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De Belgische Mededingingsautoriteit legt de Nationale Loterij een boete op ten bedrage van 
EUR 1.190.000 wegens misbruik van machtspositie bij de lancering van Scooore! 
 
 
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit legt de Nationale Loterij een boete op ten bedrage 

van EUR 1.190.000 wegens misbruik van machtspositie bij de lancering van haar 

sportweddenschapsproduct Scooore! 

 

Beschrijving van de inbreuk 

De Nationale Loterij bezit een wettelijk monopolie op de organisatie van de openbare loterijen. Naast de 

openbare loterijen biedt de Nationale Loterij sinds 2013 ook sportweddenschappen aan onder de naam 

“Scooore!”.  

De inbreuk bestond in het éénmalig gebruik door de Nationale Loterij van contactgegevens van personen 

geregistreerd in haar IGS-databank die is verworven in het kader van haar wettelijk monopolie voor het 

versturen van een e-mail in januari 2013 om de lancering van Scooore! aan te kondigen. Het Auditoraat is 

tot de conclusie gekomen dat de Nationale Loterij deze contactgegevens niet heeft verworven in het kader 

van een competition on the merits, maar in het kader van haar wettelijk monopolie. Bovendien waren deze 

gegevens, gelet op hun aard en omvang, niet reproduceerbaar door concurrenten op de markt tegen 

redelijke financiële voorwaarden en binnen een redelijke termijn. 

Verder heeft de Nationale Loterij in 2011 en 2013 bij sommige verdelers van Scooore! bepaalde 

commercieel gevoelige informatie over concurrerende aanbieders van sportweddenschappen opgevraagd 

en ontvangen. Het verkrijgen van deze commercieel gevoelige informatie heeft in hoofde van de Nationale 

Loterij de onzekerheid verminderd omtrent het gedrag van haar concurrenten. 

 

Sanctie  

Als onderdeel van de transactie heeft de Nationale Loterij haar deelneming aan de inbreuk, zoals 

beschreven in de beslissing, erkend en de sanctie aanvaard. Daardoor kon ze genieten van een 

vermindering van de boete van 10%. 

Daarnaast heeft de Nationale Loterij bij de berekening van de boete genoten van verzachtende 

omstandigheden, te weten de afwezigheid van bewezen mededingingsbeperkend effect en de volledige 

medewerking van de Nationale Loterij tijdens het onderzoek.  
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Procedurele achtergrond 

In mei 2013 hebben de ondernemingen Stanleybet, Sagevas, WFA en PMU, actief in de sector van het 

aanbieden van sportweddenschappen in België, klachten neergelegd bij het Auditoraat bij de Raad voor de 

Mededinging tegen de Nationale Loterij. Naar aanleiding van de klachten heeft het Auditoraat een 

onderzoek geopend en in juli 2013 huiszoekingen verricht bij de Nationale Loterij. 

De klachten omvatten verschillende grieven: (i) het gebruik van gegevens verworven in het kader van een 

monopolie, (ii) het blokkeren door de Nationale Loterij van een licentie voor sportweddenschappen, (iii) het 

gebruik van het imago van de Nationale Loterij voor de promotie van Scooore!, (iv) kruissubsidiëring en het 

gebruik door de Nationale Loterij van tastbare en ontastbare middelen uit haar monopolie en (v) 

exclusiviteits- en niet-concurrentiebedingen in de overeenkomsten tussen de Nationale Loterij en de 

dagbladhandelaars. 

Na grondig onderzoek van deze klachten werden eind 2014 transactie-gesprekken opgestart met de 

Nationale Loterij omtrent de eerste grief. Deze gesprekken leidden uiteindelijk tot vermelde transactie-

beslissing. De vier overige grieven hebben het voorwerp uitgemaakt van een sepot-beslissing.  

De transactieprocedure is een nieuw instrument dat het nieuwe Wetboek economisch recht heeft gegeven 

aan het Auditoraat om de procedure voor het afsluiten van inbreukprocedures te vereenvoudigen en te 

bespoedigen. 

Tegen de transactiebeslissing kan niet in beroep worden gegaan. 

De beslissing van het Auditoraat is beschikbaar op de website van de Belgische Mededingingsautoriteit 

(www.mededinging.be) 

Perscontact:  

Véronique Thirion - Auditeur-generaal  
Tel: +32 (2) 277 93 53 
E-mail: véronique.thirion@bma-abc.be 
Website: www.mededinging.be  
 

De Belgische Mededingingsautoriteit (die wat betreft het beslissingsaspect bestaat uit het Mededingingscollege en de 
Voorzitter en wat betreft het onderzoeksaspect uit het auditoraat onder de leiding van de Auditeur-generaal) heeft 
als taak om een effectieve mededinging op het Belgische grondgebied te stimuleren en te waarborgen. Om dit te 
realiseren onderzoekt en sanctioneert ze de restrictieve mededingingspraktijken (kartels, overeenkomsten of 
misbruiken van machtspositie). Verder onderzoekt zij ook het al dan niet aanvaarden van concentraties die een 
merkbaar effect kunnen hebben op de markt. Hiertoe past zij de boeken IV en V toe van het Wetboek van 
Economisch Recht die opgenomen zijn in de wetten van 3 april 2013 (B.S. van 26 april 2013) en verder ook de 
communautaire mededingingsregels, nl. de artikels 101 en 102 VWEU (vroegere artikels 81 en 82 van het Europees 
Verdrag). De Belgische Mededingingsautoriteit neemt eveneens deel aan het uitvoeren van de Europese 
Mededingingspolitiek. Zij werkt samen met de andere mededingingsautoriteiten en maakt deel uit van de European 
Competition Network (ECN), de European Competition Authorities (ECA) en de International Competition Network 
(ICN). 
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