede stap van de United Brands test. De kosten die in rekening werden 

gebracht, waren de directe kosten (‘cost of goods sold’), alsook de (vaste en 

 
14 Conclusie van advocaat-generaal WAHL 6 april 2017 in zaak HvJ 14 september 2017, C-177/16, 

ECLI:EU:C:2017:689, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru 
apvienība v Konkurences padome, para 17. 
15 Zie voor een bespreking van de opinie van AG Wahl: E. VAN DAMME en W. SAUTER, “Bestaat 

er zoiets als een onbillijke prijs? Zaak C-177/16 (AKKA/LAA)”, Markt & Mededinging 2018, afl. 5, 
201 – 202.  
16 C. CALAGNO, A. CHAPSAL en J. WHITE, “Economics of Excessive Pricing: An Application to 

the Pharmaceutical Industry”, Journal of European Competition Law & Practice 2019, afl. 10, 170. 
17 OECD, Excessive Pricing in Pharmaceutical Markets – Note by the Netherlands, 

DAF/COMP/WD(2018)108, para 25. 
18 Italian Competition Authority 29 september 2016, Case A-480, Incremento Prezzo Farmaci Aspen.  
19 Competition and Markets Authority (CMA) 7 december 2016, CE/9742-13, Unfair pricing in 

respect of the supply of phenytoin sodium capsules in the UK.  



variabele) indirecte kosten die redelijkerwijs toerekenbaar waren aan de 

relevante geneesmiddelen (en dit a.d.h.v. volume als verdeelsleutel).  

 

37. PRIJSVERGELIJKING. Hoewel het Hof van Justitie de prijsvergelijking van 

de Europese Commissie in United Brands als gebrekkig van de hand wees, 

is de methode van de prijsvergelijking intussen verankerd in de rechtspraak 

van het Hof van Justitie. De vergelijking kan gebeuren aan de hand van 

prijzen van andere (concurrerende) producten of diensten, de prijzen die de 

onderneming eerder hanteerde, maar ook de prijzen die in andere landen 

worden toegepast door de onderneming voor haar eigen producten of 

diensten of door andere ondernemingen.  

  

38. De methode waarbij de in de betrokken lidstaat toegepaste prijzen worden 

vergeleken met de prijzen die in andere lidstaten worden toegepast, werd 

zelfs reeds in de jaren 80 aanvaard, kort na het United Brands arrest. 

Voorwaarde is dat de vergelijking op homogene grondslag wordt 

doorgevoerd. Zo moet bijv. de PPP-index worden toegepast indien in de 

verschillende lidstaten niet dezelfde levensstandaard heerst20. 

 

39. Het Hof van Justitie preciseerde naderhand dat het niet nodig is dat de 

vergelijking alle andere lidstaten omvat opdat de vergelijking representatief 

is21. Een vergelijking met een beperkt aantal lidstaten kan voldoende zijn 

op voorwaarde dat de referentielidstaten op grond van objectieve, geschikte 

en verifieerbare criteria worden gekozen (bijv. consumptiegewoonten en 

andere economische of socioculturele factoren). Er is geen minimumaantal 

te vergelijken markten. De keuze van de geschikte markten hangt af van de 

specifieke omstandigheden.  

 

40. Naast de door het Hof van Justitie aangestipte bezorgdheden inzake 

representativiteit en objectiviteit van de vergelijking, dient te worden 

benadrukt dat deze test niet blind mag worden toegepast. Een conclusie 

louter o.b.v. prijsvergelijking alleen zonder te kijken naar marges, kan 

immers leiden tot een erosie van marges22 of, omgekeerd, tot een opwaartse 

spiraal. 

 

41. Kan een mededingingsautoriteit weigeren om een prijsvergelijking mee te 

nemen in de analyse? In Flynn/Pfizer had de UK mededingingsautoriteit 

(“CMA”) geoordeeld dat – hoewel Pfizer hierop insisteerde – een 

vergelijking van de prijzen in de UK met de prijzen gehanteerd elders in de 

EEA niet dienstig kon zijn. De CMA was immers van oordeel dat ook die 

prijzen te hoog waren. In beroep heeft het Competition Appeal Tribunal 

(“CAT”) evenwel geoordeeld dat de CMA dit grondiger had moeten 

bekijken, minstens onder het tweede deel van de United Brands test.  

