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Voorwoord 

2020 was een jaar dat wij niet vlug zullen vergeten. Zelfs al kwamen sommigen van ons soms naar kantoor, 

wij werkten allemaal bijna 10 maanden thuis. Hoewel de menselijke impact van de beperkingen ten gevolge 

van de covid-19 crisis zwaar was, kon de BMA zijn opdrachten blijven vervullen dankzij de inspanningen 

van het hele team. 

Zo keurde in 2020 de BMA, het Auditoraat en de Mededingingscolleges samen, 25 concentraties goed na 

een vereenvoudigde procedure, zes concentraties in een eerste fase procedure en één concentratie na een 

2de fase. De Colleges namen 8 voorlopige maatregelen beslissingen en één beslissing in een inbreukdossier, 

terwijl het Auditoraat twee nieuwe voorstellen van inbreukbeslissing heeft neergelegd. Alle zittingen kon-

den worden georganiseerd binnen de termijnen, ook al moesten wij uitwijken naar de balzaal van een hotel 

om de maatregelen op het vlak van de gezondheid na te leven. Al deze beslissingen en voorstellen van 

beslissingen vergden substantieel werk van het Auditoraat, vaak bijgestaan door het team van economis-

ten, en door de leden van het Secretariaat die zoals wij van thuis dienden te werken. En terwijl beslissingen 

voor iedereen zichtbaar zijn, ging het discreter onderzoekswerk van het Auditoraat gestaag verder, on-

danks de praktische moeilijkheden die zich voordeden bij het veilig uitvoeren van huiszoekingen. 

Het Directiecomité verruimde de toepassingsvoorwaarden voor een vereenvoudigde procedure in het con-

centratietoezicht, en paste de clementierichtsnoeren en de richtsnoeren voor de berekening van boetes 

aan na het in werking treden van de herzieningen van boek IV WER. En de assessoren keurden met de 

voorzitter het huishoudelijk reglement goed van de Mededingingscollege. 

De belangrijkste institutionele vernieuwing was het in werking treden van de regels over misbruik van eco-

nomische afhankelijkheid. Het is nog te vroeg om te zien wat dit in praktijk zal brengen. Wij werkten verder 

met het Kabinet van de Minister en de FOD Economie aan de omzetting van de ECN+ richtlijn en aan een 

verder verfijnen van de procedures in boek IV WER. Wij bleven erg actief in de ECN en het Competition 

Committee van de OESO, maar ik moet tot mijn spijt constateren dat de Covid-19 crisis een negatief effect 

had op het verloop van de Europese en internationale activiteiten door de vermindering van informele 

contacten in de marge van vergaderingen. 

2020 zag veranderingen in het team. De BMA verwelkomde 7 nieuwe collega’s en de terugkeer van een 

auditeur na een detachering in het Kabinet van de Minister in de vorige Regering. Maar wij zagen ook col-

lega’s vertrekken. Twee, waaronder de ‘ouderdomsdeken’ van het Auditoraat naar een welverdiend pen-

sioen na een lange carrière in de BMA in zijn opeenvolgende gedaanten. Twee werden door de Minister in 

de huidige Regering gevraagd om zijn Kabinet te versterken. En na 10 jaar belangrijke bijgedragen geleverd 

te hebben aan de BMA werd Alexis Walckiers als chief economist opgevolgd door Griet Jans, voorheen 

Deputy Chief Economist. 

Mijn collega’s in het Directiecomité en ik zijn onder de indruk van de kwaliteit en de kwantiteit van het 

werk dat in dikwijls moeilijke omstandigheden werd geleverd, met kinderen thuis als de scholen gesloten 

waren, in appartementen en huizen die er niet op waren voorzien om tegelijk woning, kantoor en klaslokaal 

te zijn. Dat het team gemotiveerd bleef en blijk bleef geven van professionalisme verdient ieders respect 

en erkenning. 

 

Jacques Steenbergen  

Voorzitter 
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 De BMA 

I.1 De structuur van de BMA 

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) startte haar werking als autonome dienst met rechtspersoon-

lijkheid op 6 september 2013. 

De BMA wordt bestuurd door een Directiecomité. Het Directiecomité staat onder meer in voor het dage-

lijkse management van de instelling, het bepalen van de beleidsprioriteiten en het vaststellen van richt-

snoeren met betrekking tot de toepassing van de mededingingsregels.  

Het bestaat uit de voorzitter, prof. em. dr. Jacques Steenbergen, de auditeur-generaal, mevrouw Véronique 

Thirion, de directeur economische zaken, mevrouw Griet Jans, en de directeur juridische zaken, de heer 

Yves Van Gerven. 

De BMA bestaat in essentie uit een onderzoeksorgaan (Auditoraat) en uit een beslissingsorgaan (Mededin-

gingscollege).  

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.  

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, 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 samengesteld dat bestaat uit personeelsleden van 

het Auditoraat onder leiding van een auditeur die de dagelijkse leiding heeft van het onderzoek. In 2020 

heeft de auditeur-generaal 13 verschillende personen met die verantwoordelijkheid belast. 

Het personeel van het Auditoraat verricht ook, op verzoek van de auditeur-generaal, onderzoek naar aan-

leiding van informatie en de analyse van informele klachten om potentiële onderzoeksdossiers te identifi-

ceren.  
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I.2 Werkstromen  

De BMA heeft naast haar bijdrage aan het Europese en internationale mededingingsbeleid drie grote werk-

stromen: 

• inbreuken op het Belgische en/of EU-mededingingsrecht, 

• het concentratietoezicht en 

• het informele en advocacybeleid. 

In dit jaarverslag brengen wij verslag uit over:  

i. de formele dossiers over de handhaving van de mededingingsregels1:  

• 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. formele adviezen aan de minister en regulatoren, 

v. de Belgische inbreng in de Europese en internationale netwerken van mededingingsautoriteiten, en de 
bijstand aan de Belgische vertegenwoordiging in andere organisaties waar over mededingingsbeleid 
gehandeld wordt, 

vi. het bijdragen tot een betere kennis en naleving van de mededingingsregels door het informele mede-
dingings- en het advocacybeleid, 

vii. de medewerking van de BMA aan regelgeving. 

I.3 Prioriteiten 

Jaarlijks bepaalt het Directiecomité van de BMA zijn beleidsprioriteiten, die het meedeelt aan de minister 

en in een nota publiek maakt. Deze in de wet voorziene prioriteitennota voor 2021 vindt u als bijlage bij dit 

jaarverslag. 

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

 België 2020 België 2019 EU 2019 (a) NL 2019 (b) F 2019 (c) 

Middelen      

Personeel (d) 46 47 760 176 (e) 188 
Personeelsleden beschikbaar voor on-
derzoeken (f) 

34 34 / / 109 

Budget of uitgaven (in mio euro) (g) env. 9,1 env. 8,3 116,3 18,5 22,5 

Restrictieve praktijken      

Onderzoeken 7 10 / / 76/139 (h) 

Huiszoekingen 

Clementieverzoeken 

0 

4 

3 (i) 

1 

7 

15 

3 

/ 

8 

4 

Beslissingen over kartels 

Beslissingen over misbruik van machts-

posities 

Beslissingen over voorlopige maatre-

gelen 

Beslissingen met boete  

Bedrag boetes (in mio euro) 

Gemiddelde duur van procedures 

1 (j) 
 

0 
 

8 (m) 

 

0 

0 

2j 10m (n) 

1/2/4(k) 
 

1 (l) 
 

2 

 

3 
1,323 

2j 5m /3j 3m (o) 

5 
 

30 
 
/ 

 

/ 

3 420 

0 
 

3 
 
/ 

 

0 

0 

17 
 

1 
 

8 

 

14 

632 

(a) Bron: GCR Rating enforcement 2020.  
(b) Bron: GCR Rating enforcement 2020. 
(c) Tenzij anders vermeld: Rapport annuel 2019. 
(d) Headcount incl. Directiecomité op 31/12/2020. 
(e) Het aantal medewerkers dat betrokken is bij de uitvoering van het mededingingsrecht. 
(f) Dit begrip betreft vanaf 2013 de leden van het Auditoraat. Het Auditoraat kan beroep doen op de ondersteuning van de directeur 
economische zaken en zijn team, en de directeur juridische zaken.  
(g) 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. 
(h) Nieuwe zaken / lopende zaken (stock). 
(i) Waarvan 1 op verzoek van de Europese Commissie. 
(j) Een beslissing van het Mededingingscollege. 
(k) Een beslissing van het Mededingingscollege, 2 transacties van het Auditoraat tot vaststellen van een inbreuk en 4 sepotbeslissingen. 
van het Auditoraat.  
(l) Een sepotbeslissing. 
(m) Waarvan 2 interpretatie beslissingen. Betreft 5 zaken. 
(n) Betreft de kartelbeslissing.  
(o) Betreft de inbreukbeslissingen / Betreft de sepotbeslissingen  
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 België 2020 België 2019 EU 2019 NL 2019 F 2019 

Concentraties      

Aanmeldingen 

Beslissingen na niet vereenvoudigde procedure 

Beslissingen na vereenvoudigde procedure 

26 

7 

25 

33 

8 

22 

382 

8 

 

132 

8 

280 

3 

 

Beslissingen in tweede fase (a) 

Beslissingen met voorwaarden 

Beslissingen gedeeltelijke opheffing van voor-

waarden 

Beslissingen niet-naleving verbintenissen 

Beslissingen met boete 

Bedrag boetes (in k euro) 

 

Impact van de beslissingen (Restrictieve prak-

tijken en concentraties) 

1 

1 

1 

 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

 

0 

0 

0 

 

16 

 

1 

 

9 

Geraamde impact van beslissingen (in mio 

euro) (b) 

 

857,9 658,1    

Amicus brieven      

Belgische rechters 0 0    

Buitenlandse rechters 
 

0 0    

Arresten      

Hof van Beroep Brussel 4 3    

Hof van Cassatie / Grondwettelijk Hof  0 1    

(a) 2 zaken verwezen naar 2de fase 

(b) Voor België: cijfers OESO conservatief – driejaarlijks gemiddelde: zie onder tabel XI.3. 
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 De formele dossiers betreffende de handhaving van de artikelen IV.1 

en 2 WER en 101 en 102 VWEU 

III.1 Korte bespreking van beslissingen van het Mededingingscollege  

III.1 1 Enkele cijfers 

 Aantal 
Commentaar   2020 2019 

Beslissingen     

Totaal aantal 9 3  

Aantal colleges 7 5  

Beslissingen ten gronde 1 1  

Beslissingen die vaststellen dat er geen grond is om 
tussen te komen (art. IV.52, § 1, 1° WER) 

0 0  

Beslissingen die geen kartel of misbruik van machts-
positie vaststellen (art. IV.52, § 1, 3° WER) 

0 0  

Beslissingen die een kartel of misbruik van machts-
positie vaststellen (art. IV.52, § 1, 2° WER) 

1 1  

Beslissingen met toezeggingen (art. IV.52, § 1, 7° 
WER) 

0 0  

Beslissingen met een volledige vrijstelling van boete 
voor rechtspersonen (art. IV.54, § 1 WER) 

0 0  

Beslissingen met een gedeeltelijke vrijstelling van 
boete voor rechtspersonen (art.IV.54, § 1 WER) 

0 0  

Beslissingen met een immuniteit van vervolging voor 
natuurlijke personen (art. IV.54, § 2 WER) 

0 0  

Beslissingen met sancties (geldboeten en dwang-
sommen) (art. IV.79 e.v. WER) 

0 0  

- Beslissingen met een boete voor rechtspersonen 0 0  

- Beslissingen met boete voor natuurlijke perso-
nen 

0 0  

- Beslissingen met dwangsom 0 0  

Sepotbeslissingen betreffende artikel 101, § 3 
VWEU (art. IV.52, § 1, 4° WER) 

0 0  

- Beslissingen in zaken die werden ingeleid na de 
oprichting van de BMA 

0 0  

- Beslissingen in zaken die werden ingeleid voor 
de oprichting van de BMA 

0 0  

Beslissingen betreffende voorlopige maatregelen 
(totaal aantal) (boek IV WER) 8 2 

Waarvan 2 interpretatie beslissin-
gen. Betreft 5 zaken. 

