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2021 leek helaas op 2020. Het was opnieuw een jaar 
waarin sommigen van ons soms naar kantoor kwamen 
maar wij vooral thuis werkten. De  menselijke impact van 
de beperkingen ten gevolge van de covid-19 crisis werd 
misschien nog zwaarder omdat het einde telkens weer 
uit het zicht verdween. Maar opnieuw  kon de BMA zijn 
opdrachten blijven vervullen dankzij de inspanningen 
van het hele team.

Er waren wel minder concentratiedossiers (18 aanmel-
dingen na 26 in 2020), wat leidde tot 17 beslissingen van 
het Auditoraat na een vereenvoudigde procedure en 1 
van een College na een volledige eerste fase procedure. 
Er was ook maar 1 verzoek om voorlopige maatregelen, 
maar 4 beslissingen in inbreukzaken (1 in 2020) waarvan 
2 beslissingen van een College met boete, en 2 sepot-
beslissingen van het Auditoraat die voor de markt ook 
nuttige aanwijzingen geven. En in een vijfde zaak heeft 
de auditeur in 2020 al een gemotiveerd voorstel van 
beslissing neergelegd. Alle zittingen konden worden 
georganiseerd binnen de termijnen, ook al moesten wij 
uitwijken naar de balzaal van een hotel om de Covid-19 
maatregelen na te leven. Al deze beslissingen en voor-
stellen van beslissingen vergden substantieel werk 
van het Auditoraat, vaak bijgestaan door het team van 
economisten, en door de leden van het Secretariaat die 
zoals wij van thuis dienden te werken. En terwijl beslis-

singen 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.

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. En wij werkten zowel met de FOD Economie en 
de Permanente Vertegenwoordiging als met de Europese 
Commissie, het Europese Parlement en andere nationa-
le mededingingsautoriteiten betreffende de DMA. Wij 
bleven trouwens erg actief in de ECN en het Competition 
Committee van de OESO, maar ik moet tot mijn spijt 
opnieuw constateren dat de Covid-19 crisis een negatief 
effect had op het verloop van de Europese en internati-
onale activiteiten door de vermindering van informele 
contacten in de marge van vergaderingen. En de impact 
op advocacy initiatieven was nog negatiever.

Institutioneel zagen wij in 2021 belangrijke ontwikke-
lingen. Er werd een heel belangrijke stap gezet In de 
vernieuwing van het Directiecomité door de benoeming 
van Damien Gerard als auditeur generaal, in opvolging 
van Véronique Thirion. Zij heeft sinds de oprichting van 
de BMA vorm en inhoud gegeven aan het onderzoeksbe-
leid van de BMA, en aangetoond hoe belangrijk de toen 
nieuwe bevoegdheid om schikkingen te aanvaarden is 
voor een meer effectieve handhaving van de mededin-
gingsregels.

En wij kregen een significante verhoging van onze dota-
tie die ons toeliet 21 rekruteringen en een aantal vooral 
voor onderzoeken belangrijke investeringen te plannen.

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 profes-
sionalisme verdient ieders respect en erkenning.

Jacques Steenbergen  
Voorzitter
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1. De BMA

1.1. De structuur van de BMA
De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) startte haar werking als autonome dienst met rechts-
persoonlijkheid op 6 september 2013.

De BMA wordt bestuurd door een Directiecomité. Het Directiecomité staat onder meer in voor het 
dagelijkse management van de instelling, het bepalen van de beleidsprioriteiten en het vaststellen 
van richtsnoeren met betrekking tot de toepassing van de mededingingsregels. 

Het bestaat uit de voorzitter, prof. em. dr. Jacques Steenbergen, de auditeur-generaal, mevrouw 
Véronique Thirion tot 30 november 2021 en dr. Damien Gerard vanaf 1 december 2021, de direc-
teur 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 een beslissingsorgaan (Me-
dedingingscollege). 

De voorzitter van de BMA zit het Mededingingscollege voor. 

Het Mededingingscollege bestaat voor elke zaak uit de voorzitter en twee assessoren die op alfabe-
tische wijze binnen de relevante taalgroep worden aangeduid. 
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Tot de benoeming van de nieuwe assessoren in februari 2022, 
waren de assessoren in 2022 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 samenge-
steld 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 15 verschillende 
personen met die verantwoordelijkheid belast.

