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Google betrokken bij wrang record

Stel dat de waarde van uw bezingen worden geschat op €300.000. Uw hee# ruim €40.000 aan kasgeld en uw inkomen vóór kosten van levensonderhoud bedragen ruim €46.000. Een week nadat u besloot uw snelle bolide eens
goed uit te testen, rolt er een boete voor te snel rijden in de bus van €1.082,55. Maar u behoudt uw rijbewijs. Heel
vervelend, maar u zult waarschijnlijk de boete niet aanvechten tot ver in het volgende decennium.

Google verkeert in precies dezelfde situa2e, maar zal zijn vandaag opgelegde boete vermoedelijk wél tot in lengte
van dagen bestrijden. Hoewel alle verhoudingen tussen de verschillende getallen hetzelfde zijn als in de hierboven
beschreven hypothe2sche situa2e, is de absolute groo5e net even anders. Voor Google moet u alle getallen even
met 2.216.992 vermenigvuldigen. En dan kunt u aﬂeiden dat Google vandaag een boete is opgelegd, door de Europese Commissie, van €2.400.000.000. Dat is de hoogste boete ooit, die is opgelegd in het kader van EUmededingingsregels.

Naar verluid zou Google zijn eigen prijsvergelijker, Google Shopping, hebben voorgetrokken in zoekresultaten, ten
nadele van bijvoorbeeld Tripadvisor, Expedia en Amazon. Google stelt als reac2e dat consumenten de concurrerende prijsvergelijkers en webwinkels goed weten te vinden. Maar wat niet pleit voor Google, is dat Froogle, de voorganger van Google Shopping, niet goed presteerde. Toen Google zou hebben besloten tot het voortrekken van zijn
eigen dienst, groeide de dienst alleen al in Nederland sinds 2011 met 2900%.

Amerikaanse cri2ci beschuldigen mevrouw
Verstager, de Eurocommissaris die Google
de boete oplegde, van een protec2onis2sche heksenjacht, die bedoeld is om Europese bedrijven te bevoordelen.

Om deze reden zal de boete tegen het zere
been zijn van Donald Trump. Maar wie
weet. Misschien komt hij wel met een
staatsfonds om dit soort boetes voor Amerikaanse bedrijven te ﬁnancieren.

