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besliste ook twee andere onderwerpen prioriteit te geven in het 
advocacy beleid: het organiseerde een eerste ronde langs een 
aantal overheden die betrokken zijn bij openbare aanbestedin-
gen om hen te ondersteunen in de strijd tegen bid-rigging en het 
werkte aan een handleiding over een compliance programma 
voor kmo’s. Tenslotte was er zoals elk jaar intensief overleg in het 
Europese netwerk. 

In 2015 werd niet alleen aan de inhoud, maar ook aan de vorm 
gewerkt. Wij gaven de Belgische Mededingingsautoriteit een 
eigen visuele identiteit en logo. Maar wellicht ook voor U belang-
rijker, is dat de website volledig werd herdacht. Een belangrijke 
nieuwigheid is de zoekmotor, waardoor de opzoeking van be-
slissingen en overige informatie veel efficiënter verloopt. Maar 
2015 was opnieuw een jaar van frustraties over het uitblijven van 
bevorderingen en rekruteringen. Er kwam wel een doorbraak 
inzake de te volgen weg. Het licht werd op groen gezet om te 
werken aan een koninklijk besluit voor het organiseren van een 
permanente terbeschikkingstelling van medewerkers. Zij kunnen 
zo ambtenaar blijven van de FOD Economie. Dit nam heel wat 
onzekerheid weg. Maar het alsmaar verglijden van de kalender 
om dit concreet in te voeren versterkt de frustratie over het uit-
blijven van bevorderingen en rekruteringen. 

Weer moet ik dit jaarverslag besluiten met de opmerking dat 
langdurige periodes van onzekerheid en onderbezetting wegen 
op een team. Toch werd veel bereikt. Ik wil daarom in naam van 
het Directiecomité alle medewerkers van de Belgische Mededin-
gingsautoriteit bijzonder danken voor hun inzet in 2015.  

Jacques Steenbergen  
Voorzitter

2015 was op de eerste plaats het jaar van transacties. Het 
Auditoraat kon binnen de twee jaar na het invoeren van de 
procedure een beslissing nemen over een transactie in een 
kartelzaak met 18 partijen waarbij een boete werd opgelegd 
van 174 miljoen euro. Bovendien werd een tweede transactie-
beslissing genomen in een misbruikzaak die door de Belgische 
Mededingingsautoriteit geopend werd in 2013, en die dus 
binnen de twee jaar werd afgerond. In die zaak werd een boete 
opgelegd van 1,19 miljoen euro. Hiermee is duidelijk aangetoond 
dat het invoeren van de transactieprocedure een van de belang-
rijkste bijdragen is van boek IV van het Wetboek van Economisch 
Recht tot een meer efficiënte handhaving van het mededingings-
recht. 

Voor het Mededingingscollege werd 2015 vooral gekenmerkt 
door een verdere ontwikkeling van de beschikkingspraktijk inzake 
voorlopige maatregelen en een paar beslissingen over concentra-
ties. Naast de gebruikelijke beslissingen in niet-vereenvoudigde 
concentratiedossiers waren er ook een eerste beslissing tot 
openen van een tweede fase onderzoek, een beslissing over de 
herziening van verbintenissen die in 2011 door de Raad voor de 
Mededinging werden aanvaard, een beslissing over een laattijdig 
aangemelde concentratie, en een beslissing over het laattijdig 
aanleveren van informatie tijdens het onderzoek van een con-
centratie.

Het Auditoraat besliste ook in 24 vereenvoudigde concentratie-
zaken en nam sepotbeslissingen in 60 dossiers. Verder was er 
vooral intensief onderzoekswerk met onder andere het openen 
van 9 nieuwe onderzoeksdossiers, een aantal huiszoekingen en 8 
clementieverzoeken.

De Belgische Mededingingsautoriteit publiceerde een mede-
deling betreffende de informele zienswijzen van de voorzitter. 
Het Directiecomité bereidde nieuwe richtsnoeren voor over 
clementie en lanceerde daarover een publieke consultatie. Het 
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1.1. De structuur van de BMA

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) startte haar werking als autonome dienst met rechts-
persoonlijkheid op 6 september 2013.

De BMA wordt bestuurd door een Directiecomité. Het Directiecomité staat onder meer in voor het 
day-to-day management van de instelling, het bepalen van de beleidsprioriteiten en het vaststellen 
van richtsnoeren met betrekking tot de toepassing van de mededingingsregels. 

Het bestaat uit de voorzitter, Prof. em. Dr. Jacques Steenbergen, de auditeur-generaal, Mevrouw 
Véronique Thirion, Dr. Alexis Walckiers, directeur economische studies, en de Heer Joachim Mar-
chandise, directeur juridische studies.

De BMA bestaat in essentie uit een onderzoeksorgaan (Auditoraat) en uit een beslissingsorgaan 
(Mededingingscollege). 

De voorzitter van de BMA zit het Mededingingscollege voor. 

Het Mededingingscollege bestaat voor elke zaak uit de voorzitter en uit twee assessoren die op 
alfabetische wijze binnen de relevante taalgroep worden aangeduid. 

1. De BMA
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1.2. Werkstromen 
De BMA heeft naast zijn bijdrage tot het Europese en internatio-
nale mededingingsbeleid drie grote werkstromen:

·	 inbreuken tegen het Belgische of EU mededingingsrecht,
·	 het concentratietoezicht en
·	 het informele en advocacy beleid.

In dit jaarverslag brengen wij verslag uit over: 

i. de formele dossiers betreffende de handhaving van de me-
dedingingsregels1: het verbod van mededingingsbeperkende 
afspraken of onderling afgestemde feitelijke gedragingen en 
het verbod van misbruik van machtspositie, 

ii. het toezicht op concentraties die een ‘Belgische’ dimensie 
hebben,

iii. het contentieux waarbij de BMA betrokken is,

iv. amicus curiae interventies voor de Belgische of buiten-
landse rechtscolleges inzake de toepassing van artikels IV.1 
en IV.2 van het Wetboek van Economisch Recht (WER) en 
101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU),

v. formele adviezen aan de Minister en regulatoren,

vi. de Belgische inbreng in de Europese en internationale net-
werken van mededingingsautoriteiten, en de bijstand aan de 
Belgische vertegenwoordiging in andere organisaties waar 
over mededingingsbeleid gehandeld wordt,

vii. het bijdragen tot een betere kennis en naleving van de me-
dedingingsregels door het informele mededingings- en het 
advocacy beleid,

viii. de medewerking van de BMA aan regelgeving.

1.3. Prioriteiten
Jaarlijks bepaalt het Directiecomité van de BMA haar beleidspri-
oriteiten, die zij meedeelt aan de Minister en in een nota publiek 
maakt. Deze in de wet voorziene prioriteitennota voor 2015 
vindt U als bijlage bij dit jaarverslag.

De assessoren zijn volgens taalrol:
David Szafran, assessor ondervoorzitter (FR),

Caroline Cauffman, Wouter Devroe, Frank Naert, Gerben 
Pauwels, René Smits, Peggy Valcke, Freddy Van den Spiegel, 
Yves van Gerven, Carmen Verdonck, Chris Verleye (NL),

Pierre Battard, Laurent De Muyter, Alexandre de Streel, 
Martin Favart, Charles Gheur, Olivier Gutt, Christian 
Huveneers, Nicolas Petit, Elisabeth van Hecke-de Ghellinck 
(FR).

Het Auditoraat staat onder de leiding van de auditeur-generaal.

Voor elk geopend onderzoeksdossier wordt een team samenge-
steld dat bestaat uit personeelsleden van het Auditoraat onder 
leiding van een auditeur die de dagelijkse leiding heeft van het 
onderzoek. In 2015 heeft de auditeur-generaal 10 verschillende 
personen met die verantwoordelijkheid belast.

Het personeel van het Auditoraat verricht ook op verzoek van de 
auditeur-generaal onderzoek naar aanleiding van informatie en 
de analyse van informele klachten om mogelijke onderzoeksdos-
siers te identificeren.

De BMA

1 Boek IV van het WER en de artikelen 101 en 102 van het VWEU..
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2. Enkele kerncijfers



België 2015 België 2014 EU 20142 NL 20143 F 20144

Middelen

Personeel5 38 39 757 1816 183

Personeelsleden beschikbaar voor 
onderzoeken7 28 29 96

Budget of uitgaven (in mio EUR)8 ong. 8,4 ong. 8,9 94,4 ±15,5 20,7

Restrictieve praktijken

Onderzoeken 9 139 28/13910

Huiszoekingen

Clementieverzoeken

(11)

8

2/8(0)12

1713

4

46

7

28

814

1

Beslissingen inzake kartels

Beslissingen inzake misbruik van machts-
posities

Beslissingen inzake voorlopige maatregelen

Beslissingen met boete 

Bedrag boetes (in mio EUR)

-/1/1715

2/1/4316

3

2

174.8

1/2 17

1/118

219

1

2

10

10

1700

1

420

1

2

20/1121

(22)

2

7

1013,6

l 7Enkele kerncijfers

2 Bron: GCR Rating enforcement 2015.
3 Bron: GCR Rating enforcement 2015.
4 Tenzij anders vermeld: Rapport annuel 2014.
5 Headcount incl. Directiecomité.
6 Het aantal medewerkers ingezet voor mededinging, het totaal voor de ACM was in 2014 527. 
7 Dit begrip betreft vanaf 2013 Headcount Auditoraat. Het Auditoraat kan beroep doen op de ondersteuning van de directeur en adjunct directeur 

economische studies en de directeur juridische studies. 
8 Op jaarbasis waarbij de waarde van de diensten in natura geleverd door de FOD Economie door de Regering geraamd werden op een waarde van 

ong. 1,8 miljoen euro.
9 Open op 31 december.
10 Nieuwe zaken/lopende zaken (stock).
11 Assistentie van de Europese Commissie in 2 zaken.
12 Huiszoekingen onder de Belgische mededingingsregels per zaak/ opgave van het aantal ondernemingen en tussen haakjes het aantal huiszoekingen in 

privé woningen en gelijkaardige plaatsen.
13 Betreffende 10 zaken.
14 Bron: GCR Rating enforcement 2015.
15 Geen beslissing van het Mededingingscollege, 1 transactie van het Auditoraat tot vaststellen van een inbreuk en 17 sepotbeslissingen van het Audito-

raat.
16 2 beslissingen van het Mededingingscollege op beroep tegen een sepotbeslissing, 1 transactie van het Auditoraat tot vaststellen van een inbreuk, en 

43 sepotbeslissingen van het Auditoraat.
17 Van het Mededingingscollege: 1 beslissing op beroep tegen een sepotbeslissing van het Auditoraat/2 sepotbeslissingen van het Auditoraat.
18 1 beslissing van het Mededingingscollege tot vaststellen van een inbreuk / 1 sepotbeslissing van het Auditoraat.
19 Eén beslissing betreffende het opleggen en één betreffende het herzien van voorlopige maatregelen.
20 Aantal gesloten dossiers.
21 Kartels en misbruik van machtsposities. 20 beslissingen betreffende restrictieve praktijken en 11 zaken met afstand van procedure of sepot.
22 Zie cijfer kartels.
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België 2015 België 2014 EU 2014 NL 2014 F 2014

Concentraties

Aanmeldingen 3223 16 303 75 168

Beslissingen met voorwaarden 2 1 17 0 10

Beslissingen met boete 2

Bedrag boetes (in k EUR) 55

Impact van de beslissingen (Restrictieve 
praktijken en concentraties)

Geraamde impact van beslissingen  

(in mio EUR)24

221,5 47,5 45125

Amicus brieven

Belgische rechters 0 1

Buitenlandse rechters 0 1

Arresten

Hof van Beroep Brussel 8 9

Hof van Cassatie / Grondwettelijk Hof 2 2

23 Inclusief een herziening van verbintenissen
24 Voor België cijfers OESO conservatief – 3-jaarlijks gemiddelde: zie onder tabel XI.3.
25 ACM Jaarverslag 2013.
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3. De formele  
dossiers betreffende 
de handhaving van de 
artikelen IV.1 en 2 WER  
en 101 en 102 VWEU
3.1. Zaken waarin de vorige Autoriteit het onderzoek al afgesloten had maar de 

Raad voor de Mededinging nog geen beslissing nam.

Het betrof in 2015 nog drie inbreukzaken. In één van deze zaken bereikte het Auditoraat de verder 
besproken transactie. In twee andere zaken zijn cassatieberoepen hangende tegen arresten van 
het Hof van Beroep te Brussel met betrekking tot de legaliteit van huiszoekingen die zijn uitgevoerd 
door de vorige Autoriteit.

3.2. Nieuwe onderzoeksdossiers
9 nieuwe onderzoeksdossiers werden in 2015 geopend door de auditeur-generaal na klacht of ambtshalve. Er waren  
2 huiszoekingen in 2 Europese dossiers en 8 clementieverzoeken, beknopte verzoeken inbegrepen. 

In twee zaken was er een verzoek om voorlopige maatregelen en nam het Mededingingscollege beslissingen die hierna 
verder besproken worden.

3.3. Opvolging van vorige beslissingen van de Raad voor de Mededinging
Het Auditoraat heeft verder de opvolging verzekerd van beslissingen van de Raad voor de Mededinging. Het heeft 
een verzoek tot opheffing van de destijds aan Proximus (in de Phone House zaak) opgelegde voorwaarden voor het 
Mededingingscollege gebracht volgens de procedure voor een niet-vereenvoudigde concentratie.

