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Verzoekschrift 0620/2006, ingediend door Marc Russmeier (Franse nationaliteit?), over 
een vermeende schending van de vrije concurrentie in de uitvaartsector in Toulouse

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de “dominante positie” van de gemeentelijke uitvaartdienst van 
Toulouse, die zou profiteren van een administratieve en technische organisatie met een 
exclusief karakter: hierdoor worden particuliere begrafenisondernemers uitgesloten en 
ontstaat onvermijdelijk een onevenwichtige verdeling van de lokale markt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 december 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007

De feiten

Volgens indiener is het monopolie met betrekking tot begrafenisondernemingen in Frankrijk 
op 1 januari 1997 afgeschaft. In Toulouse (en alleen in deze gemeente) zou echter een plaats 
bestaan die het “gemeentelijke uitvaartcentrum” wordt genoemd, van waaruit de 
gemeentelijke regie zou worden gevoerd over de begrafenissen. In hetzelfde gebouw bevindt 
zich aan de ene kant het administratieve gedeelte, waartoe men zich verplicht moet wenden 
bij een sterfgeval in de gemeente Toulouse, en aan de andere kant het gemeentelijke kantoor 
voor begrafenissen. Het administratieve gedeelte omvat diverse diensten, zoals het kantoor 
van de burgerlijke stand dat de overlijdensaktes opstelt en toestemming geeft om de doodskist
te sluiten. Naar verluidt nodigen de ambtenaren van dit kantoor particulieren uit om een 
afspraak te maken met hun collega’s van het gemeentelijke uitvaartcentrum, terwijl zij de 
familieleden van de overledenen eigenlijk een lijst zouden moeten overhandigen van
particuliere begrafenisondernemingen in de Haute Garonne. Het gemeentelijke 
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uitvaartcentrum zou minimaal 2 000 uitvaarten per jaar verzorgen, terwijl de grootste 
particuliere begrafenisondernemingen in Toulouse slechts 150 uitvaarten per jaar zouden 
verzorgen. Bovendien zou er een uitwisseling van banen plaatsvinden tussen het personeel 
van de burgerlijke stand en het personeel van het gemeentelijke uitvaartcentrum.

Het verzoekschrift aan het EP

Indiener heeft een begrafenisonderneming met een kantoor in Toulouse en een rouwcentrum 
in Muret, 20 kilometer van Toulouse. Hij heeft ook aangegeven dat hij regionaal coördinator 
was van de landelijke vereniging VFA (Vœux Funéraires). 

Opmerkingen van de Commissie ten aanzien van het verzoekschrift

Op het eerste gezicht betreft het verzoekschrift geen schending van de communautaire 
concurrentieregels. Het enige aspect dat eventueel door het verzoekschrift aan de orde gesteld
zou kunnen worden is de vraag of Frankrijk zich wel houdt aan zijn verplichtingen om de 
communautaire concurrentieregels in acht te nemen die voortkomen uit de artikel 10 of 
artikel 86, lid 1 van het EG-Verdrag in combinatie met artikel 82 van dit verdrag. De 
gemeente Toulouse zou eventueel verweten kunnen worden dat zij een onderneming met een 
machtspositie – het gemeentelijke uitvaartcentrum – ertoe aanzet om hier misbruik van te 
maken.

Hoe dan ook zouden, behalve de bepalingen uit de artikelen 10 en 86 van het EG-Verdrag, 
ook alle voorwaarden van artikel 82 van dit verdrag bijeengebracht moeten worden.

Volgens artikel 82 is het onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden, voor 
zover de handel tussen lidstaten daardoor ongunstig kan worden beïnvloed, dat een of meer 
ondernemingen misbruik maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt of op 
een wezenlijk deel daarvan.

Wat de machtspositie op de gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk deel daarvan 
betreft is het duidelijk dat het gemeentelijke uitvaartcentrum dat zijn diensten aanbiedt op het 
grondgebied van de stad Toulouse niet beschikt over een dergelijke positie. De inwoners van 
Toulouse die door de veronderstelde machtspositie schade hebben geleden vormen ook geen 
groot deel van de Franse bevolking (zie arrest Bodson1, betreffende de verlening van 
exclusieve concessies van gemeentelijke monopolies ten aanzien van bepaalde diensten in 
verband met de lijkbezorging.). Bovendien zou een eventueel misbruik van invloed kunnen 
zijn op het handelsverkeer tussen lidstaten. In dit opzicht benadrukt de Commissie de 
nauwkeurigheid waarmee indiener heeft aangegeven dat de beschreven situatie alleen in 
Toulouse bestaat en niet in de gemeente Muret, waar hij is gevestigd en die zo’n 20 kilometer 
van Toulouse af ligt. Het is daarom moeilijk te bevatten hoe het handelsverkeer tussen 
lidstaten geschaad zou kunnen worden.

Conclusie

  
1 Arrest 30/87, Corinne Bodson tegen SA Pompes funèbres des régions libérées, [1988] Jurisprud. blz.
2479, paragraaf 28.
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Op basis van de door indiener voorgelegde feiten en de analyse daarvan is de Commissie van 
mening dat de communautaire concurrentieregels hier niet van toepassing zijn. 
Dientengevolge kunnen zij de situatie die indiener beschrijft niet verhelpen. Het staat indiener
echter vrij om deze kwesties voor te leggen aan de ter zake bevoegde nationale overheden en 
rechtspraak met het oog op een analyse op basis van het Franse nationale recht, zoals het 
specifieke recht met betrekking tot diensten in verband met de lijkbezorging, het 
administratieve recht of het Franse concurrentierecht.


