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VOORWOORD

Een doeltreffend mededingingsbeleid wordt alom erkend als een eerste vereiste voor de ordelijke 
werking van markten. Meer dan honderd jurisdicties hebben nu een mededingingsbeleid in 
uitvoering en passen mededingingswetten toe op een steeds groter wordende verscheidenheid 
aan economische sectoren, waaronder enkele die eerder niet behoorden tot het werkterrein 
van het mededingingsbeleid omdat ze staatssteun ontvingen of beschouwd werden als 
‘natuurlijk’ monopolie. Een voorbeeld daarvan is de telecommunicatiesector. In de Lidstaten 
van de Caribische Gemeenschap (CARICOM), is het mededingingsbeleid evenwel overwegend 
onontgonnen gebied, met uitzondering van Jamaica dat zijn beleid in 1993 heeft aangenomen, 
en Barbados dat volgde in 2003.

Het Herziene Verdrag van Chaguaramas tot oprichting van de Caribische Gemeenschap, met 
inbegrip van de CARICOM Interne Markt en Economie (CSME) luidt een nieuw tijdperk 
in voor Lidstaten met betrekking tot het mededingingsbeleid, daar het ze de verplichting 
oplegt het mededingingsbeleid te implementeren conform de bepalingen van het Verdrag. De 
CSME creëert een enkele economische ruimte waarbinnen goederen, diensten, kapitaal en 
arbeid vrijelijk kunnen bewegen en het recht van vestiging gewaarborgd is. Verwacht wordt 
dat de CSME zal bijdragen aan, onder andere, de uitbreiding van de handel, een verhoogd 
internationaal concurrentievermogen en de versnelde economische ontwikkeling van de Regio.

De rol van de diverse economische actoren in CARICOM, waaronder inbegrepen economische 
ondernemingen zowel in de overheidssector als in de private sector, bij het bereiken van 
deze doelstellingen kan niet genoeg worden benadrukt; noch kan de betekenis van efficiënte 
mechanismen voor het reguleren van hun betrekkingen worden genegeerd. Bijgevolg wordt het 
scheppen van een klimaat dat bevorderlijk is voor ondernemingsgroei en verhoogde concurrentie 
voor markten en consumenten gecompenseerd door mededingingsregels die erop gericht zijn 
te waarborgen dat bedrijven de kans krijgen de markten van hun keuze te betreden; gezonde 
concurrentie wordt geïntroduceerd of in stand gehouden en consumenten zijn verzekerd van een 
ruime keuze aan goederen en diensten van goede kwaliteit tegen concurrerende prijzen.

Dit boekje benadrukt aspecten van het mededingingsbeleid en -recht van CARICOM en schetst 
de rol van belanghebbenden bij het handhaven van het mededingingsrecht. Onderkend wordt 
dat organisaties uit het maatschappelijk middenveld en de media zich ook zouden moeten 
inzetten voor het versterken van het handhavingsproces. Tegen deze achtergrond, is het mij 
een genoegen u dit boekje aan te bevelen. Het vormt het laatste deel van de reeks publicaties 
uitgegeven ter ondersteuning van het voorlichtingsprogramma van de Gemeenschap over de 
CSME, dat zo noodzakelijk is om te waarborgen dat informatie ter beschikking wordt gesteld 
van beleidsmakers, wetshandhavers, consumenten en het grote publiek.

Edwin W. Carrington 
Secretaris-Generaal 
Caribische Gemeenschap
 

MEDEDINGINGSBELEID 
EN -RECHT IN DE CSME



4

Waarom de behoefte aan mededingingsbeleid in CARICOM?

Veel CARICOM-landen hebben in recente jaren belangrijke exportmarkten 
verloren en ervaren steeds hevigere concurrentie van internationale bedrijven 
vanwege de verlaagde handelsbarrières (bijvoorbeeld verkorte negatieve lijsten en 
verlaagde tarieven) voor het betreden van binnenlandse markten. Een essentiële 
ontwikkelingsstrategie van deze landen is het creëren van mogelijkheden voor 
bedrijven om hun efficiëntie te verbeteren door op grotere schaal actief te zijn 
en zodoende hun concurrentievermogen op de binnenlandse, regionale en 
internationale markt te vergroten. Dit is vooral belangrijk omdat veel bedrijven 
in CARICOM-landen relatief klein zijn en moeite hebben om mee te dingen op 
internationale markten.