De formele dossiers betreffende de handhaving van de artikelen IV.1 en 2 WER en 101 en 102 VWEU
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3.4. Korte bespreking van beslissingen van het Mededingingscollege 

3.4.1. Enkele cijfers

Aantal
Commentaar 2015

2015 2013/2014

Beslissingen 

Totaal aantal 5 4

Aantal colleges 4 3 Andere colleges zijn al samengesteld  
na	clementieverzoeken

Beslissingen ten gronde

Beslissingen die vaststellen dat er geen grond is om tussen te 
komen (art. IV.47 WER)

0 0

Beslissingen die geen kartel of misbruik van machtspositie 
vaststellen (art. IV.48, 2° WER)

0 0

Beslissingen die een kartel of misbruik van machtspositie vast-
stellen (art. IV.48, 1° WER)

0 1

Beslissingen met toezeggingen (art.IV.49, § 1 WER) 0 0

Beslissingen met een volledige vrijstelling van boete voor 
rechtspersonen (art. IV.46, § 1 WER)

0 0

Beslissingen met een gedeeltelijke vrijstelling van boete voor 
rechtspersonen (art.IV.46, § 1 WER)

0 0

Beslissingen met een immuniteit van vervolging voor natuurlij-
ke personen (art. IV.46, § 2 WER)

0 0

Beslissingen met sancties (geldboeten en dwangsommen) 
(art. IV. 70 e.v. WER)

0 1

- Beslissingen met een boete voor rechtspersonen 0 1

- Beslissingen met boete voor natuurlijke personen 0 0

- Beslissingen met dwangsom 0 0

Sepotbeslissingen betreffende artikel 101, § 3 VWEU (art. 
IV.50 WER)

0 0

- Beslissingen in zaken die werden ingeleid na de oprich-
ting van de BMA

0 0

- Beslissingen in zaken die werden ingeleid voor de op-
richting van de BMA

0 0
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Beslissingen betreffende voorlopige maatregelen (totaal 
aantal) (Boek IV)

3 2 Waarvan	één	beslissing	betreffende	de	
interpretatie	en	het	gedeeltlijk	vervangen	
van eerder door hetzelfde college geno-
men maatregelen.

Beslissingen waarin voorlopige maatregelen geweigerd wer-
den (art.IV.64, § 6 WER)

0 0

Beslissingen met voorlopige maatregelen (art.IV.64, § 6 WER)

3 2
Bij	voorbeeld	het	schorsen	van	potentieel	
anti-concurrentiële	clausules	en	het	op-

leggen van publiciteit.

Beslissingen betreffende voorlopige maatregelen (totaal 
aantal) (Boek V)

0 0

Beslissingen waarin voorlopige maatregelen werden gewei-
gerd (art.V.4, § 4 WER)

0 0

Beslissingen met voorlopige maatregelen (art.IV.64, § 6 WER) 0 0

Beslissingen op beroep tegen een sepotbeslissing van het 
Auditoraat (art. IV.42, § 3 WER)

2 1 De beroepen werden verworpen.

Duur van procedures (in maanden en dagen)

Inbreukzaken voor het College / 5 m 20 d

Voorlopige maatregelen 1 m 19 d 30 d De	wet	voorziet	afhankelijk	van	eventuele	
verlengingen een maximum termijn van 2 
maanden tot 2 maanden en 2 weken.

Beroep tegen sepotbeslissingen van het Auditoraat 3 m 7 d 4 m 25 d De wet voorziet geen termijnen.

Betwistingen van confidentialiteit van stukken 
(art. IV. 41, § 8 WER)

0 1

3.4.2. Voorlopige maatregelen
De verzoeken om voorlopige maatregelen in de GCL/FEI en de 
Superprestige zaken betroffen zowel de artikelen IV.2 WER en 
102 VWEU, als de artikelen IV.1 WER en 101 VWEU.

3.4.2.1.	Global	Champions	League	/Fédération	
équestre	Internationale

Op 27 juli 2015 heeft het Mededingingscollege voorlopige maat-
regelen opgelegd aan de Fédération Equestre Internationale 
(FEI) om de Clause d’exclusivité in artikel 113(4)-(6) van haar 
Réglementations Générales te schorsen ten aanzien van de 
Global Champions League (GLC).26 Deze maatregel werd geno-

26 Décision n° ABC-2015-V/M-23.

men in het kader van een onderzoek van het Auditoraat betref-
fende de verenigbaarheid met het mededingingsrecht van een 
door de FEI in 2012 ingevoerde bepaling die atleten en paarden 
uitsluit van deelname aan wedstrijden die door de FEI werden 
goedgekeurd indien zij in de zes voorafgaande maanden hebben 
deelgenomen aan een niet door de FEI goedgekeurde wed-
strijd. Met deze maatregel wilde het College, in afwachting van 
een beslissing ten gronde, met name vermijden dat de Global 
Champions League niet georganiseerd kan worden in 2016 met 
het risico dat heel het project moet worden opgegeven. Bij zijn 
beslissing dat er prima facie sprake kon zijn van een inbreuk, 
hield het College rekening met beslissingen van andere mededin-
gingsautoriteiten en met het feit dat de GCL er zich onder andere 
toe verbond de reglementen van de FEI inzake doping en de be-
scherming van paarden na te leven.

De formele dossiers betreffende de handhaving van de artikelen IV.1 en 2 WER en 101 en 102 VWEU

http://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2015vm23-abc-pub.pdf
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De FEI werd verplicht om de vermelde bepaling te schorsen ten 
aanzien van wie deelneemt aan de wedstrijden van de GLC, en 
om deze schorsing onder andere op haar website te publiceren. 
De beslissing organiseert ook een procedure om de maatregelen 
desgevallend toe te lichten, te wijzigen of op te heffen.

In de beslissing van 24 november 201527 heeft het 
Mededingingscollege de publicatieverplichting nader gepreci-
seerd. Het Auditoraat verzocht het College vast te stellen dat 
de FEI in gebreke was gebleven om de opgelegde publiciteits-
maatregel uit te voeren, en een dwangsom op te leggen indien 
dat ook in de toekomst het geval zou zijn. De FEI verzocht om 
een precisering bij toepassing van de in de beslissing van 27 juli 
georganiseerde procedure. Het College voegde beide verzoeken 
en behandelde hen binnen termijnen die zowel strookten met de 
in de eerdere beslissing voorziene procedure als binnen de ter-
mijnen voor een nieuw verzoek om voorlopige maatregelen. De 
beslissing voorziet in het opleggen van een dwangsom indien de 
gepreciseerde publiciteitsverplichting niet zou worden nageleefd.

FEI heeft beroep aangetekend tegen de voorlopige maatrege-
len, en verzocht om een schorsing van tenuitvoerlegging van de 
beslissing hangende het beroep. Bij arrest van 26 oktober 2015 
heeft het Hof van Beroep te Brussel het schorsingsverzoek van 
FEI afgewezen.

3.4.2.2.	Zendrechten	voor	Superprestige	veldrit-
wedstrijden

Op 5 november 2015 heeft het Mededingingscollege voor-
lopige maatregelen opgelegd betreffende zendrechten voor 
Superprestige veldritwedstrijden.28 De v.z.w. Verenigde 
Veldritorganisatoren en Telenet sloten een overeenkomst waar-
mee Telenet voor vijf jaar de exclusieve zendrechten kreeg voor 
de Superprestige veldritten. Voor de seizoenen 2014-2015 en 
2015-2016 waren deze rechten toegekend aan SBS Belgium 
(‘Vier’), maar SBS Belgium droeg de rechten voor het lopende 
seizoen over aan Telenet. Telenet verwierf eerder al exclusieve 
zendrechten voor UCI veldritten. Proximus diende een klacht in 
met verzoek voor voorlopige maatregelen en werd op de zitting 
bijgetreden door Mobistar. 

Het College oordeelde dat er bij een overeenkomst die zonder 
een transparante niet-discriminerende biedprocedure exclusieve 
zendrechten toekent voor een periode van vijf jaar prima facie 
sprake kan zijn van een inbreuk op de mededingingsregels. Het 
verwees daarbij naar beslissingen van andere mededingingsau-
toriteiten. Er was naar zijn oordeel ook voldaan aan de andere 
voorwaarden betreffende het te vermijden nadeel. Het College 
preciseerde daarbij onder andere dat maatregelen naar zijn 
oordeel dringend zijn, indien op het ogenblik van de beslissing 
over de klacht ten gronde het in artikel IV.64, § 1 WER bedoelde 
nadeel niet meer vermeden kan worden. 

Het College heeft beslist dat de v.z.w. Verenigde 
Veldritorganisatoren binnen een termijn van één maand moest 
kiezen tussen twee opties. In de eerste, waar de v.z.w. ook voor 
koos, diende zij de exclusiviteit van de rechten te schorsen 
tot een eindbeslissing van het Auditoraat of het College over 
de klacht. Zij dient in die optie de zendrechten aan redelijke 
voorwaarden aan te bieden aan andere geïnteresseerden. Als 
alternatief kon gekozen worden voor het organiseren van een 
transparante en niet-discriminerende biedprocedure voor het 

27 Décision n° ABC-2015-V/M-68.
28 Beslissing nr. BMA-2015-V/M-65.

toekennen van deze rechten voor de periode vanaf het einde van 
het seizoen 2015-2016 tot een eindbeslissing van het Auditoraat 
of het College over de klacht. 

Omdat de opgelegde maatregelen sterk afwijken van wat werd 
gevraagd, besliste het College de maatregelen die het overwoog 
aan de partijen voor te leggen en hen de gelegenheid te geven 
om schriftelijke opmerkingen neer te leggen. Deze procedure 
werd geïnspireerd door artikel IV.62, § 6 WER over nieuwe voor-
waarden voor het goedkeuren van een concentratie.

De beslissing organiseert ook een procedure om de maatregelen 
desgevallend toe te lichten, te wijzigen of op te heffen, en voor-
ziet in het opleggen van een dwangsom indien de rapporterings-
verplichting niet zou worden nageleefd. 

Telenet heeft hoger beroep aangetekend tegen deze beslissing.

3.4.3. Beroep tegen sepotbeslissingen

3.4.3.1. Spira/De Beers
Op 25 maart 2015 heeft het Mededingingscollege het beroep 
tegen de sepotbeslissing van het Auditoraat betreffende de 
klacht van Spira tegen De Beers verworpen.29 Het Auditoraat van 
de Belgische Mededingingsautoriteit seponeerde op 15 oktober 
2014, de klacht van Spira tegen De Beers. Deze beslissing was 
gemotiveerd door het prioriteitenbeleid van het Auditoraat reke-
ning houdende met de beschikbare middelen en de internatio-
nale context van dit dossier. Het Auditoraat besliste dat indien de 
Europese Commissie besliste dat een complex onderzoek in deze 
zaak niet gerechtvaardigd kon worden omwille van de lage graad 
van waarschijnlijkheid van het vinden van een inbreuk, dit na de 
bevestiging door het Gerecht eveneens gold voor de Belgische 
Mededingingsautoriteit. 

Het Mededingingscollege oordeelde dat het Auditoraat besliste 
in functie van de beschikbare middelen en de eigen prioriteiten. 
Volgens het College mocht het Auditoraat daarbij rekening hou-
den met het feit dat de vordering van Spira volgens de Europese 
Commissie weinig kans op succes had. De klachten van Spira op 
Europees en nationaal niveau betroffen dezelfde feiten en waren 
op identieke of gelijkaardige juridische argumenten gebaseerd. 
Binnen het gemoderniseerde Europese mededingingsrecht is het 
dan volgens het College niet slechts aangewezen maar veeleer 
noodzakelijk dat het Auditoraat belang hecht aan de visie van de 
Europese Commissie over de kansen dat een inbreuk kon worden 
vastgesteld.

3.4.3.2. Apotheker Cuyckens/Omega Pharma
Op 1 juli 2015 verwierp het Mededingingscollege een beroep 
van apotheker Cuyckens tegen een sepotbeslissing van het 
Auditoraat van 31 maart 2015.30 Apotheker Cuyckens had op 
20 november 2002 een klacht ingediend bij de Raad voor de 
Mededinging tegen Omega Pharma wegens vermeend misbruik 
van machtspositie betreffende de prijszetting en de veronderstel-
de inkrimping van het gamma van grondstoffen voor magistrale 
bereidingen en verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt door 
apothekers. Een eerste sepot van deze klacht door het toenmali-
ge Auditoraat op 10 december 2010, werd door de Raad voor de 
Mededinging vernietigd op 21 april 2011. 

29 Beslissing nr. BMA-2015-P/K-08. 
30 Beslissing nr. BMA-2015-P/K-21.

http://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2015vm68_fei_bma-pub.pdf
http://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2015vm65-bma-pub.pdf
http://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2015PK08_PUB.pdf
http://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2015pk21-bma.pdf
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Het Auditoraat van de huidige Belgische Mededingingsautoriteit 
hernam in 2013 het onderzoek, en nam op 31 maart 2015 op-
nieuw een sepotbeslissing. Het College stelt in zijn beslissing vast 
dat de feiten vermeld in de oorspronkelijke klacht jegens Omega 
Pharma verjaard zijn. Omega Pharma droeg in 2009 de controle 
over de onderneming in de groep die de betrokken activiteit 
verder zette over aan een andere groep. Zoals het Auditoraat, 
oordeelt het College dat de vraag van apotheker Cuyckens om de 
klacht uit te breiden tot de onderneming die de betrokken activi-
teit verderzette, onontvankelijk was. Het Auditoraat onderzocht 
evenwel of de zaak niet ambtshalve kon worden verder gezet, 

maar besliste - na onderzoek - dit niet te doen in het licht van de 
beschikbare middelen en prioriteiten. 

Het Mededingingscollege herinnert in zijn beslissing aan zijn 
eerdere beslissingen over de door de Wetgever gewenste be-
oordelingsmarge van het Auditoraat betreffende het al dan niet 
openen of sluiten van zaken. 

Het College oordeelde in het licht van deze criteria dat het 
Auditoraat in deze zaak gerechtigd was de klacht te seponeren 
en geen ambtshalve onderzoek te openen. 