Het personeel van het Auditoraat verricht ook, op verzoek van de 
auditeur-generaal, onderzoek naar aanleiding van informatie en 
de analyse van informele klachten om potentiële onderzoeksdos-
siers te identificeren. 

1.2. Werkstromen 
De BMA heeft naast haar bijdrage aan het Europese en internati-
onale mededingingsbeleid drie grote werkstromen:

•	 de beteugeling van 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 mededingings-
regels1: 

• het verbod van mededingingsbeperkende afspraken of on-
derling afgestemde feitelijke gedragingen,

• het verbod van misbruik van machtspositie,

• het verbod van misbruik van economische afhankelijkheid. 

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 net-
werken 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 mede-
dingingsregels door het informele mededingings- en het advo-
cacybeleid,

vii. de medewerking van de BMA aan regelgeving.

1.3. Prioriteiten
Jaarlijks bepaalt het Directiecomité van de BMA zijn beleidsprio-
riteiten, die het meedeelt aan de minister en in een nota publiek 
maakt. Deze in de wet voorziene prioriteitennota voor 2022 
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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2. Enkele kerncijfers
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 België 2021 België 2020 EU 2020 (a) NL 2020 (b) F 2020(c)

Middelen      

Personeel (d) 47 46 798 167	(e)	 169

Personeelsleden beschikbaar voor onder-
zoeken (f)

34 34    

Budget of uitgaven (in mio euro) (g) env. 9,1 env. 9,1 154,8 18,7 21,9

Restrictieve praktijken      

Onderzoeken 8 7   129 (h)

Huiszoekingen 2 (i) 0 0 3 1

Clementieverzoeken 3 4 4  2

Beslissingen over kartels 3 (j) 1 (k) 3 3 5

Beslissingen over misbruik van machtspos-
ities

1 (l) 0    

Beslissingen overmisbruiken van econo-
mische afhankelijkheid 

0 0    

Beslissingen over voorlopige maatregelen 1 8 (m)    

Beslissingen met boete 2 (n) 0 3 3 11

Bedrag boetes (in mio euro) 1,104 (o) 0 369,6 82,5 1,79

Gemiddelde duur van procedures 3j 5m 13d 2a 10m (p)    

(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) Lopende zaken.
(i) Waarvan 1 op verzoek van de Europese Commissie en 1 op verzoek van de ACM (NL).
(j)Twee beslissigen van het College en een sepotbeslissing van het Auditoraat..
(k) Een belissing van het Mededingingscollege. 
(l) Een sepotbeslissing.
(m) Waarvan 2 interpretatiebeslissingen. Betreft 5 zaken.
(n) Waarvan 1 beslissing vernietigd door het Marktenhof.
(o) De boete van 859.310 € werd vernietigd door het Marktenhof.
(p) Betreft de kartel beslissing.
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 België 2021 België 2020 EU 2020(a) NL 2020 (b) F 2020 (c)

Concentraties      

Aanmeldingen 18 26 361 89 209

Beslissingen na niet vereenvoudigde procedure 0 7 8 8 12

Beslissingen na vereenvoudigde procedure 17 25    

Beslissingen in tweede fase 0 1    

Beslissingen met voorwaarden 0 1 16 4 10

Beslissingen gedeeltelijke opheffing van voor-
waarden

0 1    

Beslissingen niet-naleving verbintenissen 0 0    

Beslissingen met boete 0 0    

Bedrag boetes (in mio euro) 0 0    

      

Amicus brieven      

Belgische rechters 1 0    

Buitenlandse rechters 0 0    

Arresten      

Hof van Beroep Brussel 2 4    

Hof van Cassatie / Grondwettelijk Hof 0 0    

(a) Bron: GCR Rating enforcement 2021
(b) Bron: GCR Rating enforcement 2021
(c) Bron: GCR Rating enforcement 2021



©
 A

do
be

St
oc

k.
co

m

De formele dossiers betreffende de handhaving van de artikelen IV.1, IV.2, en IV.2/1 WER en 101 en 102 VWEU l 9

