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Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft op 24 november 2015 
op verzoek van het Auditoraat en de partijen de op 27 juli opgelegde voorlopige maatregelen 
aan de Fédération Equestre Internationale nader gepreciseerd 
 
Het Mededingingscollege heeft beslist dat de Fédération Equestre Internationale voor 30 november de 

volgende tekst dient te plaatsen op de pagina’s ‘http://www.fei.org/news’ en 

‘https://www.fei.org/fei/about-fei/fei-update/2015’ van hun website: 

“Publication following a decision of the Belgian Competition Authority 

Pursuant to the decision of the Belgian Competition Authority of 27 July 2015, the articles 113(4)-(6) of 

the FEI General Regulations are suspended with regard to the participation of athletes and horses in 

the Global Champions League. No athlete or horse can be suspended or sanctioned because of their 

participation in a competition organised by the Global Champions League. This suspension shall apply 

until the first of the following decisions: (1) a decision of the Belgian Competition Authority closing the 

case by a decision not to proceed with the case, by a settlement decision or by a decision of the 

Competition College; (2) a decision of the Competition College terminating the suspension by 

application of the review procedure organised in point (5) of the dictum of the decision of 27 July 2015, 

or (3) the annulment of that decision of 27 July 2015 by a decision of the Court of Appeal of Brussels. “ 

Deze tekst moet ook gestuurd worden naar de nationale federaties, de International Jumping Riders Club 

en de Alliance of Jumping Organisers. 

Bij niet naleving van deze maatregel kan het Mededingingscollege een dwangsom verschuldigd verklaren. 

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:  

Prof. em. dr. Jacques Steenbergen  
Voorzitter   
Tel. +32 (2) 277 73 74 
E-mail: jacques.steenbergen@bma-abc.be  
Website: www.mededinging.be 
 
 

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het definiëren en 
toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA mededingingsbeperkende praktijken, zoals kartels en 
misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste fusies en overnames. De BMA werkt samen met de 
mededingingsautoriteiten van de Lidstaten van de Europese Unie en de Europese Commissie binnen het Europees 
Mededingingsnetwerk (ECN). 
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