3.5. Korte bespreking van beslissingen van het Auditoraat

3.5.1. Enkele cijfers over onderzoeken

Onderzoeken door het Auditoraat 2015 2013/2014

Open onderzoeken 9 14

Kartels 4 11

Misbruik van machtspositie 4 3

Andere 1 0

Gevat door een klacht of een specifiek verzoek (art. IV.41, § 1, 1° tem 5° WER) 4 7

Ambtshalve onderzoeken (art. IV.41, § 1, 2° en 5° WER) 5 7

Verzoeken om voorlopige maatregelen (art. IV.64, § 2 WER) 3 1

Clementieverzoeken en verzoeken om immuniteit voor natuurlijke personen  
(art. IV.46, § 1 en 2 WER)

8 17

Zaken waarin een huiszoeking is verricht tussen 6 september 2013 en 31 december 2014 2 2

Ontwerpen van beslissing neergelegd bij het Mededingingscollege 0 1

Aantal zaken die geopend werden door de oude Raad voor de Mededinging en die niet zijn 
afgesloten met een ontwerp van beslissing, een beslissing van het Mededingingscollege of 
van het Auditoraat (sepot of transactie) tijdens de referentieperiode

33 95

Aantal zaken die geopend werden door de oude Raad voor de Mededinging en die werden 
afgesloten met een ontwerp van beslissing, een beslissing van het Mededingingscollege of 
van het Auditoraat (sepot, transactie) tijdens de referentieperiode 

62 6

De formele dossiers betreffende de handhaving van de artikelen IV.1 en 2 WER en 101 en 102 VWEU
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3.5.2. Enkele cijfers over beslissingen

Aantal Verwijzingen Toelichting 2015
2015 2013/2014

Beslissingen (totaal aantal) 62 5

Beslissingen die een procedure afsluiten 
als gevolg van een transactie (art. IV.57, al. 
1 WER)

2 0 DHP,	Loterie	Nationale

Seponeringsbeslissingen (art. IV.42, §2 
WER )

60 5

Wegens onontvankelijkheid of ongegrond-
heid van de klacht

4 4 Decaux (2), Groene 
certificaten	Handling	
& Co

Er werd beroep ingesteld tegen de 
Decaux-beslissing welke door het 
Mededingingscollege werd verwor-
pen.

Wegens verjaring van de klacht 54 0

Wegens het prioriteitenbeleid en de  
beschikbare middelen

2 1 Spira/De Beers, 
Comptoir de Russie

Er werd beroep ingesteld tegen de 
Spira/De Beers-beslissing welke 
door het Mededingingscollege werd 
verworpen.

Beslissingen in verband met vertrouwe-
lijkheid (art. IV.41, § 7, al. 2 WER)

12

3.5.3. Korte bespreking van beslissingen

3.5.3.1.	Transactiebeslissingen

Transactiebeslissing DPH

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft 
boetes opgelegd ten bedrage van 174 miljoen euro aan 18 
ondernemingen die tussen 2002 en 2007 een gecoördineerde 
stijging van de consumentenprijzen van drogisterij-, parfume-
rie- en hygiëneproducten (hierna DPH) georganiseerd hebben in 
België31.

De 18 betrokken ondernemingen zijn belangrijke actoren van 
de Belgische grootdistributie (Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, 
Intermarché, Makro en Mesdagh) en leveranciers, die samen 
een groot deel van de in de grootwarenhuizen verkochte DPH-
producten vertegenwoordigen (Beiersdorf, Bolton, Belgium 
Retail Trading, Colgate-Palmolive, D.E HBC Belgium, GSK, Henkel, 
L’Oréal, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser (Belgium) en 
Unilever).

De inbreuk bestond uit het herhaald organiseren in de grootdis-
tributie op het hele Belgische grondgebied van gecoördineerde 
prijsverhogingen van de consumentenprijzen van DPH-producten 
met een nationaal merk van de betrokken leveranciers. 

31 Décision n° ABC-2015-I/O-19-AUD

Deze praktijk beoogde het verhogen van de consumentenprijzen 
van de DPH-producten met nationaal merk voor een welbepaal-
de periode op het geheel van het Belgisch grondgebied en hen te 
stabiliseren op vergelijkbare of nagenoeg vergelijkbare niveaus 
bij de betrokken distributeurs met de hulp van elke betrokken 
leverancier, deze laatste enkel voor de eigen producten.

De nationale merkproducten van eenzelfde leverancier zijn iden-
tieke producten waarvoor de consumentenprijs een belangrijke 
concurrentieparameter is.

Als onderdeel van de transactie hebben de bovengenoemde on-
dernemingen hun deelneming aan de inbreuk, zoals beschreven 
in de beslissing, erkend en de voorgestelde sanctie aanvaard. 
Daardoor konden ze genieten van een vermindering van de boe-
te van 10%.

Transactiebeslissing Nationale Loterij

In mei 2013 hebben de ondernemingen Stanleybet, Sagevas, 
WFA en PMU, actief in de sector van het aanbieden van sport-
weddenschappen in België, klacht neergelegd bij het Auditoraat 
bij de Raad voor de Mededinging tegen de Nationale Loterij. 
Naar aanleiding van de klachten heeft het Auditoraat een on-
derzoek geopend en in juli 2013 huiszoekingen verricht bij de 
Nationale Loterij. 

http://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2015IO19-AUD.pdf
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Na grondig onderzoek van deze klachten werden eind 2014 
transactiegesprekken opgestart met de Nationale Loterij omtrent 
de eerste grief (van in totaal vijf grieven). Deze gesprekken leid-
den uiteindelijk tot een transactiebeslissing32. De vier overige 
grieven hebben het voorwerp uitgemaakt van een sepot-beslis-
sing33.

De inbreuk weerhouden in de transactiebeslissing bestond in het 
éénmalig gebruik door de Nationale Loterij van contactgegevens 
van personen geregistreerd in haar IGS-databank die is verwor-
ven 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. Verder heeft de Nationale Loterij in 2011 en 
2013 bij sommige verdelers van Scooore! bepaalde commercieel 
gevoelige informatie over concurrerende aanbieders van sport-
weddenschappen opgevraagd en ontvangen. Dit werd in hoofde 
van de Nationale Loterij gekwalificeerd als zijnde een misbruik 
van machtspositie. 

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 mede-
werking tijdens het onderzoek, waardoor de uiteindelijke boete 
neerkwam op 1,19 miljoen euro. 

3.5.3.2. Sepotbeslissingen

Jimbo I en II

In april 2010 had het Auditoraat een ambtshalve onderzoek geo-
pend tegen bepaalde vrachtafhandelaars actief op de luchthaven 
van Brussel-Nationaal (Zaventem). In juni 2010 werden in het 
kader van dit ambtshalve onderzoek huiszoekingen gehouden bij 
verschillende ondernemingen actief in de sector van grondafhan-
delingsdiensten. 

Een deel van het onderzoek had betrekking op grondafhande-
lingsdiensten voor cargo die worden aangeboden aan lucht-
vaartmaatschappijen. Een ander deel van het onderzoek was 
gericht op mogelijks mededingingsbeperkende afspraken tussen 
concurrerende vrachtafhandelaars in de schoot van de CCAB 
(Contactgroep Cargo Afhandelaars Brucargo).

Na grondig onderzoek, heeft het Auditoraat geen inbreuk op de 
mededingingsregels kunnen vaststellen34.

Lampiris/Electrabel

In januari 2009 diende Lampiris een klacht in tegen Electrabel 
wegens het aanrekenen van buitensporige prijzen, discrimine-
rende prijzen en wurgprijzen en dit doordat Electrabel in de 
elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt de kost van de CO2-
emissierechten integreerde dewelke gratis toegewezen waren 
aan Electrabel. 

32 Beslissing nr. BMA-2015-P/K-27-AUD.
33 Beslissing nr. BMA-2015-P/K-28-AUD.
34 Beslissingen nr. BMA-2015-I/O-02-AUD en nr. BMA-2015-I/O-03-AUD.

Na een grondig onderzoek m.b.t. de jaren 2007-2009 met huis-
zoekingen bij Electrabel, heeft het auditoraat geen inbreuk op de 
mededingingsregels kunnen vaststellen35. 

Ten eerste kwam het Auditoraat tot de conclusie dat de inte-
gratie van de totale of gedeeltelijke kost van CO2 in de prijs van 
elektriciteit economisch gerechtvaardigd was. Het Auditoraat 
concludeerde derhalve, dat de doorrekening van deze kost door 
Electrabel aan haar cliënten niet volstaat om de prijzen van 
Electrabel als buitensporig te kwalificeren. 

Ten tweede werd de bewering i.v.m. discriminerende prijzen 
niet gegrond bevonden omdat de diensten aangeboden door 
Electrabel op de groothandelsmarkt niet gelijkwaardig zijn aan 
die welke worden aangeboden aan klanten van haar dochteron-
derneming ECS, met name op het segment van de levering aan 
residentiële klanten. 

Ten derde heeft het onderzoek niet aangetoond dat Electrabel 
wurgprijzen hanteerde. Uit het onderzoek is immers gebleken 
dat ECS, filiaal van Electrabel, zowel op de totaliteit van het seg-
ment van de kleinhandelsverkoop als op de subsegmenten van 
de verkoop aan residentiële en professionele klanten, haar posi-
tieve marges zou behouden hebben in het geval dat de bevoor-
radingskosten aangerekend aan Lampiris door Electrabel op hen 
zouden toegepast worden.

35 Décision n° ABC-2015-P/K-09-AUD.

De formele dossiers betreffende de handhaving van de artikelen IV.1 en 2 WER en 101 en 102 VWEU
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http://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2015pk27-aud-bma-pub.pdf
http://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2015pk28-aud-bma-pub.pdf
http://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2015IO02-AUD-PUB.pdf
http://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2015IO03-AUD-PUB.pdf
http://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2015PK09-AUD_PUB.pdf
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Comptoir de Russie

Op 6 juli 2012 heeft Comptoir de Russie, een bedrijf dat als tus-
senpersoon optreedt bij het leveren van laaggeschoolde handen-
arbeid in de werkplaatsen van gevangenissen, een klacht inge-
diend tegen de Regie van de Gevangenisarbeid en de federaties 
van beschutte werkplaatsen (Entente Wallonne des Entreprises 
de Travail Adapté ASBL, Brusselse federatie van Beschutte werk-
plaatsen VZW en Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen 
VZW).

De klacht had betrekking op een afspraak tussen de Regie van de 
Gevangenisarbeid en de federaties van beschutte werkplaatsen, 
in de vorm van een “Samenwerkingsovereenkomst” getekend 
op 3 mei 2011. Deze overeenkomst had onder meer tot doel 
“hun inspanningen (te verenigen) met het oog op het vermijden 
van een meer intensieve concurrentie en het bekomen van een 
samenwerking tussen de beide sectoren” en met name om “het 
verminderen van de prijsverstoringen die bestaan tussen de 
beide sectoren”, “ de tussenorganisaties (intermediairen) en hun 
finale klanten te identificeren” of nog om geen werk te aanvaar-
den dat al aan een andere partij werd toegewezen. 

Op 18 maart 2015 heeft het Auditoraat de klacht van Comptoir 
de Russie geseponeerd36. Deze beslissing is gemotiveerd door 
het prioriteitenbeleid van het Auditoraat en houdt rekening met 
het feit dat de federaties van beschutte werkplaatsen begin 2013 
eenzijdig de overeenkomst van 3 mei 2011 hebben opgezegd. 
Bovendien heeft de Regie van de Gevangenisarbeid begin 2015 
bevestigd dat ze deze overeenkomst niet langer toepast en heeft 
ze zich verbonden om alle verwijzingen naar deze overeenkomst 
in welk medium dan ook te verwijderen.

Cuyckens/Omega Pharma

Apotheker Cuyckens diende op 20 november 2002 een klacht in 
bij de Raad voor de Mededinging tegen Omega Pharma wegens 
vermeend misbruik van machtspositie betreffende de prijszetting 
en de veronderstelde inkrimping van het gamma van grondstof-
fen voor magistrale bereidingen en verpakkingsmateriaal dat 
gebruikt wordt door apothekers. Een eerste seponering van deze 
klacht door het toenmalige Auditoraat op 10 december 2010 
werd door de Raad voor de Mededinging vernietigd op 21 april 
2011.

Het Auditoraat van de huidige Belgische Mededingingsautoriteit 
hernam in 2013 het onderzoek, en nam op 31 maart 2015 op-
nieuw een sepotbeslissing voor verjaring37 van de feiten vermeld 
in de oorspronkelijke klacht omdat Omega Pharma in 2009 de 
controle over de onderneming in de groep die de betrokken acti-

36 Décision n° ABC-2015-P/K-06-AUD.
37 Beslissing nr. BMA-2015-P/K-10-AUD.

viteit verderzette overdroeg aan een andere groep. Betreffende 
de vraag van apotheker Cuyckens om de klacht uit te breiden tot 
de onderneming die de betrokken activiteit verderzette, oordeel-
de het Auditoraat dat deze onontvankelijk was. Het Auditoraat 
onderzocht evenwel of de zaak niet ambtshalve kon worden 
verdergezet, maar besliste - na onderzoek - dit niet te doen in 
het licht van de beschikbare middelen en prioriteiten. Een reden 
hiervoor is dat het Prijzenobservatorium beter geplaatst is dan 
het Auditoraat om de door de klager aangekaarte prijsevolutie te 
onderzoeken. Het Auditoraat merkte in dit verband op dat wan-
neer het Prijzenobservatorium een abnormale prijzenevolutie 
vaststelt, het een verslag kan opstellen waardoor de BMA auto-
matisch wordt gevat.

Het Auditoraat nam verder nog 55 andere sepotbeslissingen.

3.5.3.3. Andere beslissingen

Beslissing verandering proceduretaal (Immoweb)

De Belgische Mededingingsautoriteit heeft op 30 januari 2015 
een ambtshalve onderzoek geopend in het Nederlands tegen 
Immoweb wegens vermeende schending van artikels IV.1 en/of 
IV.2 Wetboek Economisch Recht en van artikels 101 en/of 102 
VWEU.

Op 12 februari 2015 werd, naar aanleiding van een verzoek om 
inlichtingen, door Immoweb verzocht dat de proceduretaal zou 
gewijzigd worden en dat dus voortaan het onderzoek zou verlo-
pen in het Frans. Bij brief van 17 februari 2015 werd hier door de 
auditeur-generaal gevolg aan gegeven.

Dossier bpost

Op 1 december 2015 heeft het Auditoraat van de Belgische 
Mededingingsautoriteit een onderzoek geopend in het Frans 
betreffende de toegang tot de postinfrastructuur die door bpost 
aan haar concurrenten verleend wordt (Zaak CONC-I /O-15-
0037). 

Op 10 december 2015 heeft bpost een brief aan de auditeur-ge-
neraal gericht waarbij, op basis van artikel IV.83, § 3, een veran-
dering van de taal van Frans naar Nederlands aangevraagd werd 
in de lopende procedure. 