Beslissingen waarin voorlopige maatregelen gewei-
gerd werden (art. IV.73, § 1 WER) 

2 1  

Beslissingen met voorlopige maatregelen (art. 
IV.73, § 1 WER) 

6 1 
 
  

  



9 

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

0 0  

Beslissingen waarin voorlopige maatregelen wer-
den geweigerd (art. V.4, § 4 WER) 

0 0  

Beslissingen met voorlopige maatregelen (art. V.4, 
§ 4 WER) 

0 0  

Beslissingen op beroep tegen een sepotbeslissing 
van het Auditoraat (art. IV.44, § 3 WER) 

Betwistingen van vertrouwelijkheid van stukken 
(art. IV.41, § 5 WER 
  

0 
 
 

0 
  

0 
 
 

4 
  

 

Duur van procedures (in maanden en dagen)    

Inbreukzaken voor het College 2 j 10 m /  

Voorlopige maatregelen 1 m 19 d 1 m 14 d  

De wet voorziet afhankelijk van 
eventuele verlengingen een maxi-
mumtermijn van 2 maanden tot 2 
maanden en 2 weken. 

Beroep tegen sepotbeslissingen van het Auditoraat / / De wet voorziet geen termijnen. 

 

III.1.2 Inbreukbeslissing 

III.1.2.a. Brussels Airlines en Thomas Cook Belgium 

Het Mededingingscollege heeft op 1 juli 20202 beslist dat het Commercial Service Agreement (CSA) dat bij 

de overname van Thomas Cook Airlines in 2017 gesloten werd tussen Brussels Airlines en Thomas Cook 

Belgium clausules bevatte die in hun samenhang en gelet op de marktpositie van partijen strijdig waren 

met artikel 101 VWEU. 

Deze CSA kadert in de overname van sommige goederen van Thomas Cook Airlines Belgium door Brussels 

Airlines en voorzag onder meer in een afnameverplichting van Thomas Cook Belgium bij Brussels Airlines 

van een bepaald aantal vliegtuigstoelen naar bepaalde bestemmingen. De Belgische markt voor de groot-

handelsverkoop van vliegtuigstoelen aan tour operatoren wordt in deze zaak als relevante markt weerhou-

den. 

Bepaalde clausules van de CSA hielden een verbod in voor Brussels Airlines om op sommige vluchten vlieg-

tuigstoelen aan derde tour operatoren te verkopen. Andere clausules voorzagen in een aanpassingsmecha-

nisme voor de afnameverplichting van Thomas Cook Belgium indien Brussels Airlines vliegtuigstoelen zou 

verkopen aan derde tour operatoren. Bovendien voorzagen deze clausules ook dat Brussels Airlines inlich-

tingen over nieuwe rotaties en nieuwe bestemmingen van derde tour operatoren aan Thomas Cook Bel-

gium zou verstrekken. 

De problematische clausules werden door Brussels Airlines echter nooit toegepast en de CSA werd door 

Brussels Airlines opgezegd naar aanleiding van het faillissement van Thomas Cook Belgium. 

Gelet op de specifieke feiten en de medewerking van Brussels Airlines met het Auditoraat, heeft het College 

beslist om op voorstel van de auditeur geen boete op te leggen. 

 

 

 
2 Beslissing nr.BMA-2020-I/O-25 

https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/20-io-25-brussels-airlines-nv-thomas-cook-belgium


10 

III.1.3 Voorlopige maatregelen 

III.1.3.a Orange / Proximus  

Het Mededingingscollege heeft op verzoek van Telenet Group NV en Telenet BVBA (Telenet) op 8 januari 

20203 een voorlopige maatregel opgelegd aan Orange Belgium NV (Orange) en Proximus NV (Proximus). 

Gelet op hun mogelijke impact op de mededinging, legde het Mededingingscollege aan Orange en Proximus 

op de uitvoering van de op 22 november 2019 tussen hen gesloten Shareholders Agreement en RAN (Radio 

access network) Sharing Agreement op te schorten met ingang van de datum van ontvangst van deze be-

slissing en tot 16 maart 2020. Deze schorsing diende met name de overgang van personeel te betreffen. Zij 

stond niet in de weg aan een uitsturen van RFPs (Request for Proposal) voor de verwerving van netwerk-

apparatuur en de selectie van desgevallend te transfereren personeelsleden in zoverre dit nog niet leidde 

tot het sluiten van bindende overeenkomsten. Orange en Proximus dienden het Mededingingscollege en 

het Auditoraat ten laatste op 9 maart 2020 te informeren over hun besprekingen met het BIPT en de hou-

ding van het BIPT dienaangaande. 

Het Mededingingscollege oordeelde daarentegen dat, mede gelet op de mogelijke positieve effecten van 

de samenwerking en op de tijd die het Auditoraat nodig heeft om de klacht ten gronde te beoordelen, een 

schorsing van de samenwerking tot het nemen van de eindbeslissing over de klacht, thans niet proportio-

neel kon worden geacht.  

Op verzoek van de auditeur gaf dit besluit aanleiding tot de interpretatiebeslissing van 4 maart 2020. 

III.1.3.b Belgische Golfbiljartbond 

Het Mededingingscollege heeft op verzoek van HCSB BVBA (producent golfbiljart ballen) een voorlopige 

maatregel opgelegd aan de VZW Belgische Golfbiljartbond (BGB) betreffende de golfbiljart ballen waarmee 

gespeeld mag worden in competities en wedstrijden die door de BGB of bij de BGB aangesloten verbonden 

en clubs worden georganiseerd4. Het Reglementenboek 2019-2020 bepaalde dat uitsluitend met de ballen 

van een concurrerende producent mocht worden gespeeld. 

Het Mededingingscollege liet de BGB de keuze om: 

- ofwel elke contractuele of reglementaire verplichting om uitsluitend de ballen van de concurre-

rende producent te gebruiken te schorsen vanaf de aanvang van het seizoen 2020-2021 tot aan de 

ontvangst van de eindbeslissing in de door de auditeur-generaal geopende zaak ten gronde. Het 

was de BGB uitsluitend toegelaten om in aanvulling daarop te bepalen dat alleen gespeeld mag 

worden met ballen die bepaalde objectief vaststelbare kenmerken hebben die hen functioneel ge-

zien geschikt maken voor het spelen van golfbiljart en geen statistisch significant voordeel creëren 

voor spelers die met een bepaald merk van bal hebben geoefend. Het kon bij voorbeeld gaan om 

voorwaarden van gewicht, diameter, materiaal en rotatiesnelheid,  

- ofwel de vanaf de aanvang van het seizoen 2020-2021 toegelaten golfbiljartballen aan te wijzen na 

aanbesteding van een sponsorcontract voor maximaal twee speelseizoenen. De aanbesteding 

moest open staan voor alle leveranciers van golfbiljartballen die bepaalde objectief vaststelbare 

kenmerken hebben die hen functioneel gezien geschikt maken voor het spelen van golfbiljart en 

geen statistisch significant voordeel creëren voor spelers die met een bepaald merk van bal hebben 

 
3 Beslissing nr. BMA-2020-V/M-03 
4 Beslissing nr.BMA-2020-V/M-04 

https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/20-vm-03-telenet-group-nv-en-telenet-bvba-proximus-nv-orange-belgium-nv
https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/20-vm-04-bvba-hector-cue-sports-belgium-vzw-belgische-golfbiljart-bond
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geoefend. Het kon bij voorbeeld gaan om voorwaarden van gewicht, diameter, materiaal en rota-

tiesnelheid. 

Dit besluit gaf op verzoek van verzoekster aanleiding tot de interpretatiebeslissing van 4 maart 2020. 

III.1.3.c DPI / HP  

Het Mededingingscollege heeft op 16 maart 20205 het verzoek om voorlopige maatregelen afgewezen van 

de BVBA DPI jegens HP Belgium BV en HP Inc. (HP). 

Het College heeft geoordeeld dat onvoldoende was aangetoond dat er sprake kon zijn van een misbruik 

van machtspositie in de zin van de artikelen IV.2 WER of 102 VWEU. De zaak betrof het stopzetten van de 

beschikbaarheid van printerkoppen en inkt voor bepaalde HP printers. Deze inkt zou volgens het Verdrag 

van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen na juli, of uiterlijk december 2020, 

niet langer in de handel mogen worden gebracht en gebruikt. 

III.1.3.d Foodinvest / Proleague - KBVB 

Het Mededingingscollege heeft op 2 juli 20206 één van de voorlopige maatregelen opgelegd aan de Pro 

League die gevraagd werden door Foodinvest Holding NV, aandeelhouder van de club Waasland-Beveren 

(Verzoekster). 

De Verzoekster liet gelden dat de beslissing van de Pro League van 15 mei 2020 om de competitie in de 

afdeling 1A te onderbreken, met als gevolg de degradatie van Waasland-Beveren naar afdeling 1B, strijdig 

was met het mededingingsrecht. Zij vroeg het College (i) om de Pro League en/of de KBVB op te leggen om 

Waasland-Beveren voor het seizoen 2020-2021 te reïntegreren in afdeling 1A, en (ii) om de Pro League 

en/of de KBVB te verbieden om Waasland-Beveren een sanctie op te leggen omwille van het nemen van 

gerechtelijke stappen, met name voor de Mededingingsautoriteit, met betrekking tot de beslissing van 15 

mei 2020.  