Een groter internationaal concurrentievermogen is een van de voornaamste 
doelstellingen bij het bevorderen van het integratieproces door de oprichting van de 
CARICOM Interne Markt en Economie (CSME). Ter facilitering van dit proces, is 
door de Raad voor Handel en Economische Ontwikkeling (COTED) een raamwerk 
ontwikkeld voor gezamenlijke actie in de regio. Het Verdrag van Chaguaramas 
werd herzien om te voorzien in de implementatie van de noodzakelijke wetgeving 
ter versterking van de integratie door het verwijderen van restricties op de handel 
en op de beweging van kapitaal en arbeid. Hierdoor wordt grotere concurrentie 
intraregionaal bevorderd en krijgen CARICOM-bedrijven de kans om te 
groeien en grotere markten te voorzien. Het mededingingsbeleid is gericht op de 
bevordering en instandhouding van concurrerende markten en dit is een essentiële 
beleidsdoelstelling van het Herziene Verdrag van Chaguaramas.

Het mededingingsbeleid omvat alle overheidsinitiatieven die tot doel hebben 
de concurrentie op markten te doen toenemen. Het omvat handelsliberalisatie, 
privatisering, deregulering en deviezenbeleid. Mededingingsrecht vormt 
een deelverzameling van het mededingingsbeleid en is het effectiefst indien 
geïntroduceerd als onderdeel van een grotere mededingingspolitiek.
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Wat zijn concurrerende markten?

Op concurrerende markten, concurreren bedrijven om klanten maar zijn ze niet 
in staat onafhankelijk invloed uit te oefenen op de geldende prijs. In dit klimaat 
hebben consumenten en bedrijven gemakkelijk toegang tot informatie die van 
belang is voor hun besluitvormingsproces; nieuwe bedrijven kunnen vrij de markt 
opkomen en niet-rendabele bedrijven kunnen vrij van de markt afgaan.

Op concurrerende markten, zijn consumenten voortdurend op zoek naar de 
beste koopjes en komen nieuwe bedrijven op de markt om te dingen naar de 
buitensporige winsten die, zo daar sprake van is, worden gemaakt door bestaande 
bedrijven. Kortom, concurrentie biedt goede prikkels aan bestaande bedrijven om 
goederen en diensten te leveren in de kwaliteit, verscheidenheid en hoeveelheden 
als gewenst door de consument tegen de laagst mogelijke prijs.
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Daar elk bestaand bedrijf, gedreven door winstmaximalisatie, de prikkel heeft om 
de concurrentie te ondermijnen, ligt het in de lijn der verwachting dat sommige 
bedrijven gedrag zullen vertonen dat erop gericht is het concurrentievermogen 
van de markten aan te tasten. Zodanige gedragingen zouden kunnen worden 
vertoond door een enkel bedrijf of gecoördineerd onder een groep bedrijven. In 
elk geval, consumenten en bepaalde bedrijven zouden slechter af zijn wanneer de 
concurrentie wordt ondermijnd. 

Gezien het belang van concurrerende markten voor consumenten en bepaalde 
bedrijven, moeten overheden bedrijven ontmoedigen om handelingen te verrichten 
die het concurrentieproces waarschijnlijk zullen ondermijnen.
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CARICOM-mededingingspolitiek 

Het CARICOM-mededingingsbeleid heeft als doel het bevorderen en in stand 
houden van concurrentie en het verhogen van economische efficiëntie in productie 
en handel. Teneinde te waarborgen dat activiteiten van bedrijven niet leiden 
tot het verkleinen van de voordelen van de CSME, verbiedt het CARICOM-
mededingingsbeleid mededingingsverstorende gedragingen die de concurrentie 
verhinderen, beperken of vervalsen. Dit beleid bevordert en beschermt tevens het 
welzijn van de consument.