3. De formele dossiers  
betreffende mededingings- 
beperkende praktijken
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3.1. Korte bespreking van beslissingen van het Mededingingscollege 

3.1.1. Enkele cijfers

Aantal
Commentaar 

2021 2020

Beslissingen    

Totaal aantal 3 9  

Aantal colleges 4 7  

Beslissingen ten gronde 2 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 machtspositie vast-
stellen (art. IV.52, § 1, 3° WER)

0 0  

Beslissingen die een kartel of misbruik van machtspositie vast-
stellen (art. IV.52, § 1, 2° WER)

2 1  

Beslissingen met toezeggingen (art. IV.52, § 1, 7° WER) 0 0  

Beslissingen met een volledige vrijstelling van boete voor recht-
spersonen (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 natuurli-
jke personen (art. IV.54, § 2 WER)

0 0  

Beslissingen met sancties (geldboeten en dwangsommen) (art. 
IV.79 e.v. WER)

2 0  

-        Beslissingen met een boete voor rechtspersonen 2 0  

-        Beslissingen met boete voor natuurlijke personen 0 0  

-        Beslissingen met dwangsom 0 0  

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

1 8  

Beslissingen waarin voorlopige maatregelen geweigerd 
werden (art. IV.73, § 1 WER)

1 2  

Beslissingen met voorlopige maatregelen (art. IV.73, § 1 WER) 0 6  

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

0 0  

Beslissingen waarin voorlopige maatregelen werden geweig-
erd (art. V.4, § 4 WER)

0 0  

Beslissingen met voorlopige maatregelen (art. V.4, § 4 WER) 0 0  
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Aantal Commentaar 

2021 2020

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

0 0  

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

0 0

Duur van procedures (in maanden en dagen)    

Inbreukzaken voor het College 2 j 10 m 2 j 10 m  

Voorlopige maatregelen 1 m 19 d 1 m 19 d De	wet	voorziet	afhankelijk	van	eventuele	
verlengingen een maximumtermijn van 2 
maanden tot 2 maanden en 2 weken.

Beroep tegen sepotbeslissingen van het Auditoraat / /

3.1.2. Inbreukbeslissing

3.1.2.1. Orde der apothekers

Op 28 mei 2019 had de BMA een beslissing genomen waarbij de 
Orde der apothekers werd veroordeeld omdat ze de ontwikkeling 
van de groep MediCare-Markt beoogde te belemmeren en er 
werd haar een boete van 1 miljoen euro opgelegd. 

In een arrest van 2020 had het Marktenhof de beslissing van 
28 mei 2019 vernietigd voor zover daarin het bedrag van de 
boete was vastgesteld op 1 miljoen euro, maar werd wel het 
bestaan van de inbreuk  bevestigd alsook het beginsel zelf dat 
een geldboete werd opgelegd  aan de Orde van Apothekers. Het 
Marktenhof had de zaak verwezen naar het Mededingingscollege 
om het eindbedrag van de boete vast te stellen met inachtne-
ming van het wettelijk maximum dat gold in de oude versie van 
de wet (artikel IV.70 WER versie 2013). 

In uitvoering van het arrest van het Hof van Beroep van 8 januari 
20202, heeft een College, anders samengesteld, een beslissing3 
genomen waarbij aan de Orde der apothekers een geldboete van 
245.000 euro is opgelegd.

3.1.2.2. Caudalie groep
Het Mededingingscollege heeft op 6 mei 20214 beslist dat ven-
nootschappen uit de Caudalie groep minimumprijzen en beper-
kingen van actieve en passieve verkopen oplegden in strijd met 
de artikelen IV.1 WER en 101 VWEU. 

Het College heeft de oplegging van minimumprijzen en beperkin-
gen van actieve en passieve verkopen aangemerkt als hardcore 
doelbeperkingen. De inbreuk betrof de selectieve distributie en 
de verkoop online van cosmetische producten. 

Het College heeft verbintenissen aanvaard betreffende de voor-
waarden die Caudalie kan opleggen aan de verdelers om de in-

2 2019MR3 Ordre des pharmaciens
3 Décision n°ABC-2021-I/O-05
4 Décision n°ABC-2021-P/K-09

tegriteit van haar distributienet te vrijwaren en haar merkimago 
te beschermen. Deze verbintenissen werden aanvaard als een 
verzachtende omstandigheid. 