 
20 AKKA/LAA HvJ 14 september 2017, C-177/16, ECLI:EU:C:2017:689, Autortiesību un 
komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība v Konkurences padome, para 46. 
21 HvJ 14 september 2017, C-177/16, ECLI:EU:C:2017:689, Autortiesību un komunicēšanās 

konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība v Konkurences padome, para 40. 
22 Zie ook E. VAN DAMME en W. SAUTER, “Bestaat er zoiets als een onbillijke prijs? Zaak C-

177/16 (AKKA/LAA)”, Markt & Mededinging 2018, afl. 5, 209.  



  

 

 

42. COMBINATIE. Bovenstaande samenvatting toont aan dat de tot dusver 

geïdentificeerde methoden om het excessief karakter van prijzen te 

beoordelen, allemaal inherente beperkingen hebben. Het is dan ook weinig 

verrassend dat het Hof van Justitie mededingingsautoriteiten aanmaant om 

diverse methoden die gepast lijken voor de situatie die wordt onderzocht, te 

combineren, om zo het risico op fouten te verminderen23. 

 

43. BUITENSPORIG KARAKTER. Wanneer heeft het verschil (t.a.v. de kostprijs, 

dan wel de vergelijkingsprijs) dan een buitensporig karakter? Daar licht het 

Hof van Justitie maar heel beperkt een tipje van de sluier. Het moet 

enerzijds gaan om een ‘aanzienlijk hoger’ of ‘enigszins belangrijk’ verschil 

dat anderzijds op een duurzame wijze wordt vastgesteld. Duurzaam 

betekent dan weer ‘gedurende een bepaalde tijd en niet slechts tijdelijk of af 

en toe’24. Meer richting kan niet worden gegeven meent het Hof van 

Justitie. E.e.a. zal geval per geval moeten worden beoordeeld, waarbij de 

specifieke omstandigheden van elke zaak doorslaggevend zijn. Het Hof van 

Justitie waarschuwt zelfs impliciet dat het niet loont te proberen concrete 

richtsnoeren te distilleren uit eerdere rechtspraak.  

 

44. Door VAN DAMME en SAUTER wordt alvast van de hand gewezen dat 

het billijkheidsprincipe zou vergen dat het gerealiseerde surplus (m.n. het 

verschil tussen kosten en waarde) eerlijk – en dus gelijk – zou moeten 

worden verdeeld tussen de koper en de verkoper25.  

 

45. In het Verenigd Koninkrijk meende het CAT alvast dat de UK 

mededingingsautoriteit in Flynn/Pfizer niet zonder behoorlijke motivatie 

kon stellen dat maximaal een ‘return on sales’ (“ROS”) van 6% 

aanvaardbaar was26. In Aspen hanteerde de Italiaanse 

mededingingsautoriteit een aanvaardbare return on sales van 13%, het 

gemiddelde van de ROS van de twee grootste generische 

geneesmiddelenproducenten in Europa. 

 

b. Is de prijs onbillijk?  

 

46. De vaststelling van een excessieve prijs vormt slechts een aanwijzing voor 

misbruik. In een tweede stap dient te worden nagegaan of de buitensporige 

prijs onbillijk is, hetzij absoluut gezien, hetzij in vergelijking met 

concurrerende producten. Hoewel de taal van het Hof van Justitie duidelijk 

 
23 Conclusie van advocaat-generaal WAHL 6 april 2017 in zaak HvJ 14 september 2017, C-177/16, 

ECLI:EU:C:2017:689, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru 

apvienība v Konkurences padome, para 43 – 45.  
24 HvJ 14 september 2017, C-177/16, ECLI:EU:C:2017:689, Autortiesību un komunicēšanās 

konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība v Konkurences padome, para 55-56. 
25 E. VAN DAMME en W. SAUTER, “Bestaat er zoiets als een onbillijke prijs? Zaak C-177/16 
(AKKA/LAA)”, Markt & Mededinging 2018, afl. 5, 208. 
26 CTA in Competition Appeal Tribunal 7 juni 2018, Case Nos 1275-1276/1/12/17, Flynn Pharma 

Ltd and Flynn Pharma (Holdings), Pfizer Inc. and Pfizer Limited v Competition and Markets 
Authorityn. De CMA had essentieel aangevoerd dat 6% gepast leek omdat er geen risico’s meer 

verbonden waren aan het geneesmiddel. 



twee alternatieve tests naar voor schuift, leert de nationale 

beslissingspraktijk dat mededingingsautoriteiten best op twee paarden 

wedden (zeker in de mate dat de van misbruik beschuldigde onderneming 

onder beide testen argumenten in haar voordeel aanreikt)27. Hierbij dient 

ook rekening te worden gehouden met alle elementen die het verschil 

kunnen rechtvaardigen.  