Mededingingsrecht ontmoedigt praktijken die de concurrentie ondermijnen en is 
derhalve een van de essentiële maatregelen nodig voor het ondersteunen van de 
goede werking van markten. Twee pijlers van mededingingsrecht zijn een verbod 
op:

•	 Mededingingsverstorende	overeenkomsten:
dat wil zeggen, overeenkomsten tussen twee of meer concurrenten die tot doel 
of gevolg hebben dat de onderlinge concurrentie wordt beperkt met het doel 
grotere winsten te behalen; 

•	 Misbruik	van	een	dominante	marktpositie:
een bedrijf is dominant op een markt wanneer zijn macht veel groter is dan de 
macht van zijn rivalen en het bedrijf prijzen kan vaststellen zonder rekening te 
houden met de reactie van de concurrent. In sommige jurisdicties, bijvoorbeeld, 
wordt een bedrijf als dominant beschouwd indien het een marktaandeel 
heeft van ten minste 40 procent voor een bepaald product; staatsmonopoliën 
zijn ook onderworpen aan de mededingingsregels van de Gemeenschap, 
overeenkomstig artikel 31 van het Herziene Verdrag.

Hoofdstuk 8 gaat niet in op de kwestie van het reguleren van fusies in de regio 
dat de derde pijler is van het mededingingsrecht. Echter, CARICOM is bezig een 
beleid te ontwikkelen inzake het reguleren van toezicht op fusies.
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Mededingingsverstorende gedragingen ingevolge de CARICOM-
mededingingspolitiek 

De onderstaande mededingingsverstorende gedragingen zijn verboden krachtens 
Hoofdstuk 8 van het Herziene Verdrag.

•	 Vaststellen	van	aan-	of	verkoopprijzen,	hetzij	direct	of	indirect: 
 u Op internationaal niveau worden zeer schadelijke kartels gevormd, zoals 

het Lysine-kartel dat actief was van 1992 tot 1995 en prijsafspraken 
maakte voor toevoegingsmiddelen aan voeding voor pluimvee en varkens. 
Enkele van de belangrijkste producenten van lysine ter wereld waren lid 
van dit kartel. Productiefaciliteiten waren gevestigd in de VS, Frankrijk, 
Hongarije, Indonesië, Italië, Japan, Korea, Mexico en Thailand. Tijdens 
zijn bestaan, heeft het kartel omzetten behaald van meer dan US$1,4 
miljard in wereldwijde verkopen, door met 100% te overvragen en een 
voordeel van ruim US$ 140 miljoen te innen. Iedereen in CARICOM 
die kip of varken eet, heeft meer voor deze producten betaald als 
gevolg van dit kartel. Een van de samenzweerders was het bedrijf Archer 
Daniels Midland (ADM) dat meelfabrieken heeft in Jamaica, Belize, 
Barbados en Grenada.
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•	 Beperken	 van	 de	 mededinging	 door	 af	 te	 spreken	 om	 elkaar	 niet	 te	
beconcurreren	op	markten,	of	door	de	toevoerbronnen	te	beperken:

 u Het vrij verkeer van goederen en diensten binnen de CSME zou geschaad 
kunnen worden indien de producenten van een product, bijvoorbeeld 
farmaceutica, zouden afspreken om elkaar niet te beconcurreren op 
elkaars thuismarkt. Zo zouden, bijvoorbeeld, producenten van St. Lucia 
niet concurreren in Jamaica en omgekeerd, waardoor de prijzen op elke 
markt hoger zouden zijn. 

•	 Beperken	of	beheersen	van	productie,	markten,	investeringen	of	technische	
ontwikkeling:

 u Indien bedrijven onder elkaar productiequota zouden toewijzen, zouden 
ze schaarste creëren en prijsstijgingen veroorzaken. Het beperken van 
investeringen of technische ontwikkelingen zou remmend werken op de 
productie van goederen en diensten, of zou belemmerend kunnen zijn voor 
efficiëntie waardoor veranderingen worden teweeggebracht, leidend tot 
hogere prijzen vanwege inefficiëntie of schaarste. Bijvoorbeeld, houders 
van intellectuele eigendomsrechten kunnen weloverwogen een octrooi 
verkrijgen in een ontwikkelingsland om zo de concurrenten de toegang te 
beletten en daardoor de omvang van de investering of de overdracht van 
technologie beperken.