Het College heeft geoordeeld dat, gelet op de maatregelen die werden genomen in de strijd tegen het 

Covid-19 virus, de Pro League op 15 mei 2020 redelijkerwijze kon beslissen om de competitie voor het 

seizoen 2019-2020 stop te zetten, met als gevolg de degradatie van Waasland-Beveren naar afdeling 1B, 

en om voor het seizoen 2020-2021 het format te behouden van een competitie in afdeling 1A met 16 clubs. 

Het College heeft geoordeeld dat deze beslissing zo dicht mogelijk bleef bij het Bondsreglement van de 

KBVB en de sportieve logica. 

Maar gelet op de gewijzigde omstandigheden en met name de mogelijkheid om vanaf 1 juli matchen te 

spelen, heeft het College geoordeeld dat het behoud van de beslissing van 15 mei 2020 prima facie een 

risico van discriminatie kon inhouden indien men de promotiefinale in afdeling 1B liet spelen. Het College 

heeft daarom de mogelijkheid onderzocht om ofwel de twee wedstrijden van de 30e speeldag te laten 

spelen die zouden beslissen over de degradatie naar afdeling 1B, ofwel om alle wedstrijden van de laatste 

speeldag van het seizoen 2019-2020 te laten spelen. De partijen, met inbegrip van Verzoekster, hebben 

zich echter uitgesproken tegen een dergelijke maatregel. 

Het College heeft verder geoordeeld dat het in een voorlopige maatregel niet kon opleggen om het format 

van de competitie te wijzigen voor het seizoen 2020-2021 (afdeling 1A met 17 of 18 clubs) zonder een 

disproportionele last op te leggen aan de clubs en de organisatoren, terwijl dit aan Waasland-Beveren het 

 
5 Beslissing nr.BMA-2020-V/M-14 
6 Décision n°ABC-2020-V/M-26 

https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/20-vm-13-bvba-dpi-hp-belgium-bv-hp-printing-solutions-europe-bv-hp-inc
https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/20-vm-26-foodinvest-pro-league-urbsfa
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recht zou geven om in afdeling 1A te blijven zonder dat dit het resultaat zou zijn van een sportieve compe-

titie. 

Het College heeft de Pro League opgelegd de bepaling in de door Verzoekster betwiste beslissing te schor-

sen die voorzag in het opleggen van financiële sancties aan Waasland-Beveren of enige andere club van de 

Pro League omwille van het nemen van gerechtelijke stappen, en met name voor de Mededingingsautori-

teit, om de beslissing van 15 mei 2020 te betwisten.  

III.1.3.e RE Virton / KBVB 

Op 19 november 20207 heeft het Mededingingscollege voorlopige maatregelen opgelegd aan de KBVB naar 

aanleiding van het verzoek van RE Virton (verzoekster). Deze beslissing willigt gedeeltelijk het verzoek van 

de club in om weer opgenomen te worden in het professionele voetbal: RE Virton kreeg de mogelijkheid 

om opnieuw deel te nemen aan de 1ste klasse B voor het seizoen 2021-2022. Anderzijds werd geoordeeld 

dat het disproportioneel zou zijn om de herintegratie van de club te bevelen voor het lopende seizoen 

2020-2021.  

Het College heeft beslist dat de weigering van de licentie aan RE Virton door de Licentiecommissie van de 

KBVB in april 2020, daarna bevestigd door een arbitrale uitspraak van het Belgische Arbitragehof voor de 

Sport in mei 2020, was ingegeven door bepaalde voorwaarden voor de toekenning van de beroepslicentie 

waaraan RE Virton niet had voldaan, maar die prima facie onverenigbaar bleken met het mededingings-

recht. Het College heeft met name vastgesteld dat RE Virton geen gebruik heeft kunnen maken van de 

mogelijkheden die de Licentiecommissie of het Belgische Arbitragehof voor de Sport hadden toegelaten 

om de licentie te verlenen.  

Immers, het aanbod van een garantie in de vorm van een borg door een natuurlijke persoon of een ander 

instrument die de continuïteit van de club RE Virton waarborgt, zoals een sponsorcontract door een met 

de club verbonden entiteit voor het seizoen 2020-2021, werd niet in aanmerking genomen voor de beoor-

deling van de continuïteit op grond van de regels van de KBVB, die prima facie onverenigbaar werden ge-

acht met het mededingingsrecht. 

De beslissing van het college hield rekening met de bevindingen van het arrest van het Marktenhof van 23 

september 2020 in deze zaak. Ter herinnering: op 29 juni 20208 had het Mededingingscollege dat anders 

was samengesteld, op basis van de beschikbare informatie aan RE Virton (verzoekster) geweigerd om voor-

lopige maatregelen op te leggen aan de KBVB. Het Marktenhof had deze beslissing van 23 september 2020 

nietig verklaard. 

  

 
7 Décision n°ABC-2020-V/M-36 
8 Décision n°ABC-2020-V/M-24 

https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/20-vm-36-re-virton-urbsfa
https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/20-vm-24-re-virton-urbsfa
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III.2 Korte bespreking van beslissingen van het Auditoraat 

III.2.1 Enkele cijfers over onderzoeken 

 

Onderzoeken door het Auditoraat 2020 2019 

Open onderzoeken  7 11 

Restrictieve mededingingspraktijken 6 4 

Misbruiken van machtspositie 
Procedurele inbreuken 

1 
0 

6 
1 

Gevat door een klacht of een specifiek verzoek (art. IV.39, 2° WER) 4 7 

Ambtshalve onderzoeken (art. IV.39, 2° WER) 3 4 
   

Verzoeken om voorlopige maatregelen (art. IV.72 WER) 3 3 
   

Dossiers met clementieverzoeken (art.IV.54, § 1 WER) 
 
Dossiers met verzoeken om immuniteit voor natuurlijke personen (art. 
IV.54, § 2 WER) 

4 
 

5 
 

1 
 

0 
  

Zaken waarin een huiszoeking is verricht  0 2 

Voorstellen van beslissing neergelegd bij het Mededingingscollege 2 1 

 

III.2.2 Enkele cijfers over beslissingen 

 

 Aantal Verwijzingen 
 2020 2019  

Beslissingen (totaal aantal) 0 7  

    

Beslissingen die een procedure afsluiten als gevolg van 
een transactie (art. IV.59, §1 WER)  

0 2  

   
 

Seponeringsbeslissingen (art. IV.44, §1 WER) 0 5  

Seponering van een ambtshalve onderzoek (art. IV.45 
WER) 

0 1  
 

Seponering van een klacht wegens toezeggingen (art. 
IV.44, §1, 2° WER) 
 
Seponering van een klacht wegens onontvankelijkheid, on-
gegrondheid of verjaring (art. IV.44, §1, 1° WER)  

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

1  

 
  

 
Seponering van een klacht wegens het prioriteitenbeleid of 
de beschikbare middelen (art. IV.44, §1, 3° WER) 
 
Immuniteit van vervolging (art. IV.44, §1 WER) 

0 
 

0 

3 
 

0 

 

 
Beslissingen in verband met vertrouwelijkheid (art. IV.41 
WER) 

20 
 

11  
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 Het concentratietoezicht 

IV.1 Enkele cijfers 

 Aantal Verwijzingen 2020 
 2020 2019  

Concentraties ingediend met vereenvoudigde procedure 
(art. IV.70 WER) 

25 23 Zie website 

 
Concentraties goedgekeurd in vereenvoudigde proce-
dure 

25 22  

Concentraties aangemeld in de normale procedure (art. 
IV.63 WER) 

1 10 IPM/EDA  

Concentraties beslist in eerste fase 6 8  

Toelaatbaar verklaarde concentraties zonder voorwaar-
den noch verplichtingen (art. IV.66, § 2, 1° WER) 

3 6 
Maurin/JAM 
Q8/Uhoda 
IPM/EDA  

Toelaatbaar verklaarde concentraties met voorwaarden 
en verplichtingen (art. IV.66, § 2, 1° WER) 

1 2 Kinepolis 
 

Stilzwijgend toelaatbaar verklaarde concentraties (art. 
IV.66, § 4 WER) 

0 0  

Concentraties opening tweede fase (art. IV.66, § 2, 3° 
WER)  

2 0 
Dossche/Ceres (dossier ingetrokken) 
Delorge/Coox 

     
Concentraties beslist in tweede fase 1 0  

Toelaatbaar verklaarde concentraties zonder voorwaar-
den noch verplichtingen (art. IV.69, § 1 WER) 

0 

 
0  

Toelaatbaar verklaarde concentraties met voorwaarden 
en verplichtingen (art. IV.69, § 1 WER) 

1 

 
0 Delorge/Coox 

Stilzwijgend toelaatbaar verklaarde concentraties (art. 
IV.69, § 3 WER) 

0 0  

Niet-toelaatbaar verklaarde concentratie (art. IV.69, § 1 
WER) 

0 
 

0 
 

 

https://www.bma-abc.be/nl/
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IV.2 Korte bespreking 

Dossche Mills/Ceres 

Het Mededingingscollege heeft op 15 januari 2020 beslist de procedure van bijkomend onderzoek in te 

zetten met betrekking tot de concentratie Dossche Mills S.A. / Ceres S.A.  

De concentratie heeft betrekking op de productie en handel in meel van zachte tarwe voor menselijke 

consumptie. 

De partijen hebben van de transactie afgezien en de aanmelding ingetrokken. 

Maurin/JAM 

Het Mededingingscollege heeft op 5 februari 20209 de overname goedgekeurd waardoor de groep Maurin 

100% van de aandelen verwierf in Groep Jam NV. 

Beide groepen zijn actief in België in de detailhandel van nieuwe en tweedehands personenwagens en 

vrachtwagens, met name van het merk Mercedes.  

Het College heeft met de auditeur vastgesteld dat de aangemelde transactie geen concentratie effect heeft 

dat een goedkeuring van de concentratie in de weg zou staan. 

Kinepolis 

Het Mededingingscollege heeft op 11 februari 202010 het verzoek van Kinepolis tot opheffing van de in 1997 

opgelegde beperking op organische groei goedgekeurd: met ingang van 12 augustus 2021 staat het Kine-

polis vrij om nieuwe bioscopen te exploiteren zonder voorafgaande goedkeuring. 