 

47. Wat een excessieve prijs onbillijk maakt, volgt niet eenduidig uit de 

rechtspraak van het Hof van Justitie. Wat vergt de billijkheid? Kan worden 

uitgegaan van de premisse dat een dominante onderneming nog steeds het 

recht heeft om haar winst te maximaliseren? Zo niet, vormt dat geen al te 

grote rem op de bereidheid van dominante ondernemingen om verder te 

investeren en te innoveren? 

 

48. AKMAN en GARROD argumenteren dat de billijkheid met een zekere 

mate van objectiviteit kan worden bepaald aan de hand van het principe van 

de duale gerechtigdheid; dit principe zou verklaren wanneer en waarom 

mensen prijzen als onbillijk beschouwen t.o.v. vergelijkbare transacties28. 

Dit principe lijkt aan te sluiten bij de door Advocaat-generaal Wahl naar 

voor geschoven standaardprijs als referentiepunt. VAN DAMME en 

SAUTER poneren dat het onbillijk karakter vaker in het proces ligt dan in 

de uitkomst29. Zo stellen zij dat prijsverhogingen soms problematischer zijn 

dan de hoogte van de prijs. In veel excessieve-prijszetting-zaken, zoals de 

zaak die tot de becommentarieerde uitspraak heeft geleid, maar ook de 

zaken Flynn/Pfizer en Aspen, is een prijsverhoging alvast de aanleiding 

geweest tot de vaststelling van misbruik van machtspositie. Niettemin 

oordeelde het hof van beroep van Parijs recent dat uit de vaststelling van de 

billijkheid van een prijs noodzakelijkerwijs volgt dat de toepassing van een 

verhoging tot dat prijsniveau ook billijk is30. In deze zaak had de Franse 

mededingingsautoriteit onvoldoende aangetoond dat de prijs van de 

verwijdering van medisch afval niet in verhouding zou staan tot de 

economische waarde van deze geleverde diensten, waardoor de 

prijsverhoging op zichzelf niet onbillijk kon zijn. 

 

49. Uit de nationale beslissingspraktijk volgt dat in de toepassing van deze 

tweede stap (dan wel als extra derde stap) onder meer wordt gekeken of er 

gegronde redenen zijn om te concluderen dat de economische waarde van 

een product of dienst groter is dan de kost plus een niet-excessieve 

winstmarge.  

 

 
27 CAT in Competition Appeal Tribunal 7 juni 2018, Case Nos 1275-1276/1/12/17, Flynn Pharma 

Ltd and Flynn Pharma (Holdings), Pfizer Inc. and Pfizer Limited v Competition and Markets 

Authority.  
28 P. AKMAN en L. GARROD , “When Are Excessive Prices Unfair?”, Journal of Competition Law 

& Economics 2011, afl. 7, 405.  
29 E. VAN DAMME en W. SAUTER, “Bestaat er zoiets als een onbillijke prijs? Zaak C-177/16 

(AKKA/LAA)”, Markt & Mededinging 2018, afl. 5, 206.  
30 Hof van beroep Parijs, 14 november 2019, 18/23992, beschikbaar via 

www.autoritedelaconcurrence.fr.  

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/


  

 

50. De vraag bij wie welke bewijslast ligt in deze tweede stap is evenmin 

geheel duidelijk op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie. Kan 

een autoriteit een excessieve marge of een excessief prijsverschil in één 

pennenstreek als onbillijk beschouwen en de bal voor het overige in het 

kamp van de dominante onderneming leggen? Het CAT heeft de CMA 

alvast terug aan het werk gezet wat betreft de onbillijkheid nu, naar de 

mening van het CAT, de CMA de argumenten van Flynn/Pfizer omtrent de 

billijkheid van hun prijs (in vergelijking met andere producten en andere 

landen) niet voldoende ernstig had onderzocht. Ook het hof van beroep van 

Parijs oordeelde dat de Franse mededingingsautoriteit de billijkheid van de 

prijs nauwkeuriger diende te onderzoeken. 

