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Betreft: Verzoekschrift 44/2008, ingediend door J. K. (Britse nationaliteit), over 
concurrentieverstorende praktijken bij het door Google aangeboden 
advertentieprogramma Adword 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Google is marktleider voor online-advertenties op basis van de zogeheten "pay-per-click"-
methode, waarbij adverteerders betalen voor elke keer dat een potentiële klant klikt op de 
door de adverteerder gekochte zoekterm (Adword). De prijzen per klik zijn sinds 2006 sterk 
gestegen omdat zij zijn gekoppeld aan de zogeheten "landing page quality score", die volgens 
Google de relevantie van aangeboden diensten verbetert. Veel voor bedrijven belangrijke 
zoektermen/woordcombinaties zijn zeer duur en Google geeft geen antwoord op specifieke 
vragen over hoe de kwaliteitsscore kan worden verbeterd. Hiermee belemmert Google 
adverteerders in hun pogingen hun advertentiebudget te optimaliseren. Indiener meent dat 
Google klikfraude (vaak klikken op de Adwords van een concurrent om aldus diens 
advertentiekosten op te jagen) niet bestrijdt. Verder is er volgens indiener sprake van grote 
verschillen tussen de door Google vermelde klikcijfers en het daadwerkelijke aantal bezoekers 
van de doelwebsites waarnaar via Adwords wordt verwezen. Indiener is van mening dat 
Google zijn sterke marktpositie misbruikt en grote bedrijven bevoordeelt. Hij vindt dat er 
sprake is van concurrentieverstoring en hij verzoekt om een onderzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 oktober 2008.

I. Contractuele kwesties
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a) Indiener meent dat Google adverteerders te veel laat betalen, omdat Google zijn 
facturen baseert op een bepaald aantal kliks op advertenties van de adverteerder, dat hoger is 
dan het aantal kliks dat de adverteerder zelf voor zijn website registreert. Hier kunnen een 
aantal redenen voor zijn, maar op het eerste gezicht lijkt dit een kwestie van het 
contractenrecht te zijn. De Commissie neemt aan dat adverteerders in staat zijn voor de 
rechter hun gelijk te halen krachtens hun onderscheiden contracten met Google, indien deze
bewering juist is. 

b) Indiener beweert ook dat Google klikfraude niet bestrijdt. Dit kan betekenen dat
Google adverteerders voor niet-bestaande diensten laat betalen. Ook wat dit betreft is er geen 
reden waarom adverteerders niet in staat zouden zijn bij dergelijke praktijken voor een 
rechtbank hun gelijk te halen krachtens hun onderscheiden contracten met Google.

II. Mededingingskwesties

a) Indiener noemt de in de loop van de tijd buitensporig gestegen prijzen per klik op 
advertenties. Prijzen kunnen echter stijgen wanneer de toename van de vraag door 
adverteerders die belangstelling hebben voor het plaatsen van advertenties hoger is dan de 
toename van geschikte webruimte hiervoor. In de normale economische praktijk zullen 
adverteerders hun bod op advertenties verhogen zolang adverteren rendabel blijft (rekening 
houdend met de inkomsten afkomstig van klanten die door de advertenties worden 
aangetrokken). 

b) Omdat de beschikbaarheid van advertentieruimte beperkt is, is het duidelijk dat niet 
alle bedrijven zich kunnen permitteren advertenties te plaatsen, omdat andere bedrijven die 
meer winst maken met adverteren hen zullen overbieden. Dit is in feite geen 
concurrentieprobleem, maar een logisch uitvloeisel van de concurrentie tussen adverteerders.

c) Wat betreft het gebruik van de zogeheten "landing page quality score" bij het 
vaststellen van de advertentieprijs door Google, moet worden benadrukt dat het gebruik van 
dit criterium, dat te maken heeft met de winst die adverterende bedrijven uit een bepaalde 
advertentie kunnen halen, niet per se onwettig is. De Commissie heeft er geen concreet bewijs 
van dat dit criterium door Google wordt misbruikt.

Daarom is de Commissie in deze fase van mening dat er geen bewijs is van anticompetitief
gedrag waarvoor een gedegen onderzoek krachtens de mededingingsregels nodig is naar
Adword van Google.
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