
 

 

 

MEDEDELING 
6 juni 2019 

  

 

Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 2 mei 2019 houdende wijzigingen van 

het Wetboek van economisch recht 

De wet van 2 mei 2019 houdende wijzigingen van boek I “Definities”, van boek XV “Rechtshandhaving” 

en vervanging van boek IV “Bescherming van de mededinging” van het Wetboek van economisch recht 

is op 24 mei 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal binnen 10 dagen na deze 

bekendmaking in werking treden.  

Het Directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) merkt op dat volgens de 

beginselen inzake wetgevingstechniek van de Raad van State (http://www.raadvst-

consetat.be/?page=technique_legislative&lang=nl , p. 88, randnummer 141), in afwachting van de 

goedkeuring van de Koninklijke Besluiten tot uitvoering van deze wet, de huidige Koninklijke Besluiten 

ter uitvoering van de wet van 3 april 2013 van toepassing blijven voor zover ze rechtsgrond vinden in 

de wet van 2 mei 2019. 

Het betreft de volgende vier besluiten:  

- het Koninklijk Besluit van 30 augustus 2013 betreffende de procedures inzake bescherming 

van de mededinging; 

- het Koninklijk Besluit van 30 augustus 2013 betreffende het aanmelden van de concentraties 

van ondernemingen bedoeld in artikel IV.10 van het Wetboek van economisch recht 

ingevoegd door de wetten van 3 april 2013;  

- het Koninklijk Besluit van 4 september 2013 betreffende de betaling en de invordering van de 

administratieve geldboeten en dwangsommen bepaald in boek IV van het Wetboek van 

economisch recht; 

- het Koninklijk Besluit van 12 september 2013 betreffende de afgifte van kopieën van het 

dossier zoals bedoeld in Boek IV van het Wetboek van economisch recht. 

In het licht van genoemde beginselen worden de verwijzingen in deze besluiten geacht te verwijzen 

naar de overeenkomstige wetsartikelen van het boek IV zoals vervangen door de wet van 2 mei 2019 

(hierna, het nieuwe boek IV). 

Anderzijds houdt het Directiecomité van de BMA eraan op te merken met betrekking tot de toepassing 

van het Koninklijk Besluit van 30 augustus 2013 betreffende de procedures inzake bescherming van 

de mededinging dat  

o wat betreft de kennisgeving en bekendmaking van beslissingen, de regels van artikel 7 van dit 

besluit niet langer gelden, maar enkel de artikelen IV.74 en IV.75 van het nieuwe boek IV; 
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o de mededeling van grieven vermeld in artikel 8 van dit besluit krachtens het artikel IV.46 van 

het nieuwe boek IV, door de auditeur wordt meegedeeld, en de verlenging van de termijn van 

antwoord wordt geregeld in artikel IV.46 § 1 van het nieuwe boek IV; 

o wat betreft de procedure inzake schikkingen, het verzoek bedoeld in artikel 10 van dit besluit 

krachtens artikel IV.55 van het nieuwe boek IV, voortaan uitgaat van de auditeur-generaal, en 

de schorsing van de termijnen van het onderzoek in het licht van een schikkingsprocedure 

(artikel 9 van dit besluit) voortaan wordt geregeld door artikel IV.46 § 4, derde lid, van het 

nieuwe boek IV;  

o wat betreft de toevoeging van bijkomende stukken in de procedure voor het 

Mededingingscollege, de regel in artikel 14 § 1, tweede zin, van dit besluit niet langer geldt, 

maar de artikelen IV.49 § 3, eerste en vierde lid, artikel IV.65 § 1, leden 1 en 2 en artikel IV.68 

§ 1, eerste en tweede lid van het nieuwe boek IV; 

o de termen “natuurlijke of rechtspersonen” en de “ontwerpbeslissing” bedoeld in artikel 15 

van dit besluit in het nieuwe boek IV respectievelijk worden aangeduid als derden (zie artikel 

IV.50 § 2, derde lid en artikel IV.65 § 4, derde en vierde lid) en “voorstel van beslissing”; 

o wat betreft de bepaling van de “werkdagen”, niet de bepaling van artikel 27 van dit besluit 

geldt, maar artikel I.6, 13° van het Wetboek van economisch recht, zoals vervangen door de 

wet van 2 mei 2019. 

Met betrekking tot het Koninklijk Besluit van 30 augustus 2013 betreffende het aanmelden van de 

concentraties van ondernemingen bedoeld in artikel IV.10 van het Wetboek van economisch recht 

ingevoegd door de wetten van 3 april 2013, merkt het Directiecomité van BMA op dat aanmeldingen 

van concentraties zullen blijven ingediend worden op de wijze als voorgeschreven in formulier CONC 

C/C waarvan het model is opgenomen als bijlage bij dit besluit. 

Tenslotte wijst de BMA erop dat haar website zal worden aangepast om rekening te houden met de 

bepalingen van het nieuwe boek IV.  

 