•	 Samenspannen	tot	het	beïnvloeden	van	aanbestedingen	ingediend	in	reactie	
op	een	verzoek	tot	inschrijving	(manipuleren	van	aanbestedingsprocedures):

 u Onderlinge afspraakregelingen tussen inschrijvers met betrekking tot 
prijzen bij aankoopcontracten resulteren in het toegewezen krijgen 
van inschrijvingen boven het niveau dat zou gelden indien er geen 
afspraakregeling zou zijn geweest. Bijvoorbeeld, indien een contract voor 
de aankoop van goederen een marktwaarde van US$100.000 heeft en 
vier bedrijven samenspannen om in te schrijven, dan zouden ze kunnen 
afspreken dat een van de bedrijven inschrijft voor US$150.000 terwijl de 
andere een hogere inschrijving indienen. Bijgevolg zou de instantie die de 
inschrijving houdt, vijftig procent meer betalen dan ze zou hebben betaald 
bij concurrentie tussen de bedrijven. De succesvolle inschrijver zou een 
voordeel ontvangen van US$50.000. De samenspannende bedrijven 
zouden zich vervolgens om de beurt een inschrijving laten toewijzen.
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 u Beperking van de activiteiten van degenen die een lagere plaats innemen 
in de productieketen (verticale beperkingen tot uitsluiting): Interacties 
tussen personen die actief zijn op diverse punten van de productieketen 
worden beschouwd als verticale relaties.

 u Een dominant bedrijf kan door de concurrentie gedwongen worden lagere 
prijzen te vragen of betere kwaliteit goederen en diensten te verschaffen. 
Om dit te vermijden, kan het bedrijf proberen te voorkomen dat zijn 
distributeurs de producten van zijn concurrenten in hun assortiment 
opnemen.

 u Op 6 september 2007 kreeg Mittal SA (Zuid-Afrika), een staalproducent 
wiens bedrijf ook gevestigd is in Trinidad en Tobago (ISPAT), een boete 
van US$95,9 miljoen van het South African Competition Tribunal voor 
het opleggen van beperkingen aan enkele van zijn cliënten met betrekking 
tot het gebruik of de wederverkoop van producten van platstaal. Mittal SA 
manipuleerde het aanbod van platstaalproducten op de binnenlandse markt 
om zo het aanbod op de binnenlandse markt te beperken en de vooraf door 
het bedrijf bepaalde prijs te handhaven.
Het bedrijf deed dit door het product tegen een lagere prijs te leveren aan 
geselecteerde handelaars, maar beperkte hen in het verhandelen van het 
staal of zelfs in het gebruiken ervan voor een ander doel indien een korting 
werd gegeven op het staal voor een bepaald doel. Mittal SA werd bevolen 
om klanten voor zijn platstaalproducten geen voorwaarden van welke 
aard ook op te leggen met betrekking tot het gebruik of de wederverkoop 
van zodanige producten door de klanten, of om geen overeenkomst onder 
voorbehoud te sluiten met zijn klanten voor platstaalproducten.

•	 Ongelijke	 behandeling	 van	 partijen	 betrokken	 bij	 vergelijkbare	
handelstransacties,	 zodat	de	ene	partij	een	concurrentievoordeel	heeft	 ten	
opzichte	van	de	andere:

 u Bijvoorbeeld, bedrijven mogen verschillende klanten of categorieën van 
klanten geen verschillende prijzen in rekening brengen voor hetzelfde 
product indien de verschillen in prijs geen weerspiegeling zijn van de 
hoeveelheid, kwaliteit of andere marktomstandigheid verband houdende 
met de geleverde goederen.

 u Een bedrijf kan, bijvoorbeeld, zijn dochteronderneming een betere prijs 
berekenen voor materialen die dienen als grondstoffen voor de productie 
dan het zijn concurrenten voor dezelfde grondstoffen in rekening brengt. 
Dit zou de dochteronderneming een oneerlijk concurrentievoordeel geven 
ten opzichte van haar rivalen.
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 u In Barbados, bijvoorbeeld, heeft de Fair Trading Commission een 
onderzoek verricht naar BRC (West Indies) om te bepalen of het bedrijf 
en zijn groothandelaren zich bezighielden met prijsdiscriminatie en  
verticale prijsbinding en ze stelde vast dat er sprake was van overtreding 
van de mededingingswet (Fair Competition Act (FCA)). BRC heeft met 
de Commissie samengewerkt en de regelingen, door deze te herzien, in 
overeenstemming gebracht met de FCA.

•	 Bijkomende	verplichtingen	verbinden	aan	een	verkoop	of	contract	die	geen	
verband	houden	met	de	eigenlijke	transactie:

 u Bedrijven kunnen proberen van overtollige voorraad af te komen door 
koppelverkoop of een bank kan de cliënt verplichten ook andere producten, 
zoals beleggingsdiensten, aan te schaffen als voorwaarde voor het krijgen 
van een lening. 