De beslissing van de BMA betreft de beëindiging op termijn van de beperking van de organische groei van 

de Kinepolis Group op de Belgische markt. Zonder voorafgaande toestemming van de BMA mocht Kinepolis 

tot nu toe geen nieuwe één- of meer-zalen complexen oprichten in België. Deze beperking was in 1997 

door de Raad voor de Mededinging opgelegd als onderdeel van de goedkeuring van de concentratie tussen 

de groepen Bert en Claeys die resulteerde in de oprichting van de Kinepolis Group. De beperking van de 

organische groei was reeds aangepast als gevolg van een arrest van het Brusselse Hof van Beroep in 2010 

en vormde het voorwerp van latere beslissingen van de BMA en arresten van het Marktenhof. Bij arrest 

van 23 oktober 2019 had het Marktenhof de BMA uiteindelijk opgedragen om een overgangsperiode vast 

te stellen voor de beëindiging van de vierde voorwaarde inzake organische groei “die proportioneel, pas-

send en effectief is rekening houdend met de door het Marktenhof gemaakte overwegingen en de eigen 

beleidsmarge van de BMA waarvan de uitoefening een afweging van economische en sociale gegevens 

impliceert”. 

De BMA overwoog dat de oplegging van een gedragsvoorwaarde aan een fuserende partij een belangrijke 

inperking vormt van de marktvrijheid die liefst niet lang dient te duren met name wegens de mogelijkheden 

die het reguliere mededingingsrecht biedt om op te treden tegen een machtsmisbruik van een partij met 

een machtspositie.  

Van een mededingingsautoriteit mag niet worden verwacht dat zij lokale bioscoopmonopolies in stand 

houdt of creëert door één marktspeler te verbieden om organisch te groeien. Marktoperatoren moeten 

bestand zijn tegen concurrentie zolang die eerlijk en zonder misbruik van machtspositie wordt gevoerd. 

 
9 Décision n°ABC-2020-C/C-05 
10 Beslissing nr.BMA-2020-C/C-08 

https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/20-cc-05-groupe-maurin-groep-jam-nv
https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/20-cc-08-kinepolis-group-nv
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Een overgangsperiode kan volgens het Mededingingscollege echter wel ten doel hebben om concurrenten 

van Kinepolis te ondersteunen die (a) initiatief hebben genomen om concurrentie aan te gaan of beter aan 

te kunnen maar (b) wiens projecten zich nog niet in een stadium bevinden waarin voldoende zekerheid 

bestaat over de daadwerkelijke uitvoering ervan. Door enerzijds deze nog prille projecten te helpen om dat 

stadium van grotere zekerheid van uitvoering te bereiken, zonder anderzijds de mogelijke komst van een 

organisch groeiende speler meer dan nodig te beperken wil het Mededingingscollege de vrije mededinging 

bevorderen die immers keuzevrijheid, variatie in aanbod en een voldoende groot aantal efficiënte spelers 

op de markt veronderstelt. 

Concurrenten weten reeds sinds de bekendmaking van het arrest van het Marktenhof op de website van 

de BMA op 7 november 2019 dat nog slechts één overgangsperiode zal worden toegepast vooraleer Kine-

polis ongeremd organisch zal kunnen groeien. Bovendien wenst de BMA enkel projecten te beschermen 

die reeds gestart waren en een minimale vooruitgang hadden geboekt ten tijde van het arrest van het 

Marktenhof.  

Als passende, effectieve en proportionele overgangsperiode heeft de BMA een periode van 18 maanden 

vastgelegd, die afloopt op 11 augustus 2021. Nadien staat het Kinepolis vrij in België zelf zonder vooraf-

gaande toestemming van de BMA nieuwe één- of meer-zalen complexen effectief in exploitatie te nemen. 

Voordien staat het Kinepolis vrij voorbereidingshandelingen te verrichten.  

Kuwait Petroleum/Uhoda 

Het Mededingingscollege heeft op 13 februari 202011 de overname goedgekeurd door Kuwait Petroleum 

(Belgium) NV van de ondernemingen U Car Services bvba en VP Oil NV, door la Financière Saint Paul, Uhoda 

NV en M. Stephan Uhoda.  

De doelondernemingen exploiteren een netwerk van 74 tankstations in België, onder verschillende merk-

namen zoals Esso, Shell, Texaco, Total en Q8. 

Het College heeft met de auditeur vastgesteld dat de aangemelde transactie geen concentratie effect heeft 

dat een goedkeuring van de concentratie in de weg zou staan.  

Delorge/Coox 

Het Mededingingscollege heeft op 19 november 202012 de overname door de Holding Groep Delorge BV 

(Groep Automotive & Mobility Invest NV) van Coox Gregor Management BV & Coox Jochem Management 

BV goedgekeurd onder voorwaarden. 

De concentratie had betrekking op erkende verdelers van de merken Audi, Seat, Skoda, Volkswagen en 

Volkswagen CVI in de provincie Limburg. Het onderzoek betrof de impact van de concentratie op lokale 

markten voor het onderhoud en herstellingen van deze merken. 

Het Mededingingscollege heeft geoordeeld dat het, gelet op de geldende concurrentieverhoudingen tus-

sen deze erkende verdelers, niet met voldoende waarschijnlijkheid was aangetoond dat de concentratie 

zou leiden tot een significante beperking van de daadwerkelijke mededinging op de betrokken lokale mark-

ten voor onderhoud en herstellingen, op andere punten dan kwaliteitscriteria die afhankelijk zijn van het 

beleid van de bij de concentratie betrokken groepen, en niet bepaald zijn door de importeur of afhankelijk 

zijn van het personeel van de verschillende garages in deze groepen. 

 
11 Décision n°BMA-2020-C/C-09 
12 Beslissing nr.BMA-2020-C/C-35 

https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/20-cc-09-kuwait-petroleum-belgium-sa-uhoda-sa
https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/20-cc-35-holding-groep-delorge-bv-groep-coox
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Het College heeft verbintenissen aanvaard betreffende openingsuren, vakantieregelingen en vervangwa-

gens. 

IPM/EDA 

Het Mededingingscollege heeft op 22 december 202013 de overname door IPM Group SA van de persacti-

viteiten van Editions de l’Avenir SA en van de vennootschap L’Avenir Hebdo goedgekeurd.  

IPM is een gediversifieerde groep, actief in media, internet (in het bijzonder wat betreft immobiliënwebsi-

tes), reizen en sportweddenschappen. Op mediagebied is hij de uitgever van de kranten La Libre en DH/Les 

Sports en de tijdschriften Paris Match Belgique en Courrier International. 

De concentratie heeft betrekking op het dagblad L'Avenir, het weekblad Le Journal des Enfants en de week-

bladen Moustique en Télé Pocket, evenals op de aanverwante reclameactiviteiten en websites.  

Het College heeft met de auditeur vastgesteld dat de aangemelde transactie geen concentratie effect heeft 

dat een goedkeuring van de concentratie in de weg zou staan.  

IV.3 Toepassing van de concentratiecontrole op locoregionale ziekenhuisnetwerken 

In de loop van het eerste semester van 2020 heeft het auditoraat een informeel onderzoek gevoerd en 

contact gehad met verscheidene actoren die betrokken zijn bij de hervorming van de ziekenhuisnetwerken 

op grond van de wet van 28 februari 2019 tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op 

ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg, met betrekking tot klinische netwerken tussen 

ziekenhuizen (BS 28.03.2019). 

Het auditoraat heeft een nota opgesteld, die op 22 juli 2020 werd gepubliceerd, met de beginselen waar-

door het zich zal laten leiden bij de beoordeling van de oprichting van ziekenhuisnetwerken en hun moge-

lijke kwalificatie als concentratie. 

Uiteindelijk heeft de wet van 29 maart 2021 tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op 

de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de toepassing van de voorafgaande controle op 

concentraties van de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft, bepaald dat de oprichting van een 

locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk noch enige latere wijziging van de samenstelling ervan onderwor-

pen is aan het voorafgaande toezicht op concentraties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Décision n°BMA-2020-C/C-41 

file:///C:/Users/emilie.zadunayski/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9B8O8QD2/bma-abc.be/nl/beslissingen/20-cc-41-sa-ipm-group-sa-editions-de-lavenir


18 

 Het contentieux waarin de Autoriteit betrokken is 

V.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: 

 
2020 Aantal Referentie 

Beroepen ingesteld in 2020 1 Virton /BMA: 2020/MR/1 
 

Arresten van het Hof van Be-
roep  

4 

Proximus / BMA: 2009/MR/3 à 8: tussenarrest van 7 october 2020 
Virton / BMA: 2020/MR/1: arrest van 23 september 2020 
Bpost / BMA: 2019/MR/4: tussenarrest van 19 februari 2020 

Orde van Apothekers / BMA: 2019/MR/3: arrest van 8 januari 2020 

Arresten van het Hof van Cas-
satie 

0 
 

Overige hangende beroepen 0  

Cassatievoorzieningen 1 Virton / BMA: 2020/MR/1 

Overige hangende Cassatiebe-
roepen 

0  

 

V.2 Beknopte bespreking 

In 2020 heeft het Marktenhof uitspraak gedaan in vier beroepsprocedures tegen beslissingen van de BMA.  

De eerste beroepsprocedure betrof het beroep tot nietigverklaring dat de Orde van Apothekers instelde 

tegen de beslissing van 28 mei 2019 van het Mededingingscollege waarbij een geldboete van 1 miljoen EUR 

werd opgelegd wegens inbreuk op artikel IV.1 WER en artikel 101 VWEU. Volgens de beslissing had de Orde 

zich schuldig gemaakt aan gedragingen die ertoe strekten het model Medicare-Market te elimineren van 

de markt van de door apothekers verstrekte diensten en/of de ontwikkeling ervan te verhinderen. In een 

uitspraak van 8 januari 2020 bevestigde het Marktenhof de beslissing van het College dat de gedragingen 

van de Orde besluiten van een ondernemingsvereniging vormden die tot doel hadden de mededinging te 

beperken. Anderzijds vernietigde het Hof de beslissing voor zover het College het bedrag van de geldboete 

op 1 miljoen EUR had vastgesteld. Het Hof meende dat artikel IV.70 WER in de versie van de wet van 2013 

enkel toelaat om aan ondernemingsverenigingen een geldboete op te leggen tot een maximum van 10% 

van de omzet van de vereniging. Bij de berekening van het maximumplafond van de geldboete dat geldt bij 

een inbreuk van een ondernemingsvereniging, mag geen rekening gehouden worden met de omzet van de 

leden van de vereniging. Het Hof verwees de zaak naar een anders samen te stellen College dat bij de 

definitieve bepaling van het bedrag van de geldboete moest rekening houden met deze interpretatie van 

het wettelijke maximumplafond van artikel IV.70 WER.  