Het College heeft een boete van 859 310 euro opgelegd.

De beslissing van het College werd vernietigd door het 
Marktenhof in een arrest van 1 december 2021 (infra)5.

3.1.3. Voorlopige maatregelen

3.1.3.1 Cruises op de Maas
Het Mededingingscollege heeft op 6 juli 20216 geweigerd een 
voorlopige maatregel op te leggen aan La Citadelle de Dinant SA 
en de Compagnie des Croisières Mosanes SPRL (verweersters) 
na een verzoek van Dinant Evasion SA en Dinant Croisières SPRL 
(verzoeksters).

De verzoeksters lieten gelden dat verweersters als enigen met 
een loket voor tickets aan de Citadel misbruik maakten van een 
machtspositie door een gecombineerd tarief met korting aan te 
bieden voor een bezoek aan de Citadel met gebruik van de kabel-
baan  en een cruise op de Maas met vertrek in Dinant. 

Gelet op het geringe percentage van klanten van verweersters 
die een gecombineerd ticket kopen en de zichtbaarheid van ver-
zoeksters in de stad, heeft het College geoordeeld dat het prima 
facie niet was aangetoond dat verweersters een machtspositie 
hebben op de markt voor de cruises. Er was bijgevolg geen reden 
om te onderzoeken of het gecombineerd tarief een misbruik van 
machtspositie vormde in de zin van artikel IV.2 WER.

5 2021MR1 Caudalie
6 Décision n°ABC-2021-V/M-12

https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/2019mr3-ordre-des-pharmaciens
https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/21-io-05-medicare-market-ordre-des-pharmaciens
https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/21-pk-09-newpharma-pharmasimple-caudalie
https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/2021mr1caudaliea
https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/21-vm-12-groupe-pitance-groupe-mdv
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3.2. Korte bespreking van beslissingen van het Auditoraat

3.2.1. Enkele cijfers over onderzoeken

 Onderzoeken door het Auditoraat
Aantal

2021 2020

Open onderzoeken 8 7

Restrictieve mededingingspraktijken 3 6

Misbruiken van machtspositie 2 1

Misbruik van economische afhankelijkheid 2 0

Gebrek aan aanmelding voor een concentratie 1 0

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

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

   

Verzoeken om voorlopige maatregelen (art. IV.72 WER) 1 3

   

Dossiers met clementieverzoeken (art.IV.54, § 1 WER) 3 4

   

Dossiers met verzoeken om immuniteit voor natuurlijke personen (art. IV.54, § 2 WER) 1 5

   

Zaken waarin een huiszoeking is verricht 0 0

   

Voorstellen van beslissing neergelegd bij het Mededingingscollege 1 2

3.2.2. Enkele cijfers over beslissingen
 Aantal

 2021 2020

Beslissingen (totaal aantal) 2 0

   

Beslissingen die een procedure afsluiten als gevolg van een transactie (art. IV.59, §1 WER) 0 0

   

Seponeringsbeslissingen (art. IV.44, §1 WER) 2 0

Seponering van een klacht wegens onontvankelijkheid, ongegrondheid of verjaring (art. IV.44, 
§1, 1° WER)

0 0

   

Seponering van een klacht wegens toezeggingen (art. IV.44, §1, 2° WER) 2 0

   

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

0 0

   

Beslissingen in verband met vertrouwelijkheid (art. IV.41 WER) 4 20
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3.2.3. Korte bespreking van beslissingen

3.2.3.1. Sepotbeslissingen

Aankoopalliantie tussen Carrefour en Provera

In mei 2019 heeft de auditeur-generaal een ambtshalve onder-
zoek geopend naar de overeenkomst om te onderhandelen over 
aankopen bij bepaalde leveranciers, die in november 2018 werd 
gesloten tussen Carrefour Belgium en Provera (de aankoopcen-
trale van de Louis Delhaize groep die onder meer de winkels 
Cora, Match, Smatch, Delitraiteur en Louis Delhaize omvat). De 
overeenkomst heeft betrekking op nationale merkproducten 
van ongeveer 140 leveranciers, evenals op bepaalde producten 
aan de laagste prijs waarover oorspronkelijk door Carrefour was 
onderhandeld.