•	 Weigeren	concurrenten	toegang	te	verlenen	tot	infrastructuur	of	netwerken	
waar	zodanige	toegang	essentieel	is	voor	het	aanbieden	van	een	dienst:

 u Bijvoorbeeld, aanbieders van internetdiensten moeten toegang hebben 
tot landlijnen (uitgezonderd in gevallen waarin draadloze communicatie 
wordt geboden). Indien de eigenaar van de telecommunicatie-
infrastructuur weigert toegang te verlenen of, in geval van mobiele 
telefoons, interconnectiediensten, dan zou dat inhouden dat toegang tot 
een essentiële infrastructuur wordt geweigerd. Een geval in de Europese 
Unie illustreert de toepassing van deze bepaling. Een particulier bedrijf 
had een steiger aangelegd en bood een veerdienst aan. Een concurrent 
wilde dezelfde dienst verlenen en vroeg toegang tot de steiger tegen een 
op de markt gangbaar tarief; het verzoek werd geweigerd door de eigenaar. 
Het geval werd voorgelegd aan het Europees Hof en de eigenaar van de 
steiger verloor de zaak op grond van het feit dat de steiger een essentiële 
faciliteit was waarzonder de concurrent de dienst niet kon verschaffen, 
aangezien het te duur was en verspilling van middelen om een andere 
steiger te bouwen.

 u “Predatory pricing” ofwel prijsstelling met de bedoeling concurrenten te 
benadelen.

 u Een bedrijf kan ertoe overgaan een product te verkopen beneden de 
kostprijs met het oogmerk een concurrent uit te schakelen of te verhinderen  
op een bepaalde markt te komen.
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•	 Direct	of	indirect	opleggen	van	een	onbillijke	aan-	of	verkoopprijs	of	andere	
ondermijnende	praktijken;

 u Een onbillijke prijs staat niet in redelijke verhouding tot de economische 
waarde van een product of dienst en stelt een bedrijf met een machtspositie 
op de markt in staat aanzienlijk hogere winsten te maken dan het zou 
kunnen verwachten in een concurrerende markt.

 u In de toerismesector, bijvoorbeeld, overheerst International Tour Operators 
de markt voor hotelreserveringen met daaraan de koppelverkoop voor 
vliegbiljetten en andere toeristische attracties. De hotels worden erbuiten 
gelaten en krijgen moeilijk toegang tot buitenlandse toeristen tenzij 
ze ermee instemmen de prijzen zeer laag te houden en het door de 
reisorganisaties geboden pakket te accepteren.

 u Een ander voorbeeld van onbillijke aankoopprijzen zijn de prijzen 
waarmee leveranciers gedwongen genoegen moeten nemen wanneer ze 
zaken doen met grote warenhuisketens die zelf voorschrijven tegen welke 
prijs ze willen inkopen.

•	 Handelspraktijken	ontplooien	die	resulteren	in	het	uitbuiten	van	klanten	of	
leveranciers.	Deze	bepaling	geeft	aan	een	nationale	mededingingsautoriteit	
de	mogelijkheid	om	bedrijven	die	zich	van	dergelijke	praktijken	bedienen,	
tot	de	orde	te	roepen.

Het mededingingsrecht is gericht op het beschermen van de concurrentie, niet 
de concurrenten en houdt daarbij concurrerende markten in stand.
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Overeenkomsten toegestaan door het Herziene Verdrag van 
Chaguaramas

•	 Er	 zijn	 gevallen	 waarin	 het	 nodig	 is	 dat	 concurrenten	 met	 elkaar	
samenwerken,	 die	 bijzondere	 aandacht	 verdienen.	 Het	 Herziene	 Verdrag	
bepaalt	dat	een	onderneming	niet	zal	worden	behandeld	als	een	onderneming	
die	zich	schuldig	maakt	aan	mededingingsverstorende	gedragingen	indien

 u de activiteit waarover wordt geklaagd, bijdraagt aan de productie of 
distributie van goederen en diensten, of de efficiëntie verbetert door, 
bijvoorbeeld, technologische ontwikkeling te vergemakkelijken door 
gezamenlijke inspanningen bij research en ontwikkeling; of samenwerking 
waardoor de verspreiding van informatie toeneemt;

 u de restricties beperkt zijn tot het verwezenlijken van de doelstellingen 
en onmisbaar zijn voor verbetering van de productie of distributie van 
goederen en diensten of technische of economische vooruitgang;

 u de samenwerking niet resulteert in het uitschakelen van de concurrentie 
voor een wezenlijk deel van de markt voor de betrokken goederen of 
diensten.