In dit verband kan opgemerkt worden dat sinds de wet van 2 mei 2019 tot wijziging van boek IV van de 

WER voor de berekening van het wettelijk maximumplafond bij oplegging van een geldboete aan een on-

dernemingsvereniging wordt rekening gehouden met de som van de omzet van elke lid van de vereniging 

dat actief is op de betrokken markt. 
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Het tweede arrest van het Marktenhof heeft betrekking op de zaak betreffende de posttarieven van bpost, 

waarin de voormalige Raad voor de Mededinging bij beslissing van 10 december 2012 bpost veroordeelde 

tot een boete van 37,4 miljoen euro wegens misbruik van machtspositie. In een arrest van 10 november 

2016 heeft het hof van beroep te Brussel de beslissing van de Raad voor de mededinging vernietigd op 

grond van het beginsel ‘non bis in idem’. Het BIPT had in een eerdere beslissing van 2011 ook een boete 

opgelegd, die eerder in 2016 wel vernietigd werd. Op 22 november 2018 casseerde het Hof van Cassatie 

evenwel deze uitspraak omdat het Hof van Beroep ten onrechte dit beginsel had toegepast. De zaak werd 

vervolgens voortgezet voor het Marktenhof. In een tussenarrest van 19 februari 2020 heeft het Marktenhof 

aan het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen gesteld over de draagwijdte van het 

beginsel ‘non bis in idem’. Het Marktenhof wenst onder meer te weten of in het domein van het mededin-

gingsrecht de toepassing van dit beginsel niet enkel afhankelijk is van de voorwaarden van de identiteit van 

de feiten en de identiteit van de overtreder, maar ook van de voorwaarde van de identiteit van het be-

schermde rechtsgoed (conform de Toshiba-rechtspraak), mede in het licht van de rechtspraak van het Hof 

van Justitie in andere rechtsdomeinen waar deze laatste voorwaarde niet wordt vermeld en van de recht-

spraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

De derde procedure betrof het beroep tegen de beslissing van het Mededingingscollege van 28 juli 2020 

tot afwijzing van het verzoek om voorlopige maatregelen van de club van Virton tegen de Belgische voet-

balbond die haar een licentie had geweigerd voor deelname aan het professionele voetbal 1A en 1B voor 

het seizoen 2020-2021. Het Marktenhof vernietigde de beslissing van het College op grond van motive-

ringsgebreken en verwees de zaak naar een anders samen te stellen College om opnieuw te oordelen over 

het verzoek om voorlopige maatregelen. De BMA heeft een voorziening in cassatie ingediend tegen de 

uitspraak van het Marktenhof, met name tegen de overweging van het Hof dat het voorschrift van artikel 

IV.72 § 4, alinea 3 WER enkel een termijn van orde bevat die op zich niet van een sanctie is voorzien. 

De vierde beroepsprocedure betrof het beroep tot nietigverklaring van de beslissing in de zaak Proximus 

van 26 mei 2009 van de voormalige Raad voor de Mededinging waarbij een geldboete was opgelegd we-

gens misbruik van machtspositie. In een uitspraak van 9 oktober 2019 had het Marktenhof geoordeeld dat 

de overeenkomstig de mededingingswet 1999 verrichte huiszoeking in de lokalen van Proximus onwettig 

waren omdat de huiszoeking niet onderworpen was aan het daadwerkelijk toezicht van een onpartijdige 

rechter. Nadien hebben de partijen voor het Hof de zaak in staat gesteld ten aanzien van de gevolgen van 

de onwettige huiszoeking voor de geldigheid van de boetebeslissing. In dit verband herinnerde het Hof in 

een arrest van 7 oktober 2020 eraan dat de gegevens die direct afkomstig zijn van de huiszoeking uit het 

onderzoek moeten worden geweerd, terwijl de in het kader van het onderzoek verzamelde gegevens die 

niet direct noch indirect van de huiszoeking afkomstig zijn, kunnen worden behouden. Verder kunnen de 

gegevens die indirect afkomstig van de huiszoeking zijn, behouden blijven indien de huiszoeking niet “on-

ontbeerlijk” was om toegang te krijgen tot deze gegevens en zij niet op een andere manier konden worden 

verzameld. In casu vernietigde het Marktenhof de boetebeslissing, nl. voor het jaar 2004, omdat de gege-

vens direct afkomstig waren van de huiszoeking. Daarentegen stelde het Hof vast dat de gegevens voor 

2005 door Proximus waren meegedeeld ten gevolge van verzoeken om inlichtingen en zij niet kunnen wor-

den beschouwd als indirect afkomstig uit de huiszoeking. Deze gegevens kunnen derhalve behouden blijven 

in het onderzoek. Volgens het Hof bestond er geen duidelijk en evident verband tussen de onwettig geachte 

huiszoeking en de nadien verrichte onderzoeksmaatregel (nl. het verzoek om inlichtingen) om te kunnen 

stellen dat deze maatregel resulteerde uit de huiszoeking. 
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 Amicus curiae brieven 

De BMA werd in 2020 niet gevraagd om amicus curiae brieven te schrijven.  

 Formele adviezen 

VII.1 Bindende formele adviezen  

BIPT 

Het Directiecomité bracht een advies uit aangaande twee ontwerpen van beslissing van het BIPT betref-

fende de herziening van de enige heffingen (“one-time fees”) en het referentieaanbod van Interconnectie 

IP van Proximus.  

De BMA meent, conform artikel 55, § 4 van de wet van 13 juin 2005 betreffende de elektronische commu-

nicatie, dat de conclusies van de voorgenomen beslissing in overeenstemming zijn met de door het mede-

dingingsrecht beoogde doelstellingen.  

VII.2 Andere formele adviezen 

Het Directiecomité heeft op 4 september 2020 een formeel advies gegeven aan de FOD Economie betref-

fende de Foreign subsidies White paper van de Europese Commissie. 
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 Het Europese netwerk (ECN) en de internationale samenwerking 

De bijdrage van de BMA aan de activiteiten van het ECN en haar bijdrage in het kader van diverse andere 

internationale instanties in 2019 kunnen als volgt worden samengevat (vergelijking met de activiteiten van 

de BMA in 2018): 

 2020 2019 

ECN Adviescomités 

Inbreuken (Verordening 1/2003) 

 

9 

 

15 

Concentraties (Verordening 139/2004) 

Oral Hearings 

6 

6 

11 

6 

Besprekingen met betrokken partijen  3 

ECN Werkgroepen 

Plenaire vergaderingen ECN (incl. DG meetings) 

 

4 

 

4, 2 presentaties 

Vergaderingen subwerkgroepen 20, 7 schriftelijke bijdragen 28, 4 schriftelijke bijdragen 

Huiszoekingen   

Bijstand bij EU-inspecties 0 1 

Op vraag van nationale autoriteiten 0 0 

Varia  

Vragen van nationale autoriteiten 

 

63 

 

57 

Andere assistentie aan nationale autoriteiten 

(art. 22 Vo 1/2003) 

1 1 

Vragen aan nationale autoriteiten 2 3 

Bilaterale contacten (Commissie en NCAs) 

OESO 

Competition Committee en Bureau 

18 

 

4,  voorzitter herkozen als lid 

van het bureau, 2 schriftelijke 

bijdragen 

 

8 

 

4, voorzitter herkozen als lid 

van het bureau 

Werkgroepen 

Forum 

ICN 

4, 1 schriftelijke bijdrage 

3, 2 schriftelijke bijdragen 

2, 6 schriftelijke bijdragen 

Jaarlijkse vergadering 1 1 (panel voorzitter) 

Werkgroepen  / / 

Bilaterale contacten 1 / 

ECA   

Jaarlijkse vergadering / 1, presentatie 

 
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. 
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 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  

 informele tussenkomsten betreffende overwogen praktijken,  

 eigen sectoronderzoeken,  

 samenwerking met regulatoren,  

 het beantwoorden van diverse vragen die aan de Autoriteit worden gesteld,  

 diverse advocacy-initiatieven, en  

 de betrokkenheid van de BMA bij regelgevende initiatieven.  

IX.1 Informele tussenkomsten 

In mei 2020 publiceerde de BMA een mededeling over de informele zienswijzen van de voorzitter14. De 

voorzitter kan, in zoverre de middelen en prioriteiten het toelaten, informele zienswijzen afgeven als aan 

de volgende voorwaarden voldaan is: 

• het moet een reëel overwogen overeenkomst of regeling 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.  

De voorzitter heeft in 2020 geen informele zienswijzen afgegeven. 

IX.2 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 werd voortgezet in overeen-

stemming met het protocol tussen de BMA en de FOD Economie. Er werd met name nauw samengewerkt 

aan de initiatieven en maatregelen die moeten worden genomen na de goedkeuring van de wetten van 2 

mei en 4 april 2019. 

Er was een vergadering van de twee directiecomités in het kader van de samenwerking met de BIPT en met 

de directie van de CREG.  

De BMA en de gegevensbeschermingsautoriteit zijn besprekingen begonnen met het oog op het sluiten 

van een memorandum van samenwerking. 

 

 
14 Informele zienswijzen. 

https://www.bma-abc.be/nl/over-ons/publicaties/informele-zienswijzen-van-de-voorzitter
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IX.3 Het beantwoorden van diverse vragen die aan de Autoriteit worden gesteld en 

haar betrokkenheid in onderzoeken en procedures (andere dan beroepen tegen ei-

gen beslissingen) 

Deze tussenkomsten van de BMA in 2020 kunnen kwantitatief als volgt worden samengevat (in vergelijking 

met de activiteiten van de BMA in 2019): 

 2020 2019 

Parlementaire vragen 7 10 

Parlementaire hoorzittingen en parlementaire commissies 1 3 

Voorbereiding van de interventies in procedures (a) 1 0 

Adviezen over en redigeren van wetgevende initiatieven 4 7 

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

Vergaderingen van de Commissie voor de Mededinging  1 2 

   

Andere vragen gesteld aan de BMA  169 171 

Vragen over boek IV WER (algemene uitleg) 30 20 

Vragen over de Europese concurrentieregels 4 2 

Vragen m.b.t. specifieke gevallen 62 57 

Vragen over handelspraktijken 26 63 

Vragen betreffende bevoegdheden van andere departementen 39 26 

Informele “dossiers” 8 3 
(a) Van de staat, de regering of de minister voor het Hof van Justitie of andere hoven. 
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IX.4 Diverse andere advocacy initiatieven  

Hieronder een overzicht van diverse andere initiatieven die op het gebied van advocacy werden genomen 

in 2020 (in vergelijking tot de activiteiten van de BMA in 2019): 

 

 2020 2019 
Conferenties en deelname aan 
debatten 

18, georganiseerd door of met o.a. Advan-
ced EU Competition Law Conference; Be-
nelux; Competitio; CompLaw EU Merger 
control; Corporate Support Group; Délé-

gation des Barreaux de France; Global 
Center Competition Law; IBA; Knect; Lon-

don Business School; Fod Economie; 
OESO; Pros & Cons; Société Royale d’Eco-
nomie politique de Belgique; Universiteit 
Antwerpen; VSMR; ; Zweedse mededin-

gingsautoriteit. 

