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Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft het onderzoek naar een mogelijk 

misbruik van machtspositie door ABB Industrial Solutions BVBA stopgezet 

Op 25 juni 2018 heeft de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) op basis van een klacht 

van Teco NV (hierna “Teco”) een onderzoek geopend naar de prijs- en leveringsvoorwaarden van ABB met 

betrekking tot meterdekselsets 25D60 die onderdeel vormen van elektriciteitsmeterkasten die geïnstalleerd 

worden bij eindgebruikers. 

Volgens Teco zou ABB misbruik hebben gemaakt van haar machtspositie door discriminerende en excessief hoge 

prijzen op te leggen voor het aankopen van deze meterdekselsets. 

Het auditoraat stelt vast dat ABB de nodige inspanningen heeft geleverd om de levertermijnen te verbeteren en 

haar prijzen aan te passen om op die manier gevolg te geven aan de beslissing van het Mededingingscollege van 3 

september 2018 (Beslissing BMA-2018-V/M-28). 

ABB heeft verder een schadevergoeding betaald welke strekt tot de volledige vergoeding van de schade die volgens 

Teco is veroorzaakt door of voorkomt uit de gewraakte gedragingen van ABB die Teco ten grondslag heeft gelegd 

aan haar klacht bij de BMA. 

Op 29 november 2021 heeft Teco haar klacht ingetrokken. 

Op grond hiervan heeft het Auditoraat besloten, rekening houdend met de beperkte middelen waarover de BMA 

beschikt en het prioriteitenbeleid van de BMA in 2021, het onderzoek te seponeren. Bijgevolg heeft het Auditoraat 

geen standpunt ingenomen over de vraag of ABB al dan niet een inbreuk heeft gepleegd op het mededingingsrecht. 

De beslissing zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van de BMA 

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

Damien Gerard 
Auditeur-generaal 
Tel: +32 (2) 277 76 57 
E-mail : damien.gerard@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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