Het Herziene Verdrag voorziet in uitsluitingen en vrijstellingen ten aanzien van:
a. werknemersverenigingen -       

werknemers mogen samenwerken en hun werkzaamheden coördineren 
voor hun eigen redelijke bescherming als werknemers;

b. afspraken voor collectieve onderhandelingen namens werkgevers of 
werknemers voor het vaststellen van arbeidsvoorwaarden;

c. beroepsorganisaties -       
De CARICOM-Commissie voor de Mededinging kan activiteiten van 
beroepsorganisaties gericht op het ontwikkelen en doen naleven van nor-
men inzake beroepsbekwaamheid die redelijkerwijs nodig zijn voor de 
bescherming van het publiek, vrijstellen;
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d. specifieke sectoren of ondernemingen of groepen van ondernemingen -  
Het Herziene Verdrag verleent aan de Raad voor Handel en Economische 
Ontwikkeling (COTED) de bevoegdheid om, op basis van ontwikkelin-
gen of overwegingen van algemeen belang, de mededingingsregels op te 
schorten voor of niet van toepassing te laten zijn op specifieke sectoren 
of ondernemingen of groepen van ondernemingen 

e. een  handeling van een Lidstaat waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd 
en verleend.

f. mededingingsverstorende gedragingen die slechts een minimaal effect 
hebben op de Gemeenschapsmarkt (“de minimis”-regel).
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Handhaving van het Herziene Verdrag

Artikel 171 van het Herziene Verdrag heeft de CARICOM-Commissie voor 
de Mededinging bij haar oprichting belast met de verantwoordelijkheid 
voor het toepassen van de mededingingsregels op grensoverschrijdende 
mededingingsverstorende gedragingen en praktijken met grensoverschrijdend 
effect binnen de Interne Markt.

De CARICOM-Commissie zal ook de concurrentie in de Gemeenschap bevorderen 
en beschermen en de uitvoering van het CARICOM-mededingingsbeleid 
coördineren. Deze Commissie moet ook ondersteuning bieden aan Lidstaten bij 
het nakomen van hun verplichtingen, waaronder inbegrepen het beschermen van 
het welzijn van de consument, het vergemakkelijken van de uitwisseling van 
informatie en deskundigheid, het ontwikkelen en verspreiden van informatie over 
beleid inzake mededinging en consumentenbescherming.

De Commissie heeft mandaat voor monitoring, onderzoek, opsporing, het doen 
van vaststellingen en het ondernemen van passende actie voor het tegenhouden 
en beboeten van ondernemingen wier handelspraktijken de handel bederven 
of de concurrentie binnen de CSM verhinderen, beperken of verstoren. Bij het 
verrichten van onderzoek kan de Commissie eenieder vragen getuigenis af te 
leggen en documenten in te dienen. Voorts kan ze zodanige actie ondernemen als 
nodig mocht zijn in het belang van het onderzoek.

Op basis van de bevindingen van het onderzoek kan de Commissie
•	 vaststellen	of	de	handelspraktijken	indruisen	tegen	de	

mededingingsregels;
•	 herstelmaatregelen	of	sancties	toepassen,	waaronder	inbegrepen	

opdracht	geven	voor	beëindiging	of	ongeldigverklaring	van	de	bij	wet	
verboden	overeenkomsten,	praktijken	of	activiteiten;

•	 bevel	geven	tot	het	nalaten	van	een	bepaalde	handeling	enz.;
•	 boeten	opleggen;	en
•	 opdracht	geven	tot	betaling	van	een	vergoeding	aan	personen	getroffen	

door	de	mededingingsverstorende	gedragingen.
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Verplichtingen van Lidstaten

Van Lidstaten wordt verwacht dat ze garanderen dat alle mededingingsver-
storende overeenkomsten van nul en generlei waarde zijn binnen hun jurisdictie, 
behalve ten aanzien van hen die baat hebben bij de uitsluitingen of vrijstellingen. 
Teneinde te voldoen aan deze verplichting, moeten Lidstaten:
•	 mededingingswetten	vaststellen	die	verenigbaar	zijn	met	en	beantwoorden	

aan	de	mededingingsregels;
•	 wetgeving	vaststellen	om	te	waarborgen	dat	beslissingen	van	de	CARICOM-

