
 
 

 

PERSBERICHT 
Nr. 20/2021 

1 oktober 2021 

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft besloten de sigarettenfabrikanten Philip 

Morris Benelux, Établissements L. Lacroix Fils, JT International Company Netherlands en British 

American Tobacco Belgium te vervolgen wegens het uitwisselen van informatie over prijzen tussen 

concurrenten, hetgeen strijdig is met het mededingingsrecht  

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft op 1 oktober 2021 een gemotiveerd voorstel van 

beslissing neergelegd bij het Mededingingscollege in het kader van het onderzoek dat op 8 mei 2017 werd geopend 

met betrekking tot mogelijke restrictieve praktijken van Philip Morris Benelux (filiaal van Philip Morris International 

Inc), Établissements L. Lacroix Fils (filiaal van Imperial Brands PLC), JT International Company Netherlands (filiaal 

van Japan Tobacco Inc) en British American Tobacco Belgium (filiaal van British American Tobacco PLC) (verder “de 

partijen”). Het Auditoraat heeft in juni 2017 huiszoekingen uitgevoerd in het kader van dit onderzoek.  

De partijen zijn allen fabrikanten en verkopers van tabaksproducten in België en behoren tot grote internationale 

groepen. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 90% van de sigarettenmarkt in België.  

In zijn gemotiveerd voorstel van beslissing beroept de auditeur zich op het bestaan van mededingingsbeperkende 

praktijken die meerdere jaren hebben geduurd en bestaan in herhaalde uitwisselingen van informatie over hun 

toekomstige prijzen via groothandelaren. Volgens de auditeur bestond de praktijk erin dat de fabrikanten 

informatie over hun eigen toekomstige prijzen verzonden aan hun groothandelaren en, via de groothandelaren, 

informatie over de toekomstige prijzen van hun concurrenten ontvingen. Deze gedragingen zijn mogelijk in strijd 

met artikel IV.1 WER en artikel 101 VWEU. 

Deze zaak zal nu worden onderzocht door het Mededingingscollege, waarbij partijen de gelegenheid krijgen om 

zich tegen deze grieven te verdedigen. Zij kunnen schriftelijke opmerkingen indienen bij het Mededingingscollege 

en zullen worden gehoord tijdens een hoorzitting. Het Mededingingscollege kan ofwel het bestaan van een inbreuk 

op het mededingingsrecht vaststellen, ofwel verklaren dat er geen reden bestaat om op te treden. Het voorstel van 

beslissing loopt niet vooruit op deze beslissing 

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

Véronique Thirion  
Auditeur-generaal  
Tel: +32 473 88 72 43 
E-mail: véronique.thirion@bma-abc.be  
Website: www.mededinging.be 
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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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