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Resultaten van de monitoring in de hotelsector 

Vandaag donderdag 6 april 2017, publiceert de Europese Commissie de resultaten van de werkgroep die 

belast werd met de monitoring van de hotelsector. 

Deze werkgroep, waaraan België  tezamen met negen andere nationale autoriteiten deelnam, werd 

opgericht nadat door de nationale autoriteiten  meerdere beslissingen in deze sector werden genomen. 

Deze beslissingen waren gericht op het verwijderen van de uitgebreide gelijkstellingsclausules en de 

vervanging ervan door een beperkte gelijkstellingsclausule of op de volledige verwijdering ervan. 

Sommige online platforms hebben ermee ingestemd om de toepassing van deze beperkte 

gelijkstellingsclausule uit te breiden naar andere lidstaten, waaronder België. 

Naar aanleiding hiervan heeft de Commissie samen met de lidstaten die tot de werkgroep behoren, de 

impact van de verschillende maatregelen van de autoriteiten geëvalueerd. 

In het kader van deze oefening werden 16.000 hotels, waaronder 981 in België, 20 online platforms, 19 

grote hotelketens en 11 " meta-zoekmotoren” ondervraagd. 

De resultaten van deze oefening laten zien dat, ongeacht de maatregelen die door de nationale autoriteiten 

(gehele of gedeeltelijke opheffing van de gelijkstellingsclausules) genomen werden, deze geleid hebben tot 

betere concurrentievoorwaarden en een grotere keuze voor de consument. 

De monitoring toont evenwel aan dat veel hotels niet op de hoogte lijken te zijn van de wijzigingen die het 

gevolg zijn van de maatregelen genomen door de autoriteiten.  

De Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten hebben op basis van deze 

werkzaamheden besloten om het toezicht op deze sector te handhaven en de mededingingssituatie in 

deze sector indien nodig opnieuw te evalueren. 

Het rapport van de werkgroep is beschikbaar op de website van de Europese Commissie: 

http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html 

http://ec.europa.eu/competition/ecn/hotel_monitoring_report_en.pdf 
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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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