 

3. Bedenkingen bij de tweedelige test 

 

51. Het vertrekpunt van de analyse van excessieve prijzen door het Hof van 

Justitie is dat een prijs misbruik van machtspositie uitmaakt als de prijs 

disproportioneel is t.o.v. de economische waarde en daarvoor geen 

objectieve verklaring bestaat. De economische waarde – volgens econo-

misten een juridisch en geen economisch begrip – is in principe de prijs die 

de afnemer bereid is om te betalen voor het product of de dienst gelet op de 

voordelen die hij meent te verwerven bij de aankoop ervan, en dit alle 

omstandigheden in acht genomen.  

 

52. De twee methoden die tot nog toe zijn aanvaard door het Hof van Justitie 

om het excessieve karakter van hoge prijzen te bepalen (winstmarge en 

prijsvergelijking) sluiten evenwel niet noodzakelijkerwijs aan bij de 

economische waarde van het product of de dienst in kwestie: (i) het is niet 

omdat een hoge winstmarge wordt gehanteerd dat de prijs noodzakelijk 

hoger is dan de economische waarde voor de afnemer; en (ii) het is niet 

omdat de prijs hoger is dan in het buitenland dat de prijs noodzakelijk hoger 

is dan de economische waarde. Dit wordt in de praktijk opgevangen door in 

het kader van het onderzoek van het al dan niet onbillijke karakter van de 

excessieve prijs, niet-prijs-gerelateerde elementen te onderzoeken die een 

impact kunnen hebben op de economische waarde van een product of dienst 

voor een afnemer. 

 

53. Toch blijven we op onze honger zitten en stellen we ons de vraag: hoe kan 

de economische waarde worden bepaald van een product of dienst in die 

gevallen dat de voorwaarden van MOTTA en DE STREEL zijn vervuld en 

dus de interventie van een mededingingsautoriteit gerechtvaardigd kan 

zijn? Die vraag blijft in het bijzonder in het geval van (wettelijke of 

feitelijke) monopolies onbeantwoord. Is het in die omstandigheden 

überhaupt mogelijk die vraag te beantwoorden?  

 

54. Dat brengt ons bij het volgende: is het concept ‘economische waarde’ wel 

het juiste vertrekpunt wanneer de afnemer van een product of dienst geen 



(echte) keuze heeft? Advocaat-generaal Jacobs suggereerde in zijn opinie in 

Tournier alvast dat dat misschien niet zo was31.  

 

55. Hier kan worden gedacht aan de zaak ‘baby Pia’. Zoals hierboven 

aangestipt, moet de United Brands (winstmarge) test bijzonder omzichtig 

worden toegepast bij farmaceutische producten en al zeker in de eerste fase 

van commercialisering. De economische waarde kan evenmin relevant zijn: 

voor de ouders van Pia gaat het om het leven van hun dochter waarvan de 

waarde evident geen limieten kent. Om het even welke prijs die Novartis 

voor het enige mogelijks levensreddende (of althans levensverlengende) 

geneesmiddel zou vragen en die zij als ouders kunnen ophoesten (al dan 

niet na een sms-actie) is dan aanvaardbaar.  

 

56. Eerder lijkt het ons dat de idee van ‘economische waarde’ dient te worden 

verlaten en dat, zoals het Hof van Justitie in wezen ook reeds in United 

Brands stelde, “moet worden onderzocht of de bezitter van de machtspositie 

de mogelijkheden ervan heeft benut om handelsvoordelen te verwerven die 

hij in een situatie van normale en voldoende daadwerkelijke mededinging 

niet zou hebben gehad”32, hetgeen aansluit bij de standaardprijs van 

advocaat-generaal Wahl.   

 

4. Toepassing van de tweeledige test op de SABAM zaak  

 

57. Met het stakingsvonnis van 12 april 2018 neemt de stakingsrechter een 

resoluut en ondubbelzinnig standpunt in: de huidige tariefregeling en de 

toepassing van de nieuwe tariefverhoging vormen een misbruik van 

machtspositie door SABAM. 