De auditeur-generaal nam op 15 december 2015 de beslissing 
om de Franse taal te behouden tijdens de procedure omwille van 
het feit dat bpost over een juridische dienst en externe raadge-
vers beschikt die tweetalig Frans/Nederlands zijn. Daarenboven 
werden de zaken betreffende misbruik van machtspositie door 
de (vroegere) Raad voor de Mededinging in het Frans behandeld. 

http://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2015PK06-AUD-PUB.pdf
http://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2015PK10-AUD-PUB.pdf
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4.1. Enkele cijfers

Aantal Verwijzingen 2015

2015 2013/2014

Concentraties ingediend met vereenvoudigde proce-
dure (art. IV.63 WER)

24 24 Zie website

Toelaatbaar	verklaarde	concentraties	door	stilzwijgen-
de goedkeuring (art. IV.63, § 6 WER )

0 0

Concentraties	die	terugkeren	naar	de	normale	proce-
dure (art. IV.63, § 5, al.3 WER )

0 1

Concentraties aangemeld in de normale procedure 
(art. IV.58 WER)

6 4 ALTRAD Investment Authority/ HERTEL Holding 
Proximus/ Wireless Technologies (The Phone 
House)  
De Persgroep Publishing/Sanoma 
Westvlees Group/Covalis 
Kinepolis Group/Utopolis (Utopia) 
Cordeel	Group/Imtech	België	–	Imtech	Belgium	
Holding

Concentraties	 buiten	 het	 toepassingsgebied	 van	 de	
wet (art. IV.61, § 1, 2° WER)

0 0

Concentraties	 binnen	 het	 toepassingsgebied	 van	 de	
wet

6 4

Concentraties in eerste fase 6 4

Toelaatbaar	 verklaarde	 concentraties	 zonder	 voor-
waarden	noch	verplichtingen	(art.	IV.61,	§	2,	2°	WER	)

3 1 ALTRAD Investment Authority/HERTEL Holding 
Westvlees Group/Covalis 
Cordeel	Group/Imtech	België	–	Imtech	Belgium	
Holding

Toelaatbaar	 verklaarde	 concentraties	 met	 voorwaar-
den	en	verplichtingen	(art.IV.61,	§	2,	1°	WER	)

2 3 Proximus/Wireless Technologies (The Phone 
House) 
De Persgroep Publishing/Sanoma

Stilzwijgend	toelaatbaar	verklaarde	concentraties	(art.
IV.61, § 2, al 3 WER )

0 0

Concentraties	in	tweede	fase	(art.IV.61,	§	2,	3°	WER	)	 1 0 Kinepolis Group/Utopolis (Utopia)

Concentraties in tweede fase 0 0 Het dossier Kinepolis Group/Utopolis (Utopia) zal in 
tweede fase beslist worden in 2016.

Toelaatbaar	 verklaarde	 concentraties	 zonder	 voor-
waarden	noch	verplichtingen	(art.	IV.62,	§	6,	al.	2	WER	)

Toelaatbaar	 verklaarde	 concentraties	 met	 voorwaar-
den	en	verplichtingen	(art.	 IV.62,	§	6,	al.	2	WER	)

Stilzwijgend	toelaatbaar	verklaarde	concentraties	(art.	
IV.62, § 6, al. 2 WER )

Niet-toelaatbaar	 verklaarde	 concentratie	 (art.	 IV.62,	
§ 7 WER )



l 19

4.2. Korte bespreking

Altrad / Hertel

Op 8 juni heeft het Mededingingscollege de overname van Hertel 
Holding NV door Altrad Investment Authority SAS goedgekeurd 
zonder voorwaarden.38

De overname betrof de markten voor industriële steigerbouw-
diensten en industriële isolatiediensten. Het College heeft zich 
onder andere laten leiden door het feit dat klanten evenmin als 
concurrenten verwachtten dat de overname nadelige gevolgen 
zou hebben voor de mededinging. De transactie was eerder al 
goedgekeurd door de Duitse en Nederlandse mededingingsauto-
riteiten.

Belgacom / The Phone House

Op 23 juni 2015 heeft het Mededingingscollege de verbintenis-
sen gewijzigd die de Raad voor de Mededinging aanvaardde in 
haar beslissing van 23 december 2011 als voorwaarden om de 
overname goed te keuren van The Phone House door Belgacom, 
nu Proximus39.

Gelet op de gewijzigde marktomstandigheden heeft het College 
de verbintenis tot behoud van het Multi Operator Model en de 
daarmee verbandhoudende verbintenissen zoals de rapporte-
ringsverplichting opgeheven.

Het College deed zulks onder voorwaarden die kunnen worden 
samengevat als volgt:

- De operatoren die nog steeds The Phone House als distri-
butiekanaal gebruiken moeten de mogelijkheid hebben om 
zich binnen relatief korte termijn terug te trekken uit de The 
Phone House verkooppunten zonder repercussies. 

- De consumenten moeten duidelijk geïnformeerd worden 
zodat zij op de hoogte zijn welke operatoren nog steeds dien-
sten aanbieden binnen deze verkooppunten. 

- Wanneer verkooppunten de diensten van geen enkele an-
dere operator dan Proximus aanbieden, moet deze laatste 
klaar en duidelijk kenbaar maken dat de The Phone House-
verkooppunten exclusieve Proximus-verkooppunten zijn ge-
worden.

- Een Chinese Walls Policy blijft gelden gedurende een periode 
van drie jaar na het beëindigen van de laatste agentuurover-
eenkomst met een concurrent. 

Een Monitoring Trustee werd aangesteld om toezicht te houden 
op het naleven van de voorwaarden.

De Persgroep / Humo en Sanoma titels

Het Mededingingscollege heeft op 4 augustus 2015 de overname 
goedgekeurd van Humo NV en van de tijdschriften Story, TeVe-
blad, en Vitaya door De Persgroep Publishing NV40. 

38 Beslissing nr. BMA-2015-C/C-15 .
39 Beslissing nr. BMA-2015-C/C-20 
40 Beslissing nr. BMA-2015-CC-24.

Het Mededingingscollege heeft aan deze toelating de verbinte-
nissen verbonden die kunnen worden samengevat als volgt: 

- De Persgroep verzekert dat Humo, Story en TeVe-Blad, voor 
de duur van deze verbintenis en in zoverre zij eigendom blij-
ven van De Persgroep of een door haar gecontroleerde on-
derneming, niet zullen worden omgevormd tot een tijdschrift 
dat inhoudelijk identiek is aan een ander tijdschrift, maar 
enkel een verschillende titel en een verschillende coverpagina 
draagt, en aanvaardde daartoe een aantal meer specifieke 
verbintenissen; 

- De Persgroep moet een titel die zij wenst stop te zetten, voor-
afgaandelijk aan redelijke voorwaarden aanbieden aan geïnte-
resseerde kopers. 

- De Persgroep verzekert dat Medialaan NV een stand still 
verbintenis zal respecteren wat betreft de voorwaarden, de 
kwaliteit en het tijdstip van de terbeschikkingstelling van pro-
grammagegevens met betrekking tot haar huidige en eventu-
ele toekomstige televisiekanalen. 

Een monitoring trustee werd aangesteld om toe te zien op de 
naleving van deze verbintenissen en de beslissing organiseert 
een procedure om de verbintenissen desgevallend te wijzigen of 
op te heffen, of om eventueel een inbreuk op de verbintenissen 
vast te stellen.

Het concentratietoezicht

© david_franklin - fotolia.com

http://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2015CC15.pdf
http://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2015CC20.pdf
http://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2015cc24-bma-pub.pdf
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Sanoma

In voortzetting van de zaak over de overname van titels van 
Sanoma door de Persgroep, heeft het Mededingingscollege op 
30 september 2015 een boete van 50.000 euro opgelegd aan 
Sanoma Media Belgium wegens het hinderen van een onderzoek 
door het laattijdig verstrekken van gegevens.41 

Het Mededingingscollege heeft geoordeeld dat Sanoma Media 
Belgium NV (verkoper) het onderzoek van de overname van titels 
door De Persgroep uit onachtzaamheid heeft gehinderd door een 
marktstudie - waarvan zij al ten minste twee dagen kennis had-
den - pas neer te leggen nadat de auditeur zijn standpunt diende 
te bepalen over mogelijke bezwaren tegen de overname. De goe-
de trouw van Sanoma Media Belgium NV werd door het College 
niet betwist. Het College oordeelde evenwel dat ondernemingen 
wegens de korte termijnen in een concentratieonderzoek een 
bijzondere zorgvuldigheidsplicht hebben. Het oordeelde ook dat 
ondanks het feit dat de studie wellicht niet tot andere grieven 
zou hebben geleid, dit niet betekent dat het laattijdig neerleggen 
van relevante gegevens waarom gevraagd was, een onderzoek 
niet hindert. 

Voor het berekenen van de boete heeft het College voor de 
eerste keer geoordeeld dat de Richtsnoeren voor het berekenen 
van boetes bij kartelinbreuken en misbruik van machtsposities 
ook een leidraad kunnen bieden bij dit type inbreuken, met 
inachtname van het feit dat de Wetgever bepaalde dat boetes 
voor procedurele inbreuken niet meer dan 10% mogen bedragen 
van de maximumboete voor de in artikel IV.70 en IV.72 WER be-
doelde inbreuken. Omdat het de eerste keer is dat een laattijdig 
neerleggen van stukken uit onachtzaamheid als een hinderen 
van een onderzoek is gekwalificeerd, en ook de eerste keer dat 
de Richtsnoeren als leidraad voor het berekenen van de boete 
voor een dergelijke inbreuk zijn gebruikt, aanvaardde het College 
als verzachtende omstandigheid in deze zaak de boete te bere-
kenen zoals het een boete zou bepalen wanneer stukken louter 
laattijdig zijn neergelegd (d.i. na de opgegeven antwoordtermijn, 
maar nog vroeg genoeg, zodat de auditeur er rekening mee kan 
houden).

Westvlees/Covalis 

Het Mededingingscollege van de Belgische 
Mededingingsautoriteit keurde op 8 september 2015 zonder 
voorwaarden de overname goed van de activiteiten van Covalis 
NV door Westvlees NV42. De concentratie betrof in hoofdzaak het 
slachten van varkens. Het College heeft zich onder andere laten 
leiden door het feit dat klanten evenmin als concurrenten ver-
wachtten dat de overname nadelige gevolgen zou hebben voor 
de mededinging.

Kinepolis /Utopolis

In deze zaak besliste het College op 30 november 2015 tot het 
openen van een tweede fase onderzoek. 

41 Beslissing nr. BMA-2015-C/C-31.
42 Beslissing nr. BMA-2015-C/C-26.

Cordeel/Imtech

Deze zaak betrof de overname in augustus 2015 van Imtech 
België NV door Cordeel Group NV (hierna Cordeel) in het kader 
van de afwikkeling van het faillissement van de Imtech groep. 
De concentratie kwam normalerwijze in aanmerking voor een 
vereenvoudigde procedure. Zij werd echter pas aangemeld op 
10 november 2015 nadat het Auditoraat had vastgesteld dat de 
concentratie aangemeld had moeten worden.

Om rechtsonzekerheid over de sinds de overname gestelde 
rechtshandelingen te vermijden, heeft de voorzitter op verzoek 
van Cordeel op 22 oktober 2015 bij toepassing van artikel IV.10, 
§ 7 WER beslist de partijen bij de concentratie ontheffing te ver-
lenen van de in artikel IV.10, § 5 WER opgelegde schorsingsplicht 
met terugwerkende kracht tot de datum van de overname in zo-
verre zulks vereist is voor het vrijwaren van de rechtsgeldigheid 
van de sinds de overname door verzoekster gestelde rechtshan-
delingen. 

In zijn beslissing van 23 december 201543 heeft het 
Mededingingscollege de concentratie goedgekeurd bij toepas-
sing van artikel IV.61 § 2, 2° WER. Omdat de concentratie pas op 
10 november 2015 werd aangemeld, heeft het College daarbij 
ook een boete opgelegd van 5.000 euro wegens laattijdige aan-
melding.

Het College stelde daarbij dat de strengheid van de sanctie 
voorzien in artikel IV.70, § 1 en artikel IV.72 WER bevestigt dat 
de niet-naleving van de schorsingsplicht uit de aard een ernstige 
inbreuk vormt44, maar dat het in casu een concentratie betrof 
die alleszins goedgekeurd moest worden bij toepassing van ar-
tikel IV.10, § 2 WER. Dit kan, naar het oordeel van het College 
bij een analoge toepassing van de logica van de Richtsnoeren 
betreffende de berekening van geldboeten, vertaald worden 
door een coëfficiënt betreffende de ernst van de inbreuk van 1%. 
Het College voegde daar aan toe dat naar zijn oordeel bij dit type 
inbreuk geen rekening moet worden gehouden met de factor 
duur wanneer een inbreuk ongeacht de in aanmerking genomen 
data minder dan één jaar heeft geduurd. 

In het voorliggende geval was er evenwel sprake van bijzonder 
belangrijke verzachtende omstandigheden gelet op de zeer spe-
cifieke omstandigheden waarin deze concentratie tot stand is 
gekomen. Het College oordeelde dat deze omstandigheden het 
opleggen van een echt afschrikkende boete niet verantwoorden, 
en een dergelijke sanctie ook niet proportioneel kon zijn gelet 
op de waarde van de transactie. Omdat het College evenmin het 
signaal wilde geven dat de aanmeldingsplicht geen belang heeft 
wanneer een overname goedgekeurd moet worden bij toepas-
sing van artikel IV.61, § 2, eerste lid, 2° WER. Legde het een boete 
op van 5.000 euro.