45 (georganiseerd door of met o.a. 
de Academy of European Law ; ACE 

; ACM ; AmCham ; de Belgische 
Vereniging voor de Studie van het 

Mededingingsrecht; Benelux ; 
Brunswick ; Brussels School of 

Competition ; CERRE ; Chaire Va-
leurs et politiques des informati-
ons personnelles ; CITIP ; College 
of Europe ; Competitio ; Competi-
tion Law Symposium ; Concurren-
ces ; CORE Symposium ; CPI ; ECA ; 
ETLA ; FOD Economie ; ICC Moot 
Court ; Informa Connect ; Innova-
tion &IP Forum; Instituut voor be-

drijfsjuristen ; International Bar As-
sociation ; Knect ; LIDC ; de univer-

siteiten van Antwerpen, Leuven, 
Londen (UCL Jevons Institute et 

UCL Law Faculty), Nijmegen. 
Bijdrage aan tijdschriften en 
bundels 

2 8 

Lidmaatschap redactie- en ad-
viescomités van gespeciali-
seerde tijdschriften 

4 7 

 Regelgeving  

De BMA in 2020 heeft deelgenomen aan de werkzaamheden met betrekking tot de maatregelen die moe-

ten worden genomen naar aanleiding van de herziening van boek IV WER, de voorstellen betreffende het 

invoeren van een inbreuk wegens misbruik van economische afhankelijkheid en het screenen van buiten-

landse investeringen. 

Het Directiecomité heeft ook een aantal richtsnoeren aangenomen. 

De nieuwe clementierichtsnoeren die het Directiecomité op 6 mei 2020 had goedgekeurd, werden op 22 

mei 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en zijn op dezelfde dag in werking getreden. De nieuwe 

richtsnoeren betreffende de berekening van geldboeten evenals de mededeling betreffende de informele 

zienswijzen van de voorzitter van de BMA die het Directiecomité eveneens op 6 mei 2020 had goedgekeurd, 

werden op 25 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en zijn op dezelfde dag in werking getreden. 

De bedoeling van de nieuwe richtsnoeren en de mededeling is om de bestaande richtsnoeren en medede-

ling in overeenstemming te brengen met de wet van 2 mei 2019 tot invoering van de het nieuw boek IV 

van het WER. 

Ten gevolge van het koninklijk besluit van 31 juli 2020 dat op 12 augustus 2020 in het Belgisch Staatsblad 

is verschenen, is op 22 augustus 2020 het nieuwe artikel IV. 79 van het WER in werking getreden. Ingevolge 
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artikel IV.79 § 1 WER kan de BMA, zoals voorheen, aan elk van de betrokken ondernemingen en onderne-

mingsverenigingen geldboeten opleggen van maximaal 10% van hun omzet bij overtreding van de artikelen 

IV.1, § 1 en/of IV.2 WER en/of van de artikelen 101 en/of 102 VWEU. Daarenboven bepaalt artikel IV.79 § 

2 WER voortaan dat wanneer de beslissing of de procedure betrekking heeft op misbruik van een positie 

van economische afhankelijkheid in de zin van artikel IV.2/1 WER, de geldboete niet meer mag bedragen 

dan 2% van de omzet van de betrokken onderneming of ondernemingsverenging. Het Directiecomité van 

de BMA heeft op 3 september 2020 nieuwe richtsnoeren betreffende de oplegging van geldboeten aange-

nomen, waarbij bepaald wordt dat de BMA zich bij de berekening van de geldboeten bedoeld in artikel 

IV.79 § 1 en § 2 WER in principe zal laten leiden door de boete-richtsnoeren van de Europese Commissie. 

De berekening van de geldboeten voor overtredingen van het verbod van misbruik van een positie van 

economische afhankelijkheid zal dus in principe eveneens geschieden aan de hand van deze Commissie-

richtsnoeren. 

Bovendien, heeft het Mededingingscollege op 7 mei 2020 een huishoudelijk reglement vastgesteld. 
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 De economische effecten van het Belgische mededingingsbeleid 

XI.1 Inleiding 

In de afgelopen jaren heeft de BMA jaarlijks een schatting gemaakt van het economische effect van het 

Belgische mededingingsbeleid op de consumentenwelvaart. Het is niet eenvoudig om het economische 

effect van het mededingingsbeleid te identificeren, en nog moeilijker om het effect te kwantificeren. Zoals 

verder meer in detail wordt besproken, kan er gebruikgemaakt worden van methodologieën ontwikkeld 

door andere mededingingsautoriteiten om die impact te berekenen.  

Het directe 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 allocatie-effect ontstaan indien de aangepaste prijzen 

leiden tot een wijziging van de verkochte hoeveelheden. Het vaststellen van een effect op het niveau van 

de consument is echter minder evident wanneer het onderzoek gericht is op het detecteren van o.a. roof-

prijzen, 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 belem-

meringen. 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 toe-

nemende concurrentie.  

Het berekenen van de effecten van restrictieve praktijken en misbruiken van dominante posities van de 

BMA gebeurt ex post: de handelingen van de betrokken ondernemingen, en de daaruit voortvloeiende 

gevolgen, vonden plaats in het verleden. Er is dus minstens zekerheid, in de juridische zin van het woord, 

over het bestaan van anti-concurrentiële handelingen. De evaluatie van de controle op fusies en overnames 

is daarentegen een hypothetische oefening, die ex ante plaatsvindt, en waarbij de veronderstelling moet 

gemaakt worden dat de betrokken partijen de prijs (of andere parameters) in de toekomst 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 (Neder-

land) en ook de OESO houden in hun impactmeting rekening met de positieve effecten van het concentra-

tietoezicht voor de marktfunctionering. Daarom hebben we besloten om het effect van die concentratie-

zaken mee in rekening te brengen waar de aard van de interventie van de BMA een effect heeft teweegge-

bracht. 

Omdat de effecten van de interventies van de Autoriteit in internationale en informele procedures niet 

kwantificeerbaar zijn, worden ze niet in aanmerking genomen voor de berekening van het effect op consu-

mentenwelvaart. Er zijn nochtans sterke aanwijzingen dat informele procedures een belangrijke invloed 

kunnen hebben. 

Bij dat alles moet worden opgemerkt 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 effect, onder meer omwille van het afschrikkende effect van die beslissingen; volgens een 
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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 concurrentiebeleid15; 

• 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 hoeksteen waarvan het nuttige effect van het informele beleid 

afhankelijk is; 

• de Belgische Autoriteit levert een bescheiden, maar reële bijdrage tot het bereiken van het nuttige 

effect van het mededingingsbeleid van de Europese Commissie; 

• naast de “statische” kwantitatieve effecten gaat van concurrentie ook een prikkel uit naar de ont-

wikkeling van de kwaliteit van producten en product- en procesinnovatie, maar die dynamische 

effecten zijn veel moeilijker objectief meetbaar, zodat ze uit praktische overwegingen buiten be-

schouwing worden gelaten. 

XI.2 Methode 

Een aantal belangrijke items in verband met de meting van de activiteiten van mededingingsautoriteiten - 

voor zowel de meetmethode, als een aantal meer algemene principes voor dataverzameling en assumpties 

- worden door de OESO besproken in haar “Guide for helping competition authorities assess the expected 

impact of their activities”16. De OESO heeft zich voor de opmaak van dat document laten inspireren door 

de aanpak van mededingingsautoriteiten die reeds enkele jaren actief zijn in het uitvoeren en publiceren 

van impactstudies, waaronder de Europese, de Britse en de Nederlandse mededingingsautoriteiten.  

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

Bovendien zijn er sensitiviteitsanalyses uitgevoerd waarbij bepaalde parameters zijn aangepast om een 

vergelijking te kunnen maken met de berekeningswijze van de Europese Commissie.  

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 totale effect per beslissing is het product van die drie gegevens. Het totale jaarlijkse effect is de som 

van de totale effecten van alle beslissingen die in het desbetreffende jaar werden genomen.  

Indien mogelijk worden voor elke parameter de meest gedetailleerde gegevens gebruikt. In heel wat dos-

siers is die informatie echter niet voorhanden, of kan de informatie niet worden gebruikt omwille van con-

fidentialiteitsredenen.  

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de hypotheses die worden gehanteerd door de OESO en de 

Europese Commissie17.  

 
15 The deterrent effect of competition enforcement by the OFT, OFT, NMA conference on measuring the effects of competition law en-
forcement, 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). 
16 https://www.oecd.org/daf/competition/Guide-competition-impact-assessmentEN.pdf 
17 De door de Europese Commissie gehanteerde hypothesen zijn geactualiseerd en wijken daarom af van die in eerdere jaarverslagen. 

 

https://www.oecd.org/daf/competition/Guide-competition-impact-assessmentEN.pdf
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 OESO EU 

Betrokken omzet 
Kartelzaken 

 
Ex-ante omzet betrokken onderne-
ming(en) in betrokken markt(en) 

 
Omzet betrokken onderneming(en) in 

betrokken markt(en) 

Machtsmisbruik 
Ex-ante omzet betrokken onderne-
ming(en) in betrokken markt(en) 

NA 

Concentratietoezicht 
Ex-ante omzet van alle ondernemin-

gen die actief zijn in de betrokken 
markt(en) 

Omzet van alle ondernemingen die ac-
tief zijn in de markt(en) waar een 

prijsstijging verwacht wordt 
Prijseffect   

Kartelzaken 10 % [10 %, 15 %] 
Machtsmisbruik 5 % NA 

Concentratietoezicht 3 % [3 %, 5 %] 

Duurtijd   

Kartelzaken 3 jaar 
1-3-6 jaar (afhankelijk van de stabili-

teit van het kartel) 
Machtsmisbruik 3 jaar NA 

Concentratietoezicht 2 jaar 
2-3-5 jaar of langer (afhankelijk van 

toetredings - of uitbreidingsbarrières 
in de sector) 

 
De impact van voorlopige maatregelen wordt op dezelfde manier berekend als de “prima facie”-inbreuk 

waarvoor ze werden toegekend. 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).  

In de berekeningen voor restrictieve praktijken wordt een onderscheid gemaakt tussen horizontale inbreu-

ken (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.  

