
 

City Atrium 

Vooruitgangstraat 50 

1210 Brussel 

T  +32 2 277 52 72 

 

info@bma-abc.be 

http://www.mededinging.be 1 

 

 

PERSBERICHT 
Nr. 2/2017 

31 januari 2017 

 

Kartels bij overheidsopdrachten: een prioriteit voor de Belgische 

Mededingingsautoriteit  

Het mededingingsbeleid helpt er voor zorgen dat ondernemingen eerlijk met elkaar concurreren. Dit 

bevordert ondernemerschap en efficiëntie om meer keuze te bieden met een goede kwaliteit en een 

redelijke prijs. 

Overheidsopdrachten zijn bijzonder kwetsbaar voor kartels, want veel overheidsopdrachtenmarkten 

hebben kenmerken die het maken van afspraken eenvoudiger of aantrekkelijker maken. De meedingende 

ondernemingen kunnen bijvoorbeeld op voorhand in het geheim afspreken wie welke offerte gaat doen, 

waardoor ze de uitkomst van de overheidsopdrachtenprocedure in hun voordeel manipuleren. 

Prijsafspraken, marktverdelingen, afspraken over wie er aan de beurt is om de opdracht binnen te halen, 

niet inschrijven, afspraken die de kwaliteit van producten of diensten betreffen: het zijn allemaal 

voorbeelden van veel voorkomende afspraken die de mededinging bij een overheidsopdracht kunnen 

beperken. 

In België onderschrijven ongeveer 20.000 aanbestedende overheden jaarlijks contracten voor ongeveer 60 

miljard euro, min of meer 15 % van het bruto binnenlands product. Het hoeft dan ook niet te verwonderen 

dat de overheid een gedroomd doelwit is voor kartels! 

Met de gids ‘Samenspanning bij overheidsopdrachten’ wil de BMA de inkopers bij overheden beter bewust 

maken van de gevaren en hoge kostprijs van deze verboden vorm van kartelgedrag. 

Inkopers krijgen tips waar ze moeten op letten om verdachte gedragingen en mogelijk 

concurrentiebeperkende afspraken te herkennen en wat ze kunnen doen wanneer ze vermoeden 

slachtoffer te zijn van verboden afspraken.  

De BMA stelt praktische maatregelen voor die aanbestedende overheden kunnen nemen om te zorgen 

voor een optimale concurrentie en het voorkomen van afspraken tussen hun leveranciers.  
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Met deze gids én het voorstellen van opleidingen voor inkopers, alsook door goed samen te werken met 

aanbestedende overheden wil de BMA een actieve bijdrage leveren om de werking van de concurrentie bij 

het toewijzen van overheidsopdrachten te beschermen. Overtreders zijn bij deze gewaarschuwd, want de 

boetes én strafsancties kunnen oplopen! 

Deze gids is in elektronische versie beschikbaar op de website van de BMA (www.mededinging.be).  

 

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

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

Website: www.mededinging.be 

 

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

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

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

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

Commissie binnen het Europees Mededingingsnetwerk (ECN). 
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