43 Beslissing nr. BMA-C/C-79.
44 Vergelijk met arrest van het Gerecht van 12 december 2012, zaak 

T-332/09, Electrabel /Europese Commissie, punt 246.

http://www.concurrence.be/sites/default/files/content/download/files/2015cc31-bma-pub.pdf
http://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2015cc26-bma-pub.pdf
http://www.mededinging.be/sites/default/files/content/download/files/2015cc79_bma_pub_cordeel_imtech.pdf
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5.1. Enkele cijfers
Voor het Hof van Beroep en het Hof van Cassatie in de zaken van de BMA en van de voormalige Raad voor de Mededinging:

2015 Aantal Referentie

Beroepen ingesteld in 2015 2 FEI / BMA : 2015/MR/1
Telenet / BMA (« Cyclocross »): 2015/MR/2

Overige hangende beroepen 7 CBR ea / BMA (“Cement”): 2013/MR/11 à 15
bpost / BMA: 2013/MR/2
PSA Antwerp e.a. / BMA (“Stuwadoors”): 2014/MR/1
TUI Travel Belgium e.a. / BMA (“Reisbureaus”): 2013/MR/22
Colruyt	e.a.	/	BMA	(“Grootdistributie”):	2013/MR/13	en	26
Delhaize	e.a.	/	BMA	(“Grootdistributie”):	2013/MR/17,	18,	23,	27-29
VAB /BMA: 2013/MR/31

Arresten van het Hof van Beroep 8 TUI Travel Belgium e.a. / BMA (“Reisbureaus”): 2013/MR/22: eindarrest van 18 fe-
bruari 2015
VAB /BMA: 2013/MR/31: eindarrest van 11 maart 2015 
bpost / BMA: 2013/MR/2: tussenarrest van 30 april 2015
Colruyt	e.a.	/	BMA	(“Grootdistributie”):	2013/MR/13	en	26:	tussenarrest	van	6	mei	
2015 en eindarrest van 30 juni 2015 (afstand van geding)
PSA Antwerp e.a. / BMA (“Stuwadoors”): 2014/MR/1: arrest van 9 juli 2015
Delhaize	e.a.	/	BMA	(“Grootdistributie”):	2013/MR/17,	18,	23,	27-29:	eindarrest	van	
30 september 2015 (afstand van geding)
FEI / BMA: 2015/MR/1: tussenarrest van 22 oktober 2015

Cassatievoorzieningen 2 TUI Travel Belgium e.a. / BMA (“Reisbureaus”): 2013/MR/22 
PSA Antwerp e.a. / BMA (“Stuwadoors”): 2014/MR/1 

5.2. Beknopte bespreking
In 2015 bleef het aantal beroepen tegen beslissingen van de 
BMA, net zoals in 2014, beperkt tot twee. Het ging in beide ge-
vallen om een beroep tegen voorlopige maatregelen.

In de zaak 2015/MR/1 (FEI / BMA ) heeft het Hof van beroep FEI’s 
verzoek tot schorsing van de voorlopige maatregelen inmiddels 
afgewezen in een tussenarrest. Beide beroepen ten gronde zul-
len in 2016 worden beslecht. 

Daarnaast velde het Hof arresten met betrekking tot de legali-
teit van huiszoekingen uitgevoerd onder de Mededingingswet 
van 1999 in twee dossiers, met name Reisbureaus (zaak 2013/
MR/22) en Stuwadoors (zaak 2014/MR/1). In beide zaken kwam 
het Hof tot de conclusie dat de huiszoekingen ongeldig zijn 
omdat de wet destijds niet voorzag dat huiszoekingen een voor-
afgaande machtiging door een onpartijdige rechter vergden. De 
BMA is het oneens met de juridische redenering van het Hof op 
dit punt en heeft bijgevolg cassatieberoep ingesteld in beide dos-
siers. Deze beroepen zijn hangende. 

In de Grootdistributie-zaak hebben alle partijen afstand van 
geding gedaan gelet op de hoger besproken transactie met het 
Auditoraat. Het Hof heeft deze afstand van geding geacteerd in 
twee arresten, daar partijen hun beroepen hadden gebracht res-
pectievelijk voor een Franstalige en een Nederlandstalige kamer 
van het Hof. 

Verder heeft het Hof het beroep van VAB tegen de goedkeurings-
beslissing van het Mededingingscollege inzake de overname van 
Autoveiligheid en Bureau Technische Controle door haar concur-
rent Touring ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 

Tenslotte verdedigt de BMA voor het Hof van Beroep ook nog 
twee beslissingen van de voormalige Raad voor de Mededinging. 
De eerste zaak betreft de veroordeling van bpost tot een boete 
van 37,4 miljoen euro wegens misbruik van machtspositie. De 
andere zaak betreft de veroordeling van cementproducenten tot 
een totale boete van 14,7 miljoen euro wegens mededingingsbe-
perkende praktijken. De beroepen tegen beide beslissingen zijn 
nog steeds hangende. 
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Het Directiecomité ontving in 2015 geen verzoek om een formeel advies van een regulator. Het 
werd wel om advies gevraagd door de Minister. De gemiddelde antwoordtermijn was 16 dagen.  
Wij vermelden hier twee adviezen meer in detail.

6. Formele adviezen
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Maximum intrestvoeten voor verzekeringscontracten en 
maximumtarieven voor bankdiensten 

In een advies van 28 mei 2015 heeft het Directiecomité op ver-
zoek van de minister van Economische Zaken het voorstel van 
de Nationale Bank van België (NBB) betreffende de maximale 
intrestvoet voor levensverzekeringen en een maximumprijs voor 
diverse basisbankdiensten geanalyseerd. 

Op de eerste vraag antwoordde de BMA dat het zich niet in de 
plaats kan stellen van de regelgevende prudentiële instantie en 
zich dus niet kan uitspreken over de bezorgdheden waarmee de 
NBB geconfronteerd wordt. Het Directiecomité heeft geoordeeld 
dat, in de huidige stand van het gemeenschapsrecht, het wets-
voorstel waarbij de Nationale Bank van België, die in deze zaak 
als prudentieel toezichthouder optreedt, een maximum tarief 
als referentietarief zou vaststellen voor de levensverzekeringsac-
tiviteiten van lange duur niet lijkt te behoren tot de overheids-
maatregelen die in strijd kunnen zijn met de EU-wetgeving in het 
kader van artikel 4 (3) VEU en 101 VWEU.

De BMA merkte echter op dat het verminderen van de maximale 
rentevoet voor levensverzekeringen een van de instrumenten is 
met de meest negatieve gevolgen voor de consument waarover 
de prudentiële toezichthouder beschikt, omdat dit instrument de 
mededinging op basis van de tarieven tussen de concurrerende 
verzekeringsmaatschappijen neutraliseert. De BMA wees erop 
dat de instrumenten die in andere landen worden gebruikt om 
de solvabiliteit van levensverzekeringenmaatschappijen te verze-
keren minder mededingingsbeperkend lijken te zijn.

Het Directiecomité stelde daarom voor dat de minister zou toet-
sen of het niet gepast zou zijn om zich door dergelijke (buiten-
landse) wetgeving te laten inspireren om maatregelen te nemen 
die zouden voldoen aan de wensen van de prudentiële toezicht-
houder en die tevens minder potentiële mededingingsversto-
rende effecten zouden voortbrengen dan een gegarandeerde 
maximale rentevoet.

Met betrekking tot de tweede vraag, antwoordde het 
Directiecomité dat er geen enkele mededingingsregel is die de 
vaststelling van een maximumprijs voor basisbankdiensten ver-
biedt. Het Directiecomité stelde niettemin vraagtekens bij de 
wenselijkheid van een dergelijke maatregel, daar het niet leek 
aangetoond te zijn dat de prijs van deze diensten bijzonder hoog 
was of op significante wijze zou zijn toegenomen tussen 2008 en 
2011. Deze laatste bemerking maakte het Directiecomité onder 
voorbehoud van een update van de analyse die in 2012 werd 
uitgevoerd door het Prijzenobservatorium. 

Bevoegdheid inzake geschillen tussen ondernemingen in 
de telecom en post sectoren

Een advies van 22 september 2015 betrof een overwogen wijzi-
ging van de ‘wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmid-
delen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de Wet 
van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regu-
lator van de Belgische post- en telecommunicatiesector’. De BMA 
werd met name om haar oordeel gevraagd over een schrappen 
van haar bevoegdheden betreffende geschillen tussen telecom-
municatieoperatoren of leveranciers van telecommunicatiedien-
sten, en geschillen tussen de aanbieders van postdiensten.

Het Directiecomité heeft geantwoord dat deze bevoegdheid naar 
haar oordeel zo niet uitsluitend, dan toch in hoofdzaak burger-
lijke rechten van ondernemingen betreft en dat zij er al eerder 
haar verwondering over uitsprak dat deze bevoegdheid aan een 
administratieve autoriteit was toegekend. De BMA had er daar-
om zeker geen bezwaar tegen dat die bevoegdheden aan een an-
dere instantie zouden worden overgedragen. Het Directiecomité 
stelde zich gelet op artikel 144 van de Grondwet wel de vraag of 
het aangewezen was om de BMA door een andere administratie-
ve autoriteit te vervangen.

Formele adviezen



De bijdrage van de BMA aan de activiteiten van het ECN en haar bijdrage in het kader van diverse 
andere internationale instanties in 2015 kunnen als volgt worden samengevat (vergelijking met de 
activiteiten van de BMA in 2014):
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(ECN) en de internationale 
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Zoals in de vorige jaren was er een Neighbours meeting. Deze 
bijeenkomsten worden telkens samen voorgezeten door de 
Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de BMA, en werd dit 
jaar georganiseerd door de ACM in Noordwijk. Tijdens deze ver-
gaderingen worden problemen betreffende markten en werkme-
thoden besproken met vertegenwoordigers van autoriteiten uit 
al de buurlanden van Nederland en België en met de Europese 
Commissie. De deelnemers die daartoe gerechtigd zijn, wisselen 
ook informatie uit over lopende of overwogen zaken. De voorzit-
ter is bij die bespreking niet aanwezig. 

Naast meer formele contacten waren er ook tientallen informele 
contacten tussen de voorzitter of het Auditoraat en collega’s bij 
de Europese Commissie en in andere nationale autoriteiten.

De voorzitter van de BMA heeft onder meer schriftelijke opmer-
kingen neergelegd over de volgende onderwerpen: 

- Competitive neutrality,
- Ontwikkelingen in concentratietoezicht,
- Financiële markten,
- Landbouw crisisbeleid,
- Resources van nationale autoriteiten,
- Directoraat-generaal Concurrentie richtsnoeren voor pro-

ducentenorganisaties inzake o.a. akkergewassen, olijfolie en 
rundvlees,

- Samenwerking met nationale rechters.

2015 2014

ECN Advies comités

Inbreuken (Verordening 1/2003) 10, rapporteur in 1 zaak 13, rapporteur in 1 zaak

Concentraties	(Verordening	139/2004) 7 7

Besprekingen	met	betrokken	partijen 7 8

ECN Werkgroepen

Plenaire	vergaderingen	ECN	(incl.	DG	meetings) 4,	1	schriftelijke	bijdrage 4,	1	schriftelijke	bijdrage

Vergaderingen subwerkgroepen 26,	14	schriftelijke	bijdragen

Voorzitter	aangesteld	als	co-voorzitter	

nieuwe high level ad hoc wg enhanced 

cooperation

27,	8	schriftelijke	bijdragen

Huiszoekingen

Bijstand	bij	EU-inspecties 2 2

Op	vraag	van	nationale	autoriteiten / 2

Varia

Vragen	van	nationale	autoriteiten 31 46

Andere	assistentie	aan	nationale	autoriteiten	(art.	

22 Vo 1/2003)

2 1

Vragen	aan	nationale	autoriteiten 2 /

Bilaterale contacten (Commissie en NCAs) (11)

OESO

Competition	Committee	en	Bureau

6,	voorzitter	herkozen	als	lid	van	het	

bureau

6,	voorzitter	herkozen	als	lid	

van het bureau

Werkgroepen 6,	2	schriftelijke	bijdragen 6

ICN

Jaarlijkse vergadering 1,2	schriftelijke	bijdragen 1

Werkgroepen 1,	1	schriftelijke	bijdrage 0

Bilaterale contacten (5) 3

ECA

Jaarlijkse vergadering 1 1

Het Europese netwerk (ECN) en de internationale samenwerking
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8.1. Informele tussenkomsten

8.1.1. De mededeling
In januari 2015 publiceerde de BMA een mededeling 
betreffende de informele zienswijzen van de voorzit-
ter.45. De voorzitter kan, in zoverre de middelen en 
prioriteiten het toelaten, informele zienswijzen afgeven 
indien aan de volgende voorwaarden voldaan is:

- het moet een reëel overwogen overeenkomst of re-
geling betreffen die nog niet is gesloten of waaraan 
alleszins nog geen uitvoering is gegeven,

- er mag geen gelijkaardige of verwante vraag aan 
de orde zijn in een zaak bij de Europese Commissie, 
het Auditoraat, het Mededingingscollege, of in een 
procedure voor een Belgische of communautaire 
rechter,

- het moet een nieuwe rechtsvraag betreffen. 

Om na te gaan of een verzoek voldoet aan de eerste 
twee criteria, legt de voorzitter elk verzoek voor aan de 
auditeur-generaal. Zij geeft binnen de vijf werkdagen te 
kennen of dit al dan niet het geval is. 

De door de voorzitter gegeven interpretatie steunt op 
de in zijn brief omschreven hypotheses. De informele 
zienswijze belet het Auditoraat niet om in een later 
stadium een onderzoek te starten indien de in de brief 
omschreven hypotheses niet gegrond blijken te zijn. 

45 http://www.mededinging.be/nl/over-ons/publicaties/
informele-zienswijzen.

8.1.2. Toepassing in 2015
In 2015 behandelde de voorzitter 8 onderwerpen infor-
meel.

Het informele beleid betrof in 2015 op de eerste plaats 
de landbouwsector. De vragen kunnen in hoofdzaak 
gegroepeerd worden rond twee onderwerpen.

- Verordening 1308/2003 over het nieuwe gemeen-
schappelijk landbouwbeleid: Wij kregen vragen over 
de marktaandeeldrempels en de interpretatie van 
de onderhandelingsbevoegdheden van producen-
tenorganisaties (POs). De vragen over de marktaan-
deeldrempels hebben in overleg met de Europese 
Commissie geleid tot opmerkingen in de consultatie 
over het ontwerp richtsnoeren over mededingings-
rechtelijke aspecten van deze verordening, waar-
mee de Commissie deels rekening heeft gehouden. 
Vragen over de onderhandelingsbevoegdheid van 
POs werden informeel beantwoord want betroffen 
eigenlijk het landbouwrecht en niet de toepassing 
van het mededingingsrecht.