Ten slotte verwijzen de OESO- en EU-richtlijnen voor de betrokken omzet naar de omzet van de betrokken 

onderneming(en) in de betrokken markt(en). Hierbij kan een ruime of enge interpretatie worden toege-

past. In de brede zin kan de betrokken markt beschouwd worden als de relevante product- en geografische 

markt waarop de inbreuk (of de concentratie) heeft plaatsgevonden. Met het oog op het inschatten van de 

economische impact van een bepaalde inbreuk of concentratie kan die ruime benadering als redelijk be-

schouwd 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 on-

derneming 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 de resultaten weergegeven van beide schattingen, en dit zowel 

voor de OESO-methode als voor de EU-methode. Aangezien de EU-methode niet voorziet in een schatting 

van de gevolgen voor misbruik van een dominante positie, zijn deze alleen geschat met de OESO-methode, 

zowel voor de "OESO" -resultaten als voor "EU" -resultaten (zie onderstaande tabel). 
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Wat het referentiejaar betreft van de omzet, wordt voor inbreukzaken de omzet genomen van het laatste 

volledige jaar waarin de inbreuk werd vastgesteld. Voor concentratiezaken wordt de omzet van het laatste 

volledige jaar genomen voor het jaar waarin de beslissing werd genomen.  

XI.3 Resultaten (in miljoen euro) 

Methode OESO EU 
OESO 

(conservatief) 
EU 

(conservatief) 
Jaar     

2015 2465,6 770,8 558,0 198,5 
2016 394,2 378,8 373,6 369,5 
2017 204,0 200,6 204,0 200,6 
2018 13,0 8,2 11,8 7,5 
2019 2 635,5 3 355,6 1 758,6 2 254,9 
2020 1.761,7 2.203,8 804,3 1.017,3 

driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde 
2015-2017 1024,9 448,8 378,7 255,07 
2016-2018 203,7 195,9 196,5 192,5 
2017-2019 950,8 1 188,1 658,1 821,0 
2018-2020 1.470,1 1.855,9 857,9 1.093,2 

De resultaten in deze tabel bevestigen dat het economische effect van de beslissingen van de BMA belang-

rijk is voor Belgische bedrijven en consumenten. Dat effect overtreft aanzienlijk de kosten van de BMA. 

Ondanks het feit dat er geen boetes aan bedrijven zijn opgelegd, was het economische effect van de BMA 

in 2020 zeer groot, ook al is het iets kleiner dan in 2019. Het neemt toe als gekeken wordt naar het voort-

schrijdend gemiddelde sinds 2016. De grote economische impact kan hoofdzakelijk worden verklaard door 

het feit dat de beslissingen die in aanmerking worden genomen voor de berekening betrekking hebben op 

economische sectoren met belangrijke omzetcijfers. In dit verband moet vooral verwezen worden naar het 

verzoek om voorlopige maatregelen in de telecommunicatiesector en inbreukbeslissing in de sector van de 

touroperators. Bovendien is bij deze cijfers geen rekening gehouden met de voorgenomen overname van 

maalderij Ceres S.A. door Dossche Mills S.A. Het auditoraat had ernstige twijfels geuit omtrent de toelaat-

baarheid van de transactie, hetgeen het College ertoe heeft gebracht het dossier naar een tweede fase te 

verwijzen. De transactie werd kort na het begin van deze tweede fase stopgezet. 

Ten slotte moet worden opgemerkt dat, in tegenstelling tot de resultaten volgens de OESO-methodologie, 

de resultaten volgens de EU-methodologie niet vergelijkbaar zijn tussen jaren als gevolg van een bijwerking 

van de methodologie18. 

 

  

 
18 Zie vorige voetnoot. 
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Bijlage: Het prioriteitenbeleid van de Belgische Mededingingsautoriteit 

voor 2021 

1. Inleiding 

2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als een bijzonder ingrijpend jaar. Verscheidene sectoren werden 

tijdelijk stilgelegd en de mogelijkheden voor consumenten ingeperkt, met een sterke negatieve impact op 

de Belgische economie. Bovendien zal het herstel in heel wat sectoren traag verlopen. In eerste instantie 

werd ten gevolge van een aantal beschermende maatregelen het aantal faillissementen sterk afgeremd. 

De vrees bestaat echter dat eens al de steunmaatregelen ten einde lopen, heel wat bedrijven de negatieve 

impact niet te boven zullen komen. De hele Covid-crisis biedt echter ook kansen aan de bedrijfswereld, met 

de vraag naar nieuwe producten en diensten, ruimte voor innovatie, en de verdere ontwikkeling van ver-

scheidene sectoren zoals de e-commerce.  

Zowel in de sectoren waar de crisis hard heeft toegeslagen, als daar waar ze voor nieuwe kansen heeft 

gezorgd, is een gezonde en eerlijke marktwerking cruciaal. De BMA zal hier dan ook aandachtig op toekij-

ken.  

Via haar bevoegdheden en instrumentarium19, levert de BMA 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.  

De voorliggende nota werd opgesteld in het licht van de bevoegdheid van het Directiecomité van de BMA 

overeenkomstig artikel IV.25 van het Wetboek van Economisch Recht en geeft aan welke beleidspunten 

(sectie 2) en sectoren (sectie 3) de leidraad zullen vormen voor de prioritaire interventies in 2021.  

2. Strategische prioriteiten voor 2021 

In de strijd voor een gezonde marktwerking wordt de BMA naast de Covid-crisis nog met een aantal andere 

uitdagingen geconfronteerd.  

Vooreerst is er een evolutie die de afgelopen jaren wereldwijd de aandacht trekt: de groeiende macht van 

de digitale platformen. Daarover heeft de Europese Commissie met de Digital Services Act (DSA) en de Di-

gital Markets Act (DMA)20 in december 2020 twee belangrijke wetgevingsinitiatieven gepubliceerd. Maar 

ook verschillende nationale initiatieven, waaronder het Duitse “GWB-Digitalisierungsgesetz” benadrukken 

de nood naar meer waakzaamheid en een sterker optreden door de verschillende mededingingsautoritei-

ten ten aanzien van deze digitale reuzen. De BMA zal haar medewerking verlenen om de verdere imple-

mentatie van de verschillende maatregelen en de samenwerking tussen de verschillende autoriteiten en 

de Europese Commissie zo doeltreffend en succesvol mogelijk te laten plaatsvinden.  

 
19 De BMA beschikt hierbij over drie soorten instrumenten om de werking van de markten te bevorderen: 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. Daarnaast treedt de BMA ook op indi-
recte wijze op via haar participaties in internationale adviescomités en werkgroepen 
20 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package


31 

Een tweede uitdaging is het vormgeven van de nieuwe bevoegdheid van de BMA betreffende het handha-

ven van het verbod van misbruik van economische afhankelijkheid, dat in werking trad op 22 augustus 

2020. Op grond van artikel IV.2/1 WER is het voor een onderneming verboden misbruik te maken van een 

positie van economische afhankelijkheid waarin één of meer andere ondernemingen zich bevinden, waar-

door de mededinging kan worden aangetast op de betrokken Belgische markt of een wezenlijk deel daar-

van21. De eerste beslissingen zullen dan ook belangrijke inzichten verschaffen, zowel betreffende de moge-

lijkheden van deze nieuwe bevoegdheid als haar rol in het juridische instrumentarium voor ondernemin-

gen. 

Een derde strategische prioriteit is de toepassing van het mededingingsbeleid in de context van de groene 

en de circulaire economie in België. Concurrentie is de motor van innovatie, innovatie die noodzakelijk is 

om nieuwe, groene technologieën te kunnen ontwikkelen. Een sterke concurrentie spoort ondernemingen 

aan om schaarse grondstoffen en hulpbronnen efficiënt te gebruiken. En een sterke concurrentie zorgt er 

ook voor dat de nieuwe innovatieve producten aan betaalbare prijzen aan de consument worden aange-

boden. Een sterk en goed werkend mededingingsbeleid is dan ook een belangrijke factor om innovatie en 

technologische ontwikkelingen te stimuleren, om op deze manier mee bij te dragen tot de verdere ver-

groening van de Belgische economie. Ook zal de BMA waar mogelijk meewerken aan het omschrijven van 

de gevallen waarin bedrijven kunnen samenwerken bij de ontwikkeling van groene en duurzame technolo-

gieën en het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen en zal zij erop toezien dat de markt niet wordt 

afgegrendeld voor dergelijke technologieën.  

3. Prioritaire sectoren voor 2021  

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 en bepalen grotendeels de impact van de onderno-

men acties van de BMA op de marktwerking. Die toepassing van het recht laat toe om onmiddellijk te 

reageren op het gedrag van de marktspelers, bijvoorbeeld door het opleggen van boetes om 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. Het opleggen van verbintenissen kan gebeuren in ieder stadium van de procedure. Die impact 

beperkt zich niet tot het directe effect van de procedure op de markt in kwestie, maar breidt zich uit tot 

het verwachte effect op het gedrag van andere ondernemingen en de capaciteit om de economische groei 

te ondersteunen.  

Met het oog op een optimaal gebruik van haar middelen zal de BMA haar interventies concentreren op de 

zaken waar het verwachte positieve effect van haar acties het grootst is, rekening houdend met de midde-

len die nodig zijn om de acties met succes uit te voeren. Het volledige analysekader wordt in detail in bij-

gevoegde annex toegelicht.  

Eén van de factoren die hierin een rol speelt, is het strategisch belang van het onderzoek. Dit is onder meer 

het geval wanneer de BMA de sector, waar de inbreuk is gepleegd, als prioritair beschouwt. Voor de iden-

 
21 Een positie van economische afhankelijkheid wordt gedefinieerd als een positie van onderworpenheid van een onderneming ten aan-
zien van één of meer andere ondernemingen gekenmerkt door de afwezigheid van een redelijk equivalent alternatief, beschikbaar binnen 
een redelijke termijn, en onder redelijke voorwaarden en kosten, die deze of elk van deze ondernemingen toelaten om prestaties of 
voorwaarden op te leggen die niet kunnen verkregen worden in normale marktomstandigheden (artikel I.16, 12bis° WER). 



32 

tificatie van deze lijst, baseert zij zich onder meer op haar eigen expertise en ervaringen uit vorige onder-

zoeken, de resultaten van de sectorale screeningmethodologie van het Prijzenobservatorium22, en signalen 

vanuit andere autoriteiten, onderzoeksinstellingen en de academische wereld. 

Niettegenstaande de BMA de zware inbreuken op het mededingingsrecht zal vervolgen in alle sectoren van 

de economie, zullen volgende sectoren prioritair behandeld worden:  

• De digitale economie 

De digitale economie kreeg de afgelopen jaren de aandacht van vele mededingingsautoriteiten23. 