 

58. Het oordeel van de stakingsrechter vormt begrijpelijke kritiek op het 

tariefbeleid van SABAM. Een collectieve beheersorganisatie die een 

aanzienlijke tariefverhoging doorvoert uitsluitend om de Belgische tarieven 

in overeenstemming te brengen met buitenlandse tarieven, zonder in staat te 

zijn daarvoor enige objectieve rechtvaardiging aan te reiken, neemt de 

vlucht vooruit.  

 

59. Hetzelfde geldt voor de toepassing van een prijsbeleid, waarvan de 

berekeningsbasis niet in verhouding staat tot de prestaties die SABAM 

levert, en waarbij SABAM onvoldoende rekening lijkt te houden met het 

werkelijk aantal gebruikte werken door een concert- of festivalorganisator.  

 

60. Dat gezegd zijnde, valt op dat de stakingsrechter de tweestapsredenering in 

de vaststelling van excessieve prijzen, zoals ontwikkeld in de rechtspraak 

van het Hof van Justitie, niet nauwgezet volgt. De stakingsrechter maakt 

vooreerst geen onderscheid tussen de buitensporigheid en de onbillijkheid 

van de tarieven, maar behandelt beide stappen in één beweging. Die 

 
31 Conclusie van advocaat-generaal Jacobs 26 mei 1989 in zaak HvJ 13 juli 1989, C-395/87, 
ECLI:EU:C:1989:319, Tournier. 
32 HvJ 14 februari 1978, C-27/76, ECLI:EU:C:1978:22, United Brands, para 249. 



  

 

collectieve behandeling van deze twee onderscheiden voorwaarden, lijkt op 

basis van het stakingsvonnis hoofdzakelijk te wijten te zijn aan de beperkte 

inspanningen die SABAM levert om de proportionaliteit en billijkheid van 

haar prijsbeleid (afzonderlijk) te onderbouwen. 

 

61. Wat betreft de vaststelling van het buitensporig karakter van de tarieven, 

past de stakingsrechter de twee gangbare testmethodes van het Hof van 

Justitie (excessieve winstmarge en prijsvergelijking) niet toe. De nominale 

tarieven worden niet getoetst aan het niveau van de kosten van SABAM, 

noch wordt een excessief verschil vastgesteld tussen de nieuwe tarieven van 

SABAM en de in het buitenland gehanteerde tarieven.  

 

62. Voor de tariefverhoging stelt de stakingsrechter vast dat de inhoud en de 

kost van de geleverde prestaties niet wezenlijk zijn veranderd, maar wordt 

er geen kostprijsberekening gemaakt. Aangezien de economische waarde 

van haar prestaties niet is gestegen en SABAM de tariefverhoging volgens 

de voorzitter niet uitsluitend mag verantwoorden op basis van een 

vergelijkende marktstudie in de omgekeerde redenering (met name hogere 

tarieven in het buitenland verantwoorden geen toepassing van een 

tariefverhoging), zijn er geen objectieve elementen voorhanden die de 

buitensporigheid van de verhoging kunnen tegenhouden. De 

tariefverhoging zou aldus “alleen al daarom als excessief moeten worden 

aanzien”.  

 

63. De stakingsrechter staat in die redenering niet stil bij de effectief 

buitensporige marge die SABAM zou aanrekenen, noch beroept hij zich op 

een representatieve prijsvergelijking die zou toelaten om het excessief 

karakter van (de prijzen na toepassing van) de tariefverhoging te 

beoordelen. De radiostilte aan de kant van SABAM, die niet in staat is om 

de tariefverhoging te objectiveren, lijkt voor de stakingsrechter afdoende 

bewijs van het excessief karakter ervan.  

 

64. Hetzelfde geldt voor de beoordeling van de berekeningsbasis en de 

toepassing van de 3 forfaitaire schijven in het kader van het huidige 

tariefregime. Het buitensporige karakter hiervan vloeit niet voort uit een 

kostenonderzoek of een prijsvergelijking, maar schuilt opnieuw in het 

gebrek van SABAM om tarieven te hanteren die objectief gerechtvaardigd 

lijken te zijn, met name tarieven die zijn gebaseerd op een methode 

waarmee het gebruik van de werken nauwkeurig wordt geïdentificeerd en 

gekwantificeerd zonder dat de beheerskosten worden verhoogd33. Daarmee 

beoordeelt de stakingsrechter in feite de billijkheid (en niet de 

proportionaliteit) van deze tariefcomponenten.  