- De crisis in de melk- en varkenssector in/sinds de 
zomer 2015: Behalve opmerkingen betreffende 
het perscommuniqué over het lanceren van het 
ketenoverleg en een vraag over eventuele staatsga-
rantie voor financieringsinstrumenten (die echter de 
staatsteunregels betrof), was de BMA alleen betrok-
ken bij discussies over de melkcrisis. Na opmerkin-
gen bij een ontwerp crisisplan in juli 2015 dat nooit 
tot stand is gekomen, heeft de voorzitter de krijtlij-
nen aangegeven waarmee rekening moest worden 
gehouden. Zij kunnen worden samengevat als volgt: 

8. Het informele  
mededingingsbeleid en 
“advocacy”
De activiteiten van de BMA in het kader van het informele mededingingsbeleid en “advocacy” 
moeten het hefboomeffect van de werking van de mededingingsautoriteit versterken. In dit 
verslag onderscheiden wij (i) informele tussenkomsten betreffende overwogen praktijken, (ii) eigen 
sectoronderzoeken, (iii) samenwerking met regulatoren, (iv) het beantwoorden van diverse vragen 
die aan de autoriteit worden gesteld, (v) diverse advocacy initiatieven, en (vi) de betrokkenheid van 
de BMA bij regelgevende initiatieven.
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a) een akkoord moet verantwoord kunnen worden als een 
crisismaatregel van korte duur met de bedoeling een tijd-
venster te creëren om in de vereiste sereniteit te werken aan 
meer duurzame oplossingen,

b) het totale bedrag moet voldoende beperkt zijn om een 
negatief effect te vermijden op de concurrentiepositie van 
de distributieondernemingen in het algemeen en om geen 
merkbaar effect te hebben op de concurrentiepositie van de 
verwerkende industrie, 

c) de toelage mag voor de melkveehouders het verschil tussen 
de door de FOD Economie berekende productiekosten en 
opbrengst alleen beperken, 

d) een akkoord moet neutraal zijn inzake de keuze van leveran-
ciers van de distributieondernemingen die aanvaarden bij te 
dragen,

e) deze ondernemingen moeten volledig vrij zijn in de keuze 
van de financieringswijze van hun bijdrage, en

f) een akkoord mag geen betrekking hebben op de prijzen 
die worden aangerekend tussen de schakels in de keten, en 
evenmin aanleiding geven tot het uitwisselen van mededin-
gingsrechtelijk gevoelige informatie.

In zoverre de - betreffende die krijtlijnen - verkregen informatie 
juist zou blijken te zijn, zag de voorzitter in een informele ziens-
wijze geen reden om bezwaar te maken tegen de op 31 augustus 
voorgestelde en op 21 september bijgestelde in het ketenoverleg 
afgesproken crisismaatregel voor de melksector. Daartoe werd 
de kwantitatieve impact ten aanzien van de spelers in de zui-
velsector in de ruime zin ook te beperkt geacht. Er moest wel 
rekening worden gehouden met een aanzienlijke prijsverhoging 
voor de consument van consumptiemelk indien distributieonder-
nemingen hun bijdrage in het geheel zouden doorrekenen in de 
prijs voor deze producten. Het was daarom heel belangrijk dat de 
distributieondernemingen vrij waren in het financieren van hun 
bijdrage. Een steekproef heeft inmiddels aangetoond dat er dui-
delijke verschillen zijn tussen de melkprijzen van de verschillende 
distributieondernemingen en dat voor sommige consumptie-
melkproducten de prijs soms is gedaald. Wat het totale effect is, 
kan alleen in een meer systematische studie worden onderzocht. 
Maar bij het bepalen van het standpunt is in aanmerking geno-
men dat naast de melkveehouders ook de consumenten er be-
lang bij hebben dat er gewerkt kan worden aan meer duurzame 
oplossingen.

Wij kregen in december 2015 ook vragen van het ketenoverleg 
en schakels in de keten over de aanzet tot een gelijkaardige 
regeling die werd overwogen voor de varkenssector. Omdat wij 
prima facie meenden dat beide crisissituaties erg van elkaar ver-
schillen, heeft de voorzitter aangegeven dat het standpunt dat 
hij in nam betreffende de melksector niet zonder meer gelden 
kan voor de varkenssector. Vanuit het ketenoverleg werd verdere 
informatie toegezegd en werd ook aan andere formules gedacht. 
Hierop volgde intensief keten- en crisisoverleg onder leiding van 
de heer Borsus, Minister van landbouw en de heer Lannoy, direc-
teur in de beleidcel van Vice-eersteminister Peeters waarbij de 
voorzitter krijtlijnen aangaf van wat hem verdedigbaar leek. Dit 
leidde op 22 december tot een akkoord dat gesloten werd onder 
voorbehoud van een met de Europese Commissie besproken 

standpunt van de BMA. Dit dossier zal ongetwijfeld in 2016 ver-
der actueel blijven.

Wij kregen verder vragen over:

a) het Herenakkoord runds- en varkensvlees dat de uitvoering 
beoogde van het Vlaamse landbouwbeleid en waarop wij 
opmerkingen hebben gemaakt,

b) het standpunt van de distributiesector in het ketenoverleg 
over rundsvlees dat zij om mededingingsrechtelijke redenen 
geen aankoopprijzen kunnen meedelen. Op dit laatste punt 
hebben wij bevestigd dat het meedelen van individualiseer-
bare gegevens over recente prijzen inderdaad op bezwaren 
stuit,

c) een herziening van een uit 2001 daterend interprofessioneel 
akkoord betreffende het doorrekenen van kosten inzake het 
afval- en bijproductenbeheer in de rundsvleessector. Dit 
akkoord kwam tot stand tijdens de BSE-crisis. De voorzitter 
heeft evenwel aangegeven dat hij prima facie geen verant-
woording zag voor het behouden van een dergelijke regeling. 
De partijen hebben toegezegd het voorstel te herzien.

Andere sectoren

Een informele zienswijze werd afgegeven over een prijzenbaro-
meter betreffende prijzen in benzinestations, en over een aan-
passing van een kostenindex voor de wasserijensector die vroe-
ger al voorwerp was geweest van een informele tussenkomst. 

Eenzelfde traject werd gevolgd betreffende een platform voor 
groepsaankopen van gas en elektriciteit, zonder dat er evenwel 
‘formeel’ een informele zienswijze werd afgegeven. 

Het platform voor groepsaankopen betrof iChoosr dat groeps-
aankopen van gas en elektriciteit voor de residentiele sector 
faciliteert. iChoosr stelde vragen betreffende twee overwogen 
wijzigingen: het bepalen van een (prijs) bandbreedte voor de 
deelname van leveranciers aan de veiling, en de doorlopende 
monitoring van tarieven en automatisch informeren van consu-
menten bij betere tarieven. 

Wij hadden vragen betreffende de definitie van de relevante 
markt en de marktpositie van betrokkenen, en konden zo niet 
uitsluiten dat het weren van leveranciers uit veilingen door het 
instellen van een bodemprijs, onverenigbaar zou zijn met de 
mededingingsregels. De voorzitter heeft iChoosr ook gevraagd of 
het door hen nagestreefde doel niet op een andere meer directe 
wijze kon worden bereikt die minder vragen oproept. 

Betreffende de overwogen monitoringregeling had de voorzitter 
geen bedenkingen indien de betrokken consumenten duidelijk 
over de geboden mogelijkheden werden geïnformeerd.

iChoosr heeft met de bedenkingen rekening gehouden zonder 
dat er nog behoefte was aan een informele zienswijze. Later 
bleek overigens dat contacten met de Nederlandse ACM tot een 
gelijkaardige aanpassing hebben geleid.

8.1.3.	Doorlooptijd
De gemiddelde doorlooptijd van deze informele dossiers was 16 
dagen met een minimum van 1 en een maximum van 55.

46 

Het informele mededingingsbeleid en “advocacy”



30 l BMA Jaarverslag 2015

8.2. Sectoronderzoeken
Voor 2015 niet van toepassing.

8.3. Samenwerking met regulatoren en de 
FOD Economie

De samenwerking met de Dienst Mededinging in de Algemene 
Directie Economische Reglementering en met de Algemene 
Directie Economische Analyses en Internationale Economie is 
uitgewerkt in een protocol tussen de BMA en de FOD Economie. 

8.4. Het beantwoorden van diverse vragen 
die aan de autoriteit worden gesteld en 
haar betrokkenheid in onderzoeken en 
procedures (andere dan beroepen tegen 
eigen beslissingen)

Deze tussenkomsten van de BMA in 2015 kunnen kwantitatief als 
volgt worden samengevat (in vergelijking met de activiteiten van 
de BMA in 2014):

2015 2014

Parlementaire vragen 11 9

Parlementaire	hoorzittingen	en	parlementaire	commissies

Voorbereiding	van	de	interventies	in	procedures46 2

Adviezen	over	en	redigeren	van	wetgevende	initiatieven 6 1

Medewerking aan externe onderzoeken (IMF e.a.) 2 2

Vergaderingen van de Commissie voor de Mededinging 2 2

Andere vragen gesteld aan de BMA 163 132

Vragen over boek IV WER (algemene uitleg) 51 24

Vragen	over	de	Europese	concurrentieregels 5 4

Vragen	m.b.t.	specifieke	gevallen 50 49

Vragen	over	handelspraktijken 33 40

Vragen	betreffende	bevoegdheden	van	andere	departementen 24 15

Informele “dossiers” 16 8

Hierbij kan verder vermeld worden dat de voorzitter en de chief 
economist met ambtenaren van de FOD Justitie en een lid van 
Beleidscel van de Staatssecretaris voor Privacy op hun verzoek 
van gedachten wisselden over de mogelijkheden en problemen 
waarmee rekening kan worden gehouden bij een reorganiseren 
van de Privacy commissie als autonome instelling in het kader 
van de uitvoering van de Europese regelgeving ter zake. 

8.5.	Diverse	andere	advocacy	initiatieven	
Het Directiecomité lanceerde einde 2014 drie advocacy projec-
ten:

- De voorbereiding van nieuwe clementierichtsnoeren: dit 
wordt verder besproken in punt X. over regelgeving;

46 Van de Staat, de Regering of de Minister voor het Hof van Justitie of 
andere Hoven.
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- De voorbereiding van een handleiding over compliance 
programma’s: ook hierover werd einde 2014 een bevra-
ging georganiseerd. Uit de antwoorden concludeerde het 
Directiecomité dat een tekst die zowel voor grotere als voor 
kleinere ondernemingen bedoeld is, vooral voor KMO’s 
de helderheid mist waar zij behoefte aan hebben. Het 
Directiecomité nam een voor hen bedoelde tekst aan die in-
middels beschikbaar is op de website van de BMA en die met 
de hulp van bedrijfsorganisaties wordt verspreid.

- Het ondersteunen van aanbestedende overheden en onder-
nemingen in de strijd tegen bid-rigging en andere vormen van 
samenspanning bij openbare aanbestedingen die strijdig zijn 
met de mededingingsregels: na aanschrijven van een eerste 

groep potentieel geïnteresseerden, werd overleg gepleegd 
met de diensten van de Eerste Minister, de FOD P&O en de 
Vlaamse Administratie. Met hun input heeft de BMA een in-
formatiedocument opgesteld. Op voorstel van de diensten van 
de Eerste Minister werd de BMA gehoord door de Commissie 
Overheidsopdrachten om het project en de brochure toe te 
lichten. Dat gebeurde ook in een vergadering van het federale 
kennisnetwerk voor overheidsopdrachten. Inmiddels hebben 
de Defensie en de Regie der Gebouwen ons gevraagd een mo-
dule in hun opleidingen voor inkopers te verzorgen.

Hieronder een overzicht van diverse andere initiatieven die op 
het gebied van “advocacy” werden genomen in 2015 (in vergelij-
king tot de activiteiten van de BMA in 2014):

2015 2014

Conferenties	en	deelname	aan	debatten	en	

interviews

41 (Georganiseerd door bv. de ABA;ACE; 
de	Boerenbond;	de	Brussels	Distribution	
Conference;	de	BSC;	Competition	and	re-
gulatory reporter; Concurrences; Congrès 
des économiste francophones, het Global 

Law Center van de KULeuven; IBC; de 
ICN	Merger	WG;	het	Instituut	voor	be-
drijfsjuristen;	Itif;	Markt&Mededinging;	

de Nederlandse Vereniging voor 
Mededingingsrecht; de Oostenrijkse, 

Russische, Tsjechische en Luxemburgse 
mededingingsauoriteiten;	de	Competition	

Division van het OESO Secretariaat; de 
Organisatie	van	Islamitische	landen;	de	

universiteiten van Antwerpen, Gent, 
Londen	(Jevons	Institute)	en	Moscou;	de	

Nederlandse	Raad	van	State,	het	Tijdschrift	
voor Belgische Mededinging).

19( Georganiseerd door bv. de BSC, de 
Competition	Summit,	het	Instituut	voor	

Bedrijfsjuristen, de Litouwse en Poolse me-
dedingingsautoriteiten,	een	consortium	met	

de universiteiten van Utrecht en Ljubljana 
met de Europese Commissie, het VBO, de 

VSMR; en interviews met de Financial Times 
Group, RTL, de Standaard, Trends)

Bijdrage	aan	tijdschriften	en	bundels Ong. 10 15

Lidmaatschap	redactie-	en	adviescomités	

van	gespecialiseerde	tijdschriften

4 5
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9. Regelgeving

De BMA heeft met de Beleidscel van de Minister en 
de Dienst mededinging van de FOD Economie verder 
gewerkt aan een reeks wijzigingen van Boek IV WER 
die opgenomen zullen worden in een ontwerp van wet 
betreffende het WER.