Commissie	kunnen	worden	uitgevoerd	in	hun	jurisdicties;
•	 institutionele	 regelingen	 en	 administratieve	 procedures	 vaststellen	 en	

handhaven	voor	het	doen	naleven	van	mededingingswetten	door	het	oprichten	
en	in-stand-houden	van	nationale	mededingingsautoriteiten	met	het	doel	de	
tenuitvoerlegging	van	de	mededingingsregels	te	vergemakkelijken;

•	 effectieve	 maatregelen	 nemen	 om	 te	 waarborgen	 dat	 staatsburgers	 van	
andere	 Lidstaten	 toegang	 hebben	 tot	 bevoegde	 handhavingsautoriteiten,	
waaronder	 inbegrepen	 rechtbanken,	 op	 billijke,	 transparante	 en	 niet-
discriminerende	basis;

•	 voorzien	in	de	verspreiding	van	relevante	informatie	ter	vergemakkelijking	
van	de	consumentenkeuze.

Elke Lidstaat zal zijn nationale mededingingsautoriteit verplichten: 
•	 met	 de	 CARICOM-Commissie	 samen	 te	 werken	 om	 naleving	 van	 de	

mededingingsregels	te	bewerkstelligen;
•	 beschuldigingen	 van	mededingingsverstorende	 praktijken	 voorgelegd	 aan	

de	autoriteit	door	de	Commissie	of	een	andere	Lidstaat,	te	onderzoeken;
•	 met	 andere	 nationale	 mededingingsautoriteiten	 samen	 te	 werken	 bij	 het	

opsporen	 en	 voorkomen	 van	 mededingingsverstorende	 praktijken	 en	 het	
uitwisselen	 van	 informatie	over	 zodanige	gedragingen,	met	 inachtneming	
van	de	noodzaak	tot	geheimhouding	van	commercieel	gevoelige	informatie	
die	op	basis	van	geheimhouding	werd	verschaft.

Het is van belang op te merken dat nationale mededingingswetten alleen 
gehandhaafd kunnen worden in nationale jurisdicties en dus zullen nationale 
mededingingscommissies alleen mededingingsverstorende praktijken aanpakken 
die plaatsvinden in een nationale economie en die de consumenten op de 
binnenlandse markt treffen.
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Procedure voor het instellen van een onderzoek op het niveau van de 
Gemeenschap

Conform het Herziene Verdrag, kan alleen een Lidstaat of de COTED de 
Commissie vragen een onderzoek in te stellen. Personen of bedrijven moeten hun 
klachten voorleggen aan hun regeringen die vervolgens een verzoek indienen bij de 
CARICOM-Commissie om over te gaan tot onderzoek, indien er voldoende reden 
is om aan te nemen dat er sprake is van mededingingsverstorende gedragingen 
die de handel aantasten en concurrentie op het grondgebied van de verzoekende 
Lidstaat verhinderen, beperken of vervalsen.

COTED kan de CARICOM-Commissie ook vragen een geval te onderzoeken, 
indien er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat grensoverschrijdende 
mededingingsverstorende gedragingen plaatsvinden in de Interne Markt.

Verzoeken tot het initiëren van een onderzoek moeten schriftelijk worden ingediend, 
met verstrekking van voldoende informatie om de CARICOM-Commissie in staat 
te stellen na te gaan of het onderzoek gerechtvaardigd is. Zo ja, zal de Commissie 
de betrokken partijen raadplegen en bepalen of zij of de nationale autoriteit 
jurisdictie heeft.

Zodra is beslist dat een onderzoek zal worden verricht, dient het binnen 120 
dagen na ontvangst van het verzoek om een onderzoek te worden afgerond. Indien 
de omstandigheden dit billijken, kan deze periode worden verlengd. Dit biedt 
rechtszekerheid aan bedrijven die negatief kunnen worden beïnvloed door het 
onnodig laten voortslepen van het onderzoek.

Zodra de Commissie haar onderzoek heeft verricht, zal ze partijen in kennis stellen 
van haar beslissing herstelmaatregelen of sancties op te leggen en partijen 30 dagen 
toekennen voor uitvoering. Indien partijen in gebreke blijven de beslissing uit te 
voeren binnen de aangegeven periode, kan de Commissie het Hof vragen om een 
rechterlijk bevel.