 

65. De objectieve rechtvaardiging zou er bijvoorbeeld in kunnen bestaan dat de 

bijkomende aangerekende tariefkosten zullen doorvloeien naar de 

rechthebbenden van de auteursrechten, dan wel dat de eigen beheerskosten 

een prijsverhoging rechtvaardigen (op voorwaarde dat het organisme 

 
33 HvJ 11 december 2008, C-52/07, ECLI:EU:C:2008:703, Kanal 5 and TV4, para 40. 



efficiënt wordt beheerd). Deze rechtvaardigingsgrond wordt ook toegelicht 

in AKKA/LAA. Indien de innings-, beheers- en verdelingskosten niet 

onredelijk hoog zijn ten opzichte van de bedragen die aan de 

rechthebbenden worden uitgekeerd, dan kan een collectieve 

beheersorganisatie die kosten (en dus haar tarieven) verantwoorden.34  

 

66. Niettemin is SABAM niet in staat om die rechtvaardigingsgrond in de 

praktijk om te zetten. De stakingsrechter schuift zijn ergernis dan ook niet 

onder stoelen of banken wanneer SABAM ter zitting het antwoord schuldig 

moest blijven op de vraag “hoe de auteurs van de werken worden 

uitbetaald, ervan uitgaande dat ook daar een performant systeem nodig is 

om iedere auteur te betalen waarop hij recht heeft” en concludeert dat er 

sprake is van misbruik. 

 

67. Zoals vermeld, zou de vaststelling van de buitensporigheid van de tarieven 

slechts een indicatie (en geen bewijs) van het misbruik vormen. De tarieven 

moeten ook onbillijk zijn. Wat betreft de onbillijkheid, onderzoekt de 

stakingsrechter dit niet in absolute termen of in vergelijking met 

concurrerende producten. Dit is wellicht zo omdat SABAM deze elementen 

in de procedure niet heeft aangereikt. De stakingsrechter houdt daarom 

uitsluitend rekening met de (weinige) elementen die SABAM aanreikt om 

het verschil te kunnen rechtvaardigen of met alternatieve 

berekeningsmethodes die “de verhouding tussen de vergoeding en de 

economische waarde van de prestatie beter of nauwkeuriger” kunnen 

weergeven.  

 

68. Net zoals in de zaken Flynn/Pfizer en Aspen, is de tariefverhoging de 

aanleiding geweest tot de veroordeling van SABAM. Bij de (o.i. op basis 

van de ons gekende feiten, terechte) veroordeling van zo goed als alle 

onderdelen van het tariefbeleid van SABAM als zijnde een misbruik van 

machtspositie, volgt de stakingsrechter daarbij niet het geijkte pad van het 

Hof van Justitie. Het is duidelijk dat SABAM haar tariefregime niet kan 

verantwoorden, maar het stakingsvonnis bevat geen antwoord op de vraag 

op welke manier het absolute niveau van tarieven werkelijk buitensporig en 

onbillijk zou zijn.  

 

69. De vraag is of het werkelijk nodig is om de tweeledige test van het Hof van 

Justitie toe te passen om het buitensporige en onbillijke karakter te 

beoordelen van het tarief dat het resultaat is van een verhoging, wanneer de 

verhoging zelf als buitensporig en niet-verantwoord wordt beschouwd. Het 

antwoord op die vraag is niet eenduidig terug te vinden in de rechtspraak, 

nu het hof van beroep van Parijs recent oordeelde dat het onvoldoende is 

om bij de beoordeling van de billijkheid geen rekening te houden met de 

billijkheid van de prijs zelf.  

 

 
34 In casu leken innings-, beheers- en verdelingskosten van niet meer dan 20% van het ontvangen 

totaalbedrag op het eerste gezicht niet onredelijk hoog volgens het Hof van Justitie. HvJ 14 
september 2017, C-177/16, ECLI:EU:C:2017:689, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju 

aģentūra / Latvijas Autoru apvienība v Konkurences padome, para 57-60. 



  

 

70. Het zal in elk geval interessant zijn om de uitkomst van deze zaak in hoger 

beroep op te volgen; alsook de zaak die hangt voor de 

Ondernemingsrechtbank, waarin de Europese Commissie als amicus curiae 

is tussengekomen en nu een antwoord van het Hof van Justitie op de 

prejudiciële vragen wordt afgewacht.  

 