Zoals hierboven reeds werd aangegeven, worden nu ook op beleidsvlak verschillende initiatieven 

ondernomen. Digitale bedrijven worden vaak gekenmerkt door aanzienlijke schaalvoordelen, directe 

en indirecte netwerkeffecten die hun eventuele marktmacht versterken, en de capaciteit om hun 

diensten en algoritmes te verbeteren via de toegang tot voldoende gedetailleerde persoonsgege-

vens. Meer algemeen zal de BMA, net als de andere autoriteiten, vooral alert zijn voor eventuele 

misbruiken van machtspositie en voor inbreuken op het mededingingsrecht die gefaciliteerd worden 

door het gebruik van algoritmes of gegevens. 

• Dienstverlening aan bedrijven en consumenten (in het bijzonder de gereglementeerde beroe-

pen) 

Een onderzoek van het Prijsobservatorium over de werking van de juridische, boekhoudkundige, 

architectuur- en engineering dienstenmarkten24 en een onderzoek over de werking van vastgoed-

makelaars25 tonen aan dat de reglementering van beroepen kan leiden tot een verlaagde concurren-

tie met een verhogende effect op de prijzen tot gevolg. De BMA zal dan ook acties ondernemen op 

twee fronten, namelijk enerzijds het mededingingsrecht toepassen op de beroepsverenigingen wan-

neer die de regels overtreden, en anderzijds pleiten voor het herzien van de beroepsregeling indien 

deze de toegang tot en/of de uitoefening van het beroep restrictiever beperkt dan noodzakelijk is 

om te waarborgen dat doelstellingen van algemeen belang worden verwezenlijkt.  

• De distributiesector en de relaties met haar leveranciers 

De distributiesector heeft sinds lang de aandacht van de BMA, niet alleen vanwege het belang ervan 

voor de economie, maar ook omdat het toegang verschaft tot een groot aantal producten. Het Jaar-

verslag 2017 van het Prijzenobservatorium laat zien dat de Belgische consument meer betaalt voor 

zijn producten in supermarkten dan consumenten in de belangrijkste buurlanden26. Bovendien heeft 

de Covid-crisis de voedingsinflatie nog verder versterkt: niet-bewerkte levensmiddelen waren in 

2020 gemiddeld 4,7 procent duurder dan in het jaar voordien. De prijs van bewerkte levensmiddelen 

 
22 De horizontale screening van het Prijzenobservatorium gaat na welke sectoren een verhoogd risico op een minder efficiënte mededin-
ging op de marktwerking vertonen.  
23 Crémer, J., de Montjoye, Y.-A. et H. Schweitzer (2019), “Competition policy for the digital era,” European Commission, Brussels; Furman, 
J. et al. (2019), “Unlocking digital competition, Report of the Digital Competition Expert Panel: An independent report on the state of 
competition in digital markets, with proposals to boost competition and innovation for the benefit of consumers and businesses »; Stigler 
Center (2019), “Digital Platforms, Markets and Democracy: A Path Forward.” Stigler Center for the Study of the Economy and the State at 
the University of Chicago Booth School of Business, Chicago; Lear (2019), “Ex-post Assessment of Merger Control Decisions in Digital Mar-
kets,” rapport in opdracht van de Competition and Markets Authority.  
24 Prijzenobservatorium, “Analyse van de prijzen Jaarverslag 2017 van het Instituut voor de nationale rekeningen: Analyse van de markt-
werking voor juridische diensten, boekhoudkundige diensten, diensten van architecten en diensten van ingenieurs”.  
25 Prijzenobservatorium, “Analyse van de prijzen Jaarverslag 2019 van het Instituut voor de nationale rekeningen: Deel IV. Analyse van de 
marktwerking voor vastgoedmakelaars in België”.  
26 9,1% duurder dan Frankrijk, 12,9% duurder dan Nederland en 13,4% duurder dan Duitsland, zie pagina 104 e.v. van het Jaarverslag 2017 
van het Prijzenobservatorium. 
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lag in december 2020 gemiddeld 1,7% hoger dan in december 2019, terwijl de index van consump-

tieprijzen slechts 0,5 procent hoger noteert dan een jaar geleden27. De contracten tussen de distri-

butiesector en haar leveranciers kunnen in sommige gevallen leiden tot mededingingsbeperkende 

gevolgen tussen ketens of tussen leveranciers, bijvoorbeeld wanneer zij de vrijheid van distributeurs 

met betrekking tot de vaststelling van hun prijzen beperken, of nog de mogelijkheid om hun dien-

sten online aan te bieden. De BMA zal ook speciaal aandacht besteden aan de territoriale beperkin-

gen van het aanbod.  

• De energiesector28 

De energieprijzen zijn in april 2020 ten gevolge van de Covid-crisis sterk gedaald. Nadien hebben zij 

zich relatief snel hersteld, maar desondanks heeft de crisis bijgedragen tot een daling van het aantal 

bedrijven in de energiesector. De BMA zal erover waken dat, zeker in een context van geleidelijke 

afschaffing van kernenergie, de resterende aanbieders de gespannen situatie met een beperkt aan-

tal spelers niet aangrijpen om een concurrentiebeperkend beleid te voeren. 

• De farmaceutische sector 

De farmaceutische sector blijft een prioriteit voor de BMA, zoals het geval is in andere Europese 

landen. De Covid-crisis heeft het grote belang van deze sector alleen maar sterker in de verf gezet. 

De BMA zal aandacht besteden aan alle schakels van de waardeketen: de door de laboratoria vast-

gestelde prijzen, de concurrentie tussen de groothandelaars-verdelers, de competitieve dynamiek 

en de innovatie op het niveau van de apotheken. 

• De logistiek  

De logistieke sector vertegenwoordigt een belangrijk aantal arbeidsplaatsen en toegevoegde 

waarde in België. De havens zijn een toegangspoort voor veel producten in Europa, en de geografi-

sche ligging van het land, de dichtheid van het wegennet, het spoorwegnet en de binnenwateren, 

zorgen ervoor dat vele goederen via België worden doorgevoerd. De BMA zal alert zijn om ervoor te 

zorgen dat een gezonde concurrentie zich ontwikkelt in die gebieden. 

• Openbare aanbestedingen 

De aanbestedende overheden bieden jaarlijks contracten aan voor een bedrag van ongeveer 60 mil-

jard euro, of ongeveer 10 tot 15 % van het bruto nationaal product29. Bovendien zijn die contracten 

uiterst gevoelig voor het ontstaan van kartelafspraken vermits bij de openbare aanbestedingen, in 

tegenstelling tot andere markten, het prijsverloop geen impact heeft op de aanbestede hoeveelhe-

den (vastgelegd door de aanbestedende overheden)30.  

• De telecommunicatiesector31 

De telecommunicatiesector blijft een prioriteit voor de BMA. Consumenten blijven steeds vaker kie-

zen voor gezamenlijke aanbiedingen met een verdere toename van de verkoop van 4play-bundels 

 
27 https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/geharmoniseerde-consumptieprijsindex-hicp; Eurostat 
28 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). 
29 Public Procurement Indicators 2017 DG GROW, G - Single Market for Public Administration G4 - Innovative and eProcurement∗ July 9, 
2019. De exacte marktomvang is moeilijk te ramen. In geval 15% van het huidige BBP wordt toegepast, bedraagt de marktomvang vandaag 
zelfs ruim 70 miljard euro.  
30 Zie bv. Heimler, A. (2012) “Cartels in Public Procurement”, Journal of Competition Law & Economics. 
31 De horizontale screening van de FOD economie identificeert een reeks sectoren die bijzondere aandacht verdienen, waaronder de 
telecommunicatie (NACE 61) (zie Prijzenobservatorium (2019), “Marktwerking in België”) 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/geharmoniseerde-consumptieprijsindex-hicp
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/marktwerking-belgie-4
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en een verdere stijging van de bundelpenetratie op huishoudniveau32. Bovendien zijn dit type klan-

ten veelal minder geneigd te veranderen van operator33. De BMA zal in deze context de nodige maat-

regelen treffen opdat de concurrentie tussen operators en de toegang tot de markt niet wordt be-

moeilijkt. 

Over 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 in-

noverende zaken.  

 

 

 

5 maart 2021 

 

Bijlage: Analysekader betreffende het bepalen van prioritaire inbreukdossiers   

 
32 Mededeling van de Raad van het BIPT van 30 juni 2020 betreffende de status van de elektronische communicatie- en televisiemarkt in 
2019 . 
33 Mededeling van de Raad van het BIPT van 30 juni 2020 betreffende de status van de elektronische communicatie- en televisiemarkt in 
2019, p.32: “Het aantal huishoudens die in 2019 voor hun vaste diensten klant werden bij een andere operator daalde lichtjes van 100.422 
naar 95.144. Hierbij is de overschakeling naar 4-play van belang: vaste diensten zitten namelijk steeds vaker in een 4-play , wat de klan-
tenbinding verhoogt en het klantenverlies reduceert tot 2,7%.” 
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Bijlage: Analysekader betreffende het bepalen van prioritaire inbreukdossiers 

 
Met het oog op een optimaal gebruik van haar middelen zal zij haar interventies concentreren 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: 

• tussen relatief eenvoudige zaken waarbij de meest evidente inbreuken worden vervolgd, en de meer 

complexe of innoverende zaken met een meerwaarde voor de rechtspraak; 

• tussen de kartelafspraken, de verticale restricties en de misbruiken van machtspositie; 

• tussen de zaken die toelaten om binnen een relatief korte periode te worden afgerond en de zaken die 

een langere onderzoekstermijn behoeven; 

• tussen verschillende economische sectoren, om een evenwicht te garanderen tussen enerzijds strate-

gische sectoren met een macro-economisch belang en de andere sectoren, van minder strategisch be-

lang, maar waar het mededingingsrecht 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:34 

• 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 over de gehanteerde prijs, maar 

eveneens over het effect op de kwaliteit van het product of de dienstverlening aan de consument. Ze 

zal ook rekening houden met diverse indirecte effecten, zoals het ontradingseffect van andere inbreu-

ken 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 i.v.m. een vermeende inbreuk kan voor de BMA van stra-

tegisch belang zijn wanneer zij de sector, waar de inbreuk is gepleegd, als prioritair beschouwt (zie hier-

boven de oplijsting van prioritaire sectoren voor 2020), of wanneer ze een interpretatie van de wet wil 

verduidelijken en de zaak een precedentswaarde kan hebben. Wanneer de Autoriteit echter vaststelt 

dat andere instellingen beter geplaatst zijn om het specifiek probleem te behandelen, dan zal het stra-

tegisch 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 wanneer 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 on-

derzoek op te starten of om een onderzoek verder te zetten, en dat zal bepalend zijn voor het vastleg-

gen van de kalender van de onderzoeken.  

 
 

 

 

 

 
34 Zie in bijzonder, “OFT Prioritisation Principles”. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/555de49940f0b669c4000159/oft953.pdf
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