Maar de op regelgeving gerichte werkzaamheden van 
de BMA betroffen in 2015 zoals in 2014 vooral het 
statuut van de personeelsleden. Anders dan tot dan 
toe werd aangenomen, kreeg de BMA in juni 2015 het 
signaal dat een ter beschikking stelling van de BMA 
voor onbepaalde duur van ambtenaren van de FOD 
Economie toch mogelijk was. Dit betekende dat niet 
langer gewerkt hoefde te worden aan een ontwerp van 
eigen statuut, en alle aandacht ging naar het voorbe-

reiden van een koninklijk besluit om die ter beschikking 
stelling te regelen op een wijze die verenigbaar is met 
de onafhankelijkheid van de BMA. Hierover is inmid-
dels een akkoord bereikt tussen de Beleidscel van de 
Minister, de FOD Economie en de BMA. Dat akkoord 
stuitte niet op verzet tijdens de informele consulta-
tieronde met de vakbewegingen en volgt nu de regel-
gevende weg voor een in Ministerraad te overleggen 
koninklijk besluit.

Na de in 2014 opgestarte bevraging ter voorbereiding 
van nieuwe richtsnoeren inzake clementie en de analy-
se van de verkregen input, heeft het Directiecomité in 
2015 een ontwerp richtsnoeren opgesteld en daarover 
een publieke consultatie georganiseerd.
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10.1. Inleiding

In de afgelopen jaren heeft de BMA jaarlijks een schatting gemaakt van het economische effect van het 
Belgische mededingingsbeleid op de consumenten-welvaart. Het is niet eenvoudig om het economisch 
effect van het mededingingsbeleid te identificeren en nog moeilijker om het effect te kwantificeren. 
Zoals verder meer in detail wordt besproken kan er gebruik worden gemaakt van methodologieën 
ontwikkeld door andere mededingingsautoriteiten om deze impact te berekenen.

10. De economische  
effecten van het Belgische 
mededingingsbeleid

Het direct voordeel dat de consumenten ten goede 
komt als gevolg van het optreden van mededingings-
autoriteiten bestaat uit verschillende componenten. 
Enerzijds kan een prijseffect ontstaan wanneer het 
optreden door de autoriteiten leidt tot een lagere prijs, 
bijvoorbeeld omdat kartellisten na de interventie hun 
prijzen weer laten zakken. Anderzijds kan een alloca-
tie-effect ontstaan indien de aangepaste prijzen leiden 
tot een wijziging van de verkochte hoeveelheden. Het 
vaststellen van een direct schadelijk effect op het ni-
veau van de consument is echter minder evident wan-
neer het onderzoek gericht is op het detecteren van 
o.a. roofprijzen, wurgprijzen, verkoopweigering. 

Dergelijke maatregelen zijn immers naast het herstellen 
van consumentenschade, eveneens bedoeld om de 
concurrentie opnieuw maximale kansen te geven door 
het opheffen van toetredings- en andere belemme-
ringen. Om die reden ging de aandacht de afgelopen 
jaren niet alleen naar praktijken met een direct effect 
voor de consument, maar ook naar het bekomen van 
positieve effecten op langere termijn van toenemende 
concurrentie. 

Het berekenen van de effecten van restrictieve praktij-
ken en misbruiken van dominante posities gebeurt ex 
post: de handelingen van de betrokken ondernemin-

De economische effecten van het Belgische mededingingsbeleid
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gen, en de hieruit voortvloeiende gevolgen, vonden plaats in het 
verleden. Er is dus minstens zekerheid, in de juridische zin van 
het woord, betreffende het bestaan van anti-concurrentiële han-
delingen. De evaluatie van de controle op fusies en overnames 
is daarentegen een hypothetische oefening, die ex ante plaats-
vindt, en waarbij de veronderstelling moet gemaakt worden dat 
de betrokken partijen de prijs (of andere parameters) in de toe-
komst zouden wijzigen indien de mededingingsautoriteit de fusie 
of overname niet zou verbieden of aanpassen. 

Sommige autoriteiten, waaronder de Europese Commissie, de 
CMA (Verenigd Koninkrijk), de ACM (Nederland) en ook de OESO 
houden in hun impactmeting rekening met de positieve effecten 
voor marktfunctionering van concentratietoezicht. Daarom heb-
ben we besloten om het effect van die concentratiezaken mee in 
rekening te brengen waar de aard van de interventie van de BMA 
een effect heeft teweeggebracht.

Omdat de effecten van de interventies van de autoriteit in in-
ternationale en informele procedures niet kwantificeerbaar zijn, 
worden ze niet in aanmerking genomen voor de berekening van 
het effect op consumenten-welvaart. Er zijn nochtans sterke 
aanwijzingen dat informele procedures een belangrijke invloed 
kunnen hebben.

Bij dit alles moet opgemerkt worden dat het nuttige effect van 
de werking van de mededingingsautoriteit niet beperkt is tot het 
kwantificeerbare effect van de zaken waarin een inbreuk werd 
vastgesteld:

·	 er wordt algemeen aangenomen dat het indirecte effect van 
een beslissing belangrijker is dan het directe onder meer 
omwille van het afschrikkende effect van deze beslissingen; 
volgens een studie van de Britse mededingingsautoriteit is het 
afschrikkend (deterrent) effect minstens even groot - tot zelfs 
3 maal groter - als het directe economische effect van het 
concurrentiebeleid47;

·	 ook het informele mededingingsbeleid draagt bij tot een 
beter mededingingsklimaat, en misschien in al zijn dimensies 
met inbegrip van de advocacy niet minder dan het formele 
mededingingsbeleid; het formele beleid blijft echter de hoek-
steen waar het nuttige effect van het informele beleid afhan-
kelijk van is;

·	 de Belgische Autoriteit levert zijn bescheiden maar reële 
bijdrage tot het bereiken van het nuttige effect van het mede-
dingingsbeleid van de Europese Commissie;

·	 naast deze ‘statische’ kwantitatieve effecten gaat van concur-
rentie ook een prikkel uit naar de ontwikkeling van de kwali-
teit van producten en product- en procesinnovatie, maar deze 
dynamische effecten zijn veel moeilijker objectief meetbaar, 
zodat deze uit praktische overwegingen buiten beschouwing 
worden gelaten.

47 The deterrent effect of competition enforcement by the OFT, OFT, 
NMA conference on measuring the effects of competition law 
enforcement, October 2007, discussion paper OFT March 2008. 
Dezelfde studie toont dat, in de periode 2000- 2006, ieder kartel 
bestraft door de autoriteit heeft de uitvoering van 5 geplande 
kartelovereenkomsten voorkomen (ratio 5/1).

10.2. Methode
Een aantal belangrijke items in verband met de meting van de 
activiteiten van mededingingsautoriteiten - zowel wat betreft 
de meetmethode, alsook een aantal meer algemene principes 
betreffende dataverzameling en assumpties - worden door de 
OESO besproken in haar “Guide for helping competition authori-
ties assess the expected impact of their activities”. De OESO heeft 
zich voor de opmaak van dit document laten inspireren door de 
aanpak van mededingingsautoriteiten die reeds enkele jaren 
actief zijn in het uitvoeren en publiceren van impact studies, 
waaronder de Europese, de Britse en de Nederlandse mededin-
gingsautoriteiten. 

De aanpak van de OESO wordt in de effectmeting hieronder als 
basisscenario gehanteerd. 

Bovendien zijn er sensitiviteitsanalyses uitgevoerd waarbij be-
paalde parameters zijn aangepast om een vergelijking te kunnen 
maken met de berekeningswijze van de Europese Commissie. 
Het Directiecomité heeft voor het opstellen van het jaarverslag 
van 2014 beslist haar methode om de impact in te schatten 
te wijzigen om de vergelijking met de schattingen van andere 
autoriteiten (waaronder de Europese Commissie) te vergemak-
kelijken. In het verleden werd, wanneer de autoriteit een beslis-
sing nam in het jaar X waarvan het nuttige effect werd geschat 
op 3 jaar, geoordeeld dat met dit nuttige effect rekening moest 
worden gehouden in de berekening van het jaar X, X+1 en X+2. 
Vanaf nu wordt het nuttige effect niet meer meegerekend in 
het jaar X+1 en X+2, maar wordt het in drievoud toegerekend 
aan het jaar X. Om een vergelijking mogelijk te maken, werd de 
nieuwe methode ook toegepast op de periode 2010-2014. Deze 
vergelijking omvat niet alleen de jaarlijkse raming van het nuttige 
effect, maar eveneens het voortschrijdende gemiddelde van de 3 
voorgaande jaren.

Het (statisch) effect op consumenten van de interventies van de 
mededingingsautoriteit wordt voor elke beslissing afzonderlijk 
berekend op basis van volgende informatie: 

- de betrokken omzet;

- de prijsstijging die werd vermeden;

- de verwachte duur van het prijseffect.

Het totaal effect per beslissing is het product van deze drie gege-
vens. Het totaal jaarlijks effect is de som van de totale effecten 
van alle beslissingen die in het desbetreffende jaar werden ge-
nomen. 

Indien mogelijk worden voor elke parameter de meest gedetail-
leerde gegevens gebruikt. In heel wat dossiers is deze informatie 
echter niet voorhanden, of kan de informatie niet worden ge-
bruikt omwille van confidentialiteitsredenen. De onderstaande 
tabel geeft een overzicht van de assumpties die worden gehan-
teerd door de OESO en de Europese Commissie. 



l 35

OESO EU

Betrokken omzet

Kartelzaken Ex-ante omzet betrokken onderneming(en) 
in betrokken markt(en)

Omzet betrokken onderneming(en)  
in betrokken markt(en)

Machtsmisbruik Ex-ante omzet betrokken onderneming(en) 
in betrokken markt(en)

Omzet betrokken onderneming(en)  
in betrokken markt(en)

Concentratietoezicht Ex-ante omzet van alle ondernemingen die 
actief	zijn	in	de	betrokken	markt(en)

Omzet	van	alle	ondernemingen	die	actief	
zijn	in	de	markt(en)	waar	een	prijsstijging	

verwacht wordt

Prijseffect

Kartelzaken 10% 3%

Machtsmisbruik 5% 3%

Concentratietoezicht 3% NA

Duurtijd

Kartelzaken 3 jaar 1-3-6	jaar	(afhankelijk	van	toetredings- 
barrières in de sector)

Machtsmisbruik 3 jaar NA

Concentratietoezicht 2 jaar 2	jaar	of	langer	(afhankelijk	van	toetredings-
barrières in de sector)

De impact van voorlopige maatregelen wordt op dezelfde manier 
berekend als de ‘prima facie’ inbreuk waarvoor ze werden toe-
gekend. Alleen wordt de duur van de impact beperkt tot de duur 
dat de maatregel gehandhaafd bleef (met een maximum van drie 
jaar, als de maatregel niet expliciet in de tijd beperkt is). 

Er wordt in de berekeningen voor restrictieve praktijken een 
onderscheid gemaakt tussen horizontale inbreuken (kartels) en 
verticale restricties. Van verticale restrictieve praktijken wordt 
verwacht dat de mogelijke impact op het prijsniveau minder 
groot is dan bij horizontale mededingingsafspraken. Om die 
reden wordt de geschatte prijsimpact van verticale restrictieve 
praktijken beperkt tot een prijsverhoging van 5%, zoals het geval 
is bij misbruiken van machtspositie. 

Tenslotte verwijzen de OESO- en EU-richtlijnen voor de betrok-
ken omzet naar de omzet van de betrokken onderneming(en) in 
de betrokken markt(en). Hierbij kan een ruime of enge interpre-
tatie worden toegepast. In de brede zin kan de betrokken markt 
beschouwd worden als de relevante product- en geografische 
markt waarop de inbreuk (of de concentratie) heeft plaatsge-
vonden. Met het oog op het inschatten van de economische 
impact van een bepaalde inbreuk/ concentratie kan deze ruime 

benadering als redelijk beschouwd worden. Immers, de impact 
van de vastgestelde inbreuk zal niet enkel een prijsverhogend 
effect hebben gehad op de betrokken producten, maar evenzeer 
op producten die in sterke mate substitueerbaar zijn. Echter, niet 
in alle dossiers dient de relevante markt nauwgezet en definitief 
bepaald te worden om een inbreuk te bewijzen. Voorts wordt in 
bepaalde dossiers een onderscheid gemaakt tussen de relevante 
markt (betrokken markt in de brede zin) en de waarde van de 
verkochte goederen of diensten van de onderneming die wordt 
gebruikt om de boete te bepalen (zie boeterichtlijnen). Omdat 
voor enkele zaken de betrokken markt in de brede zin en de 
betrokken markt in de enge zin in termen van omzet sterk van 
elkaar verschillen, worden in onderstaande tabel beide resulta-
ten weergegeven, en dit zowel voor de OESO-methode als voor 
de EU-methode. 

Wat het referentiejaar betreft van de omzet, wordt voor inbreuk-
zaken de omzet genomen van het laatste volledige jaar waarin de 
inbreuk werd vastgesteld. Voor concentratiezaken wordt de om-
zet van het laatste volledige jaar genomen voor het jaar waarin 
de beslissing werd genomen.

De economische effecten van het Belgische mededingingsbeleid
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10.3. Resultaten (in miljoen euros)

OESO EU OESO
(conservatief)

EU
(conservatief)

Jaar

2010 370,9 157,2 370,9 157,2

2011 120,0 120,0 120,0 120,0

2012 193,5 116,1 35,9 21,6

2013 150,7 45,2 104,6 31,4

2014 609,8 365,9 2,0 1,2

2015 2465,6 770,8 558,0 198,5

3-jaarlijks voortschrijdend gemiddelde

2010-2012 228,2 131,1 175,6 99,6

2011-2013 154,8 93,8 86,8 57,6

2012-2014 318,0 175,7 47,5 18,0

2013-2015 1075,3 394,0 221,5 77,0

De resultaten hierboven bevestigen dat het economische effect 
van de beslissingen van de BMA belangrijk is voor Belgische be-
drijven en consumenten. Bovendien kan worden vastgesteld dat 
2015 in termen van economisch impact een uitzonderlijk jaar 
was voor de Autoriteit! De geraamde impact wordt grotendeels 
bepaald door de transactie tussen het Auditoraat en supermark-
ten en hun leveranciers, omtrent gecoördineerde prijsstijgingen 
in de sector van de drogisterij, parfumerie en hygiëne. De waar-
de van de betrokken markt in die transactie is zeer hoog. 

