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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000113/2016 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Michael Theurer, Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Enrique Calvet Chambon, Sophia in 

't Veld, Lieve Wierinck, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová 
namens de ALDE-Fractie 

Betreft: Concurrentieverstorende gevolgen van gemeenschappelijk eigendom van grote 
institutionele beleggers 

De Commissie handhaaft de mededingingsregels van de EU teneinde eerlijke en gelijke concurrentie 
te waarborgen en EU-markten beter te laten functioneren. Dit zou voordelen moeten opleveren voor 
consumenten, bedrijven en de Europese economie als geheel. 

Volgens onze informatie beheren de tien grootste institutionele beleggers ongeveer 22 biljoen USD 
wereldwijd en zijn ook in Europa actief. 

Veel van deze beleggers, zoals BlackRock en Vanguard zijn groot en gediversifieerd. Zij beschikken 
over een groot aantal aandelen in rechtstreekse concurrenten of zelfs in alle bedrijven in bepaalde 
bedrijfstakken. BlackRock heeft bijvoorbeeld aandelen in alle bedrijven in Duitsland die in de 
DAX-index zijn opgenomen. 

Hoewel zij zelden over een meerderheidsaandeel in een enkel bedrijf beschikken, staan de gevolgen 
van deze situatie voor de mededinging gelijk aan die van een oligopolie. Aangezien de beleggers 
belangen hebben in een veelvoud aan bedrijven worden de bestuursorganen van deze bedrijven niet 
aangespoord om elkaar te beconcurreren. Dit gebrek aan concurrentie leidt tot financiële verliezen 
voor zowel de consumenten als de economie in haar geheel. 

1. Zijn de gevolgen van de aanwezigheid van grote, gediversifieerde institutionele beleggers voor de 
Europese markten onderzocht? Wat zijn volgens de Commissie de repercussies van 
gemeenschappelijk eigendom voor Europese markten? Wat is de impact van gemeenschappelijk 
eigendom op de prijzen en innovatie in de EU? 

2. Is de Commissie van mening dat de bestaande reeks mededingingsregels volstaat om mogelijke 
concurrentieverstorende gevolgen van gemeenschappelijk eigendom aan te pakken? Zo nee, in 
welk opzicht moeten die regels dan gewijzigd worden? 

3. Welke stappen zal de Commissie zetten om de mededinging op dit gebied te bevorderen? 
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