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1. La loi dispositions diverses 

 Une nouvelle compétence de classement pour l’Auditorat: 
– Une alternative pour la prescription 
– Une porte ouverte pour une simplification de la procédure de plainte formelle 
– Impact pour les demandes d’intervetion de l’autorité?  

 un toiletage de textes 
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2. Vragen rond bewijs in mededingingszaken 

 Welk bewijsrecht? 
– Zaken voor de burgerlijke en de handelsrechter: gemeen recht 
– Regels van toepassing in administratieve procedures voor de 

Mededingingsautoriteit 
• Ad hoc regeling geïnspireerd door Commissiepraktijk (maar niet zonder 

afwijkingen, cfr. infra) 
• Of analogie met doorwerking gemeenrechtelijk procesrecht? 
• Kan vooral relevant zijn bij mondelinge clementieverzoeken 
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2. Vragen rond bewijs in mededingingszaken (2) 

 Mededingingsregels zijn van openbare orde 
– Art. 81 en 82 EG zijn volgens het HvJ van openbare orde, Vo 139/2004 ook? 
– En de WBEM volgens de klassieke rechtspraak ook, maar met inbegrip van de 

bepalingen over fusiecontrole? 
– En blijft dit evident na de rechtspraak van de Hoge Raad? 
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2. Vragen rond bewijs in mededingingszaken (3) 

– En vooral: betekent dit dat deze bepalingen ook ambtshalve ingeroepen 
moeten worden? 

• E.G. mededingingsregels zou het HvJ volgens klassieke 
rechtspraak over ambtshalve in te roepen bepalingen niet 
ambtshalve inroepen, maar het Hof oordeelde dat nationale rechters 
artikel 81(2) wel ambtshalve dienen in te roepen, 

• Volgens de rechtspraak van het HvJ moet het Hof alleen 
ambtshalve regels inroepen wanneer het dossier de vereiste feiten 
daartoe inhoudt, volgens het Hof van Beroep dient de autoriteit 
ambtshalve het onderzoek uit te breiden; quid? 
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