De Commissie kan ook verzoeken dat een nationale mededingingsautoriteit een 
onderzoek instelt indien ze van mening is dat een onderneming betrokken is bij 
gedragingen die de mededinging verstoren waardoor de concurrentie in de interne 
markt wordt beperkt of vervalst.
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Indien de CARICOM-Commissie niet tevreden is over het resultaat van het 
onderzoek, mag ze haar eigen vooronderzoek verrichten; en indien de bevindingen 
aantonen dat een onderzoek gerechtvaardigd is, kan ze de Nationale Commissie 
raadplegen over wie jurisdictie heeft. Indien er een verschil van mening bestaat, 
ligt de beslissing bij de COTED.

Indien een Lidstaat ontevreden is over de beslissing van de CARICOM-Commissie, 
mag hij beroep aantekenen bij het Caribisch Hof van Justitie (CCJ) voor herziening 
van de beslissing. Het CCJ is de laatste rechterlijke instantie voor beslissingen van 
de Commissie.
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Procedure voor het instellen van een onderzoek op het nationaal 
niveau 

Op nationaal niveau,   kan een persoon of bedrijf klachten voorleggen aan de Nationale 
Commissie. De klager zal de klacht gewoonlijk schriftelijk moeten indienen, met 
vermelding van volledige identificatiegegevens en een korte beschrijving van 
de praktijk die geacht wordt de concurrentie te vervalsen. Indien er eventueel 
documenten zijn ter ondersteuning van de klacht, dienen deze ook ingediend te 
worden. De nationale mededingingsautoriteit zal van de indiener van de klacht 
ook verlangen dat hij informatie verstrekt over alle personen / ondernemingen / 
organisaties die direct getroffen worden door zodanige concurrentievervalsende 
praktijk, met zoveel mogelijk details als hij kan verstrekken over het relevante 
product en de geografische markt.

Een onderneming die zich benadeeld voelt is door de uitspraak van de nationale 
mededingingsautoriteit kan beroep aantekenen dat in besloten rechterlijke 
hoorzitting wordt behandeld. De rechter kan de uitspraak van de Commissie geheel 
of gedeeltelijk bekrachtigen, aanpassen of wijzigen, of de Commissie instrueren 
haar beslissing, geheel of gedeeltelijk, te heroverwegen.

MEDEDINGINGSBELEID 
EN -RECHT IN DE CSME



20

Rol van belanghebbenden bij het handhaven van het recht

Belanghebbenden bij het handhaven van de mededingingspolitiek zijn onder 
meer bedrijven en ondernemersassociaties in de private sector; ministeries en 
overheidsinstanties; massamedia en specifieke media; consumentenorganisaties; 
vakbonden, landbouwersorganisaties en andere niet-gouvernementele organisaties, 
alsook academici en onderzoekers en alle andere burgers die zichzelf niet zien als 
lid van een bepaalde belangengroep maar wier levens worden geraakt door het 
mededingingsrecht.

De beste relatie tussen de mededingingsautoriteit en de private sector is er een van 
vrijwillige naleving van de zijde van de private sector. Om vrijwillige naleving 
te garanderen, dienen bedrijven in mededingingsrecht gespecialiseerde juristen in 
dienst te nemen voor het uitvoeren van een zorgvuldig onderzoek met het doel te 
waarborgen dat hun afspraken en gedragingen de concurrentie niet verstoren.

Organisaties uit het maatschappelijk middenveld van welk type ook en de media 
kunnen het handhavingsproces verhogen door de Autoriteit in kennis te stellen van 
alle mogelijke mededingingsverstorende handelspraktijken. Het is in hun belang te 
fungeren als “waakhonden” voor de mededingingsautoriteit.

Mededingingsautoriteiten moeten effectieve samenwerkingsrelaties opbouwen 
met andere overheidsdiensten en instanties, in het bijzonder andere regelgevende 
instanties, om te waarborgen dat hun respectieve taken duidelijk zijn omschreven 
en mechanismen voor overleg en samenwerking in stelling zijn gebracht.

Academici en onderzoekers in de regio hebben een vitale rol te vervullen om de 
mededingingspolitiek effectief te doen zijn. Zij zijn toegerust voor het uitvoeren 
van sectorale, industriële en marktstudies en voor het assisteren bij de voorlichting 
van het publiek over het recht en de voordelen en procedures voor het handhaven 
ervan.
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