In de dagen na de opening van dit onderzoek werden huiszoekin-
gen verricht in de lokalen van Carrefour en Provera.

In een voorlopige beoordeling was het Auditoraat van mening 
dat het systeem van onderhandelingsmandaat dat Carrefour van 
Provera had gekregen, aanzienlijke risico’s van informatie-uitwis-
seling tussen de partijen zou inhouden en dat de werking van de 
aankoopalliantie van invloed zou kunnen zijn op de commerci-
ele strategie van Carrefour en Provera. Het Auditoraat was van 
oordeel dat deze informatie-uitwisseling en de werking van de 
aankoopalliantie inbreuken op het mededingingsrecht konden 
vormen. 

De partijen hebben toezeggingen aangeboden om aan de be-
zorgdheden van het Auditoraat tegemoet te komen. Deze toezeg-
gingen bestaan voornamelijk in de overdracht van de volledige 
inkoopafdeling van Carrefour aan een afzonderlijke rechtsper-
soon, Interdis, en in een strenger toezicht op de uitwisseling van 
informatie die noodzakelijk is voor de goede werking van de al-
liantie, zowel tussen de partijen als tussen Interdis en de andere 
afdelingen van Carrefour. 

Bovendien verbonden de partijen zich ertoe dat de alliantieon-
derhandelingen voortaan beperkt zouden blijven tot het strikt 
financiële aspect van de gezamenlijke aankopen, waarbij elke 
partij haar commerciële strategie in volledige onafhankelijkheid 
zou kunnen bepalen.

De toezeggingen werden op 28 januari 2021 aan een markttest 
onderworpen. De meerderheid van de ondervraagde leveran-
ciers waren van oordeel dat deze toezeggingen beantwoordden 
aan de bezorgdheden van het Auditoraat ook al zouden zij erop 
toezien dat deze toezeggingen door Carrefour en Provera daad-
werkelijk worden nagekomen.

Het Auditoraat was van oordeel dat de door Carrefour en Provera 
gedane toezeggingen evenredig en toereikend waren om aan de 
vastgestelde potentiële concurrentiebeperkingen tegemoet te 
komen en heeft deze toezeggingen verbindend verklaard. 

Op grond hiervan heeft het Auditoraat besloten het onderzoek 
ambtshalve stop te zetten7. Bijgevolg heeft het Auditoraat geen 
standpunt ingenomen over de vraag of de partijen al dan niet 
inbreuk hadden gepleegd op het mededingingsrecht.

7 Décision n°ABC-2021-I/O-06

ABB Industrial Solutions

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 meterdeksel-
sets 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 voorlopige 
maatregelen beslissing van het Mededingingscollege van 3 sep-
tember 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 werd 
veroorzaakt door of voortkwam uit de gewraakte gedragingen  
die Teco aan ABB verweet in haar klacht bij de BMA.

Op 29 november 2021 heeft Teco haar klacht ingetrokken.

Op grond hiervan heeft het Auditoraat besloten, rekening hou-
dend met de beschikbare middelen waarover de BMA beschikt 
en het prioriteitenbeleid van de BMA in 2021, het onderzoek 
te seponeren8. Bijgevolg heeft het Auditoraat geen standpunt 
ingenomen over de vraag of ABB al dan niet een inbreuk heeft 
gepleegd op het mededingingsrecht.

8 Beslissing nr.BMA-2021-P/K-23

https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/21-io-06-aud-carrefour-provera
https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/21-pk-23-aud-teco-nv-abb-industrial-solutions-bvba
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4. Het concentratietoezicht
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4.1. Enkele cijfers

Aantal Verwijzingen 2021

2021 2019

Concentraties ingediend met vereenvoudigde proce-
dure (art. IV.70 WER)

17 25 Zie website

Concentraties goedgekeurd in vereenvoudigde proce-
dure

17 25  

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

1 1 havens van Antwerpen/Zeebrugge

Ontheffing beslissingen (art. 10, §6, WER) 1 0  

Concentraties beslist in eerste fase 0 6  

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

0 3  

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

0 1  

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

0 0  

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

0 2  

Concentraties beslist in tweede fase 0 1  