Daarnaast dragen ook een aantal andere beslissingen in belang-
rijke mate bij aan de impact van de activiteiten van de Autoriteit, 
zoals het veranderen van de arbeidsovereenkomst in gevangenis 
(eveneens een betrokken markt met hoge omzet), alsook de con-
centratie Sanoma/De Persgroep.
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De doelstelling hierbij is om de eventuele problemen 
die zich voordoen binnen een bepaalde markt op te 
sporen, en om hiervoor een oplossing aan te brengen 
rekening houdend met de structuur van die markt. 
Naast het indirect optreden via haar participaties in 
internationale adviescomités en werkgroepen beschikt 
de BMA over drie soorten instrumenten om de werking 
van de markten te bevorderen:

1. Inleiding

Een efficiënte werking van de markten leidt tot een duurzame en inclusieve groei ten gunste van de on-
dernemingen en de consumenten. De discipline die opgelegd wordt door een concurrentiële omgeving 
vormt hierbij een belangrijke meerwaarde voor de ondernemingen, maar eveneens voor de consu-
menten. De Belgische Mededingingsautoriteit (hierna de “BMA”) levert aldus een actieve bijdrage tot 
de initiatieven die de werking van de concurrentie op de markten beschermen met het oog op het 
verbeteren van het welzijn van de consumenten en de ondersteuning van de groei, de tewerkstelling 
en de competitiviteit van de economie.

i) De formele procedures gericht op de vervolging 
van inbreuken op de Belgische en/of Europese 
wetgeving inzake mededinging;

ii) De controle op de concentraties;
iii) Het informele mededingingsbeleid, dat een breed 

spectrum aan interventie-mogelijkheden omvat.

Het prioriteitenbeleid van de Belgische Mededingingsautoriteit voor 2016

Bijlage: Het prioriteitenbeleid 
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Het informele mededingingsbeleid behelst aan de ene kant het 
interpreteren van de concurrentieregels en het toelichten van de 
handelingen van de BMA aan de hand van antwoorden op vra-
gen die gesteld worden door stakeholders, of vragen die gesteld 
worden aan de contactpersonen die vermeld staan op de web-
site van de autoriteit. In de praktijk wordt de interpretatie van 
concurrentieregels via verschillende kanalen verspreid, waaron-
der de publicatie van richtsnoeren, de informele adviezen, de bij-
stand aan jurisdictie (amicus curiae), de deelname aan conferen-
ties en de bijdragen aan publicaties over mededingingsrecht. Het 
informele mededingingsbeleid van de BMA houdt aan de andere 
kant een screening van de mededingingswetgeving in, waarbij 
de autoriteit betrokken is bij het uitwerken van de regelgeving48, 
teneinde te verzekeren dat deze de mate van concurrentie op de 
markten niet vermindert.

Vermits de BMA niet over een discretionaire bevoegdheid be-
schikt wat betreft het selecteren van dossiers inzake de controle 
op concentraties, behandelt deze nota over de prioriteiten van 
de BMA enkel de eerste van deze drie beleidsinstrumenten. De 
toepassing van het mededingingsrecht inzake restrictieve prak-
tijken met het eventueel opleggen van boetes vormt inderdaad 
de kern van de activiteiten van de BMA, en bepaalt grotendeels 
de impact van de ondernomen acties van de BMA op de wer-
king van de markt. Deze toepassing van het recht laat toe om 
onmiddellijk te reageren op het gedragen van de marktspelers, 
bijvoorbeeld door het opleggen van boetes teneinde inbreuken 
te sanctioneren en te ontmoedigen, maar evenzeer door het 
opleggen van corrigerende maatregelen, zoals de voorlopige 
maatregelen, of door het verplicht maken van verbintenissen die 
door de bedrijven werden voorgesteld. Deze impact beperkt zich 
niet tot het directe effect van de procedure op de markt in kwes-
tie, maar breidt zich uit tot het verwachte effect op het gedrag 
van andere ondernemingen en de capaciteit om de economische 
groei te ondersteunen. 

De voorliggende nota werd opgesteld in het licht van de be-
voegdheid van het Directiecomité van de BMA, overeenkomstig 
artikel IV.25 van het Wetboek van Economisch Recht.

De nota is als volgt opgedeeld in 2 secties:

·	 Sectie 2 legt uit op welke manier de BMA de selectie maakt 
van de formele onderzoeken die ze uitvoert ;

·	 Sectie 3 beschrijft de strategische en sectoriële prioriteiten 
inzake mededingingsbeleid die de BMA zal nastreven in het 
jaar 2016.

2. Het bepalen van de prioriteiten
De formele procedures gericht op de vervolging van inbreuken 
vormen de harde kern van de instrumenten waarover de BMA 
beschikt om ontradend op te treden. Met het oog op een op-
timaal gebruik van haar middelen zal zij haar interventies con-
centreren op die zaken waar het verwachte positieve effect van 
haar acties het grootst is, rekening houdend met de middelen die 
nodig zijn om de acties met succes uit te voeren. Ze moet hierbij 
het goede evenwicht vinden:

48 De maatregelen ter bevordering van de concurrentie behoren 
niet noodzakelijke exclusief tot Boek IV van het Wetboek van 
Economisch Recht, noch tot de mededingingsautoriteit zelf: ook 
andere instellingen kunnen maatregelen aanwenden om de 
werking van bepaalde markten te verbeteren. 

·	 tussen relatief eenvoudige zaken waarbij de meest evidente 
inbreuken worden vervolgd en de meer complexe of innove-
rende zaken met een meerwaarde voor de rechtspraak;

·	 tussen de kartelafspraken, de verticale restricties en de mis-
bruiken van machtspositie;

·	 tussen de zaken die toelaten om binnen een relatief korte 
periode te worden afgerond en de zaken die een langere on-
derzoekstermijn behoeven;

·	 tussen verschillende economische sectoren teneinde een 
evenwicht te garanderen tussen enerzijds strategische secto-
ren met een macro-economisch belang en de andere secto-
ren, van minder strategisch belang, maar waar het mededin-
gingsrecht eveneens van toepassing is.

Zoals ook bij andere mededingingsautoriteiten het geval is, 
houdt de BMA rekening met 4 factoren om het belang van een 
zaak in te schatten:49 

·	 Impact—De autoriteit zal een evaluatie maken van de directe 
schade die de aangeklaagde inbreuk heeft veroorzaakt in de 
sector waar de inbreuk is gepleegd, niet alleen wat betreft 
de gehanteerde prijs, maar eveneens inzake het effect op de 
kwaliteit van het product of de dienstverlening aan de con-
sument. Ze zal ook rekening houden met diverse indirecte 
effecten, zoals het ontradingseffect van andere inbreuken 
in aanverwante sectoren, en het effect op de waardeketen 
wanneer de aangeklaagde inbreuk een impact heeft op de 
werking ervan.

·	 Strategisch belang—Een onderzoek opstarten ivm een ver-
meende inbreuk kan voor de BMA van strategisch belang zijn 
wanneer zij de sector, waar de inbreuk is gepleegd, als priori-
tair beschouwt (zie hieronder), of wanneer ze een interpreta-
tie van de wet wil verduidelijken en de zaak een precedents-
waarde kan hebben. Wanneer de autoriteit echter vaststelt 
dat andere instellingen beter geplaatst zijn om het specifiek 
probleem te behandelen, dan zal het strategisch belang ervan 
minder groot zijn. 

·	 Risico’s—De BMA zal minder geneigd zijn om middelen in te 
zetten ten behoeve van het onderzoek van een inbreuk wan-
neer het risico reëel is dat het onderzoek geen nuttig resultaat 
zal opleveren.

·	 Middelen—De BMA zal eveneens rekening houden met de 
middelen die noodzakelijk zijn om een onderzoek op te star-
ten of om een onderzoek verder te zetten, en dit zal bepalend 
zijn voor het vastleggen van de kalender van de onderzoeken. 

3. Strategische prioriteiten en prioritaire 
sectoren voor 2016

Niettegenstaande de BMA uiteraard de zware inbreuken op het 
mededingingsrecht zal vervolgen in alle sectoren van de econo-
mie, heeft de autoriteit de intentie om acties te ondernemen 
binnen de brede waaier van de volgende sectoren:

- De geliberaliseerde sectoren en de netwerk-industrieën 50;

49 Zie in bijzonder, “OFT Prioritisation Principles” http://www.oft.
gov.uk/shared_oft/about_oft/oft953.pdf

50 De horizontale screening van de FOD economie identificeert een 
reeks sectoren die bijzondere aandacht verdienen, waaronder de 
productie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht (NACE 
35) en telecommunicatie (NACE 61)
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 In het bijzonder de markten van de postdiensten en de tele-
communicatie zullen een prioriteit zijn voor de BMA. Wat de 
detailhandel in telecommunicatiediensten betreft, verkiezen 
de Belgische consumenten hoe langer hoe meer het triple of 
quadruple play aanbod, waarbij de marges en de getrouwheid 
van de klanten groter zijn. De concurrentiële dynamiek vereist 
bijgevolg dat de telecomoperatoren die op dit ogenblik nog 
geen triple of quadruple play kunnen aanbieden, maar dit 
echter wel wensen te doen, dit ook zullen kunnen aanbieden. 
De mededingingsautoriteit zal er over waken dat er geen toe-
tredingsbarrières worden opgezet door de concurrenten, of 
door hun leveranciers. 

- De sector van de grootdistributie en de relaties met haar leve-
ranciers (bv de agro-voedingsindustrie)51;

 Zowel de transactiebeslissing van het Auditoraat betreffende 
een gecoördineerde stijging van de consumentenprijzen van 
drogisterij-, parfumerie-en hygiëneproducten als de Ahold-
Delhaize concentratiezaak geven aan dat deze sector, die 
belangrijk is voor de economie en voor de consument, onze 
volle aandacht verdient.

- De sector van de media en de digitale economie;

 De BMA zal haar aandacht blijven vestigen op het behoud 
van een effectieve concurrentie binnen de sector van de 
media en de digitale economie, in het bijzonder wat betreft 
de toegang voor consumenten tot inhoud, ongeacht het plat-
form. Daarnaast zal de BMA erover waken dat innovatieve 
bedrijfsmodellen niet worden bedreigd door anti concurren-
tiële gedragingen, en zal ze haar adviserende bevoegdheden 
aanwenden om de aandacht te vestigen op eventuele regle-
menteringen die de komst of de verdere groei van nieuwe 
toetreders verhinderen. 

- Dienstverlening aan bedrijven (en particulieren);

 In lijn met de waarschuwing van de Nationale Bank betreffen-
de de prijsontwikkelingen in de dienstensector52, en rekening 
houdend met het feit dat de concurrentiële verhoudingen 
tussen de operatoren gevoelig verschillend zijn naargelang de 
betrokken markt, zal de BMA zich blijven inzetten voor een 

51 De horizontale screening van de FOD economie identificeert een 
reeks sectoren die bijzondere aandacht  verdienen, waaronder 
de vervaardiging van suiker (NACE 1081) en de vervaardiging van 
cider en van andere vruchtenwijnen (NACE 1103).

52 Rapport 2015 van de Nationale Bank van België, § 47 “Er zijn 
aanwijzingen dat met name de diensteninflatie hardnekkig 
hoog blijft, mogelijk als gevolg van een ondermaats productivi-
teitsverloop, van indexeringspraktijken in de prijszetting of van 
margeverbreding. Dat soort van prijsstijgingen vervroegt het 
door de indexsprong veroorzaakte koopkrachtverlies, net als het 
tijdstip waarop de indexering opnieuw van start zal gaan, wat de 
effectiviteit ervan vermindert. Indien die prijsstijgingen aanhou-
den, zullen ze bovendien ook op meer permanente wijze het 
concurrentievermogen hinderen, niet  alleen omdat de geleverde 
diensten een intermediaire input zijn voor de aan concurrentie 
blootgestelde bedrijfstakken, maar ook omdat het prijsverloop 
ervan een impact heeft op de loonvorming. “ en § 54 “Concur-
rerender productmarkten “ vooral in de netwerkindustrieën en 
in sommige dienstensectoren is daar nog behoefte aan “ zullen 
via efficiëntiewinsten en prijsverlagingen de koopkracht en het 
kostenconcurrentievermogen positief beïnvloeden.”

efficiëntere werking van een aantal markten voor professio-
nele dienstverlening. Daarom zal de BMA acties blijven onder-
nemen op twee fronten, namelijk enerzijds het toepassen van 
het mededingingsrecht op de beroepsverenigingen wanneer 
deze de regels overtreden, en anderzijds het pleiten voor het 
wegwerken van de restricties wat betreft de juridische vorm 
die een onderneming kan aannemen om haar diensten aan te 
bieden. 

- Openbare aanbestedingen

 De aanbestedende overheden bieden jaarlijks contracten 
aan voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro, dit verte-
genwoordigt ongeveer 10 à 15% van het nationaal product53. 
Bovendien zijn deze contracten uiterst gevoelig voor het ont-
staan van kartelafspraken vermits bij de openbare aanbeste-
dingen, in tegenstelling tot andere markten, de prijsevolutie 
geen impact heeft op de aanbestede hoeveelheden(vastge-
legd door de aanbestedende overheden)54. 

Deze lijst van prioritaire sectoren zal herzien worden in samen-
spraak met het Prijsobservatorium van op basis van haar sectori-
ele screening-methodologie. 

Wat betreft het type inbreuk dat de BMA zal opsporen, zal zij 
het evenwicht moeten nastreven tussen enerzijds het vervolgen 
van evidente inbreuken (hardcore inbreuken) en anderzijds meer 
complexe en/of meer innoverende zaken. Rekening houdend 
met de sterke vermindering van het beschikbare personeel, zal 
de BMA dit jaar haar aandacht voornamelijk vestigen op karte-
lafspraken, aangezien zij een belangrijk ongewenst effect hebben 
op de markt: afgezien van het directe effect van de prijsstijging, 
verminderen dergelijke afspraken de stimuli voor innovatie bij de 
producten en de stimuli om prijzen te vergelijken bij de consu-
menten. 

23 maart 2016

53 Een studie van de OESO evalueert de openbare aanbestedingen 
op een bedrag van ongeveer 15% van het nationaal product: 
OESO (2007), « Bribery in procurement, Methods, actors and 
counter-measures ».

54 Zie bijv. Heimler, A. (2012) « Cartels in Public Procurement », 
Journal of Competition Law & Economics.
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