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De Belgische Mededingingsautoriteit legt boetes op ten bedrage van EUR 3.857.000 wegens 
prijsafspraken in de sector van de industriële batterijen 

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit sanctioneert 6 ondernemingen die tussen 2004 en 

2014 de prijsconcurrentie beperkten door een gezamenlijk overeengekomen loodtoeslag toe te passen op 

de verkoopprijzen van motive power batterijen aan hun klanten in België en legt boetes op ten bedrage van 

EUR 3.857.000. 

Deze handelingen vormen een inbreuk op artikel IV.1 van het Wetboek Economisch Recht (WER) en artikel 

101 VWEU. 

Betrokken ondernemingen 

De betrokken ondernemingen zijn Battery Supplies, Celectric, Emrol, Enersys, Exide Technologies en 

Hoppecke, allen actief in België. 

Alle ondernemingen waarop het onderzoek van het Auditoraat betrekking had, zijn partij bij de transactie. 

Beschrijving van de inbreuk 

Lood is één van de belangrijkste componenten en kostenfactor van industriële batterijen, waaronder de 

motive power batterijen. Eind 2003 is de loodprijs op korte termijn enorm gestegen. Deze plotse 

prijsstijging heeft ervoor gezorgd dat de betrokken ondernemingen (met uitzondering van Emrol) 

multilaterale vergaderingen met elkaar belegden om deze situatie met elkaar te bespreken. Deze 

gesprekken mondden uit in afspraken met betrekking tot een gezamenlijke loodtoeslag, toe te passen op 

de verkoopprijzen van motive power batterijen aan hun klanten in België. Concreet is de loodtoeslag het 

bedrag dat wordt berekend bovenop de nettoprijs van een motive power batterij, teneinde de verkoopprijs 

ervan aan te passen aan de evolutie van de loodprijs. 

De bovenvermelde ondernemingen organiseerden in de periode 2004 – tot 2011 (Emrol vanaf eind 2009) 

driemaandelijkse vergaderingen met als doel de toe te passen loodtoeslag af te spreken. Deze 

vergaderingen vonden plaats in cafés, op hotel, of in de kantoren van een van de partijen. Nadien  werd de 

toe te passen loodtoeslag voor het komende kwartaal enkel uitgewisseld via e-mails. 

Een praktijk aan het licht gebracht dankzij de clementieregeling 

De gesanctioneerde prijsafspraak werd eind 2013 ter kennis gebracht van de Belgische 

Mededingingsautoriteit door Exide Technologies in het kader van de clementieregeling. Deze onderneming 

geniet bijgevolg van een volledige vrijstelling van geldboete in deze zaak. Vervolgens hebben Hoppecke, 

Battery Supplies en Enersys ook gebruik gemaakt van de clementieregeling en er werd hen een 

gedeeltelijke vrijstelling van geldboete toegekend. Tot slot hebben drie natuurlijke personen om een 

immuniteit van vervolging verzocht en deze ook verkregen. 
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Sancties 

Als onderdeel van de transactie hebben bovengenoemde ondernemingen hun deelneming aan de inbreuk, 

zoals beschreven in de beslissing, erkend en de voorgestelde boete aanvaard. Daardoor konden ze genieten 

van een vermindering van de boete van 10 %. 

Detail van de opgelegde boetes: 

Ondernemingen Vermindering voor 
clementie 

Bedrag van de boete in Euro (na aftrek van de 
transactiekorting van 10 %) 

Battery Supplies 20% 517.000 

Celectric   71.000 

Emrol   241.000 

Enersys 30% 1.798.000 

Exide Technologies 100% 0 

Hoppecke  40% 1.230.000 

 

Procedurele achtergrond 

Naar aanleiding van het clementieverzoek van Exide Technologies heeft het Auditoraat een onderzoek 

geopend en in april 2014 huiszoekingen verricht bij Battery Supplies, Emrol, Enersys en Hoppecke Belgium. 

Begin september 2015 heeft de Auditeur die met de zaak belast was het onderzoek afgerond en de 

bezwaren overgemaakt aan de partijen, nadat de partijen hadden aangegeven bereid te zijn 

transactiegesprekken te voeren. 

De transactieprocedure is een nieuw instrument dat het WER heeft gegeven aan het Auditoraat om de 

procedure voor het afsluiten van inbreukprocedures te vereenvoudigen en te bespoedigen. In deze zaak, 

heeft het Auditoraat haar procedure afgerond minder dan 2 jaar na de huiszoekingen.  

Tegen de transactiebeslissing kan niet in beroep worden gegaan. 

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

(www.mededinging.be)  

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

Véronique Thirion 

Auditeur-generaal 

Tel: +32 (2) 277 93 53 

E-mail: veronique.thirion@bma-abc.be  

Website: www.mededinging.be 

 

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het 

definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA 

mededingingsbeperkende praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste 

fusies en overnames. De BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten en de Europese 

Commissie binnen het Europees Mededingingsnetwerk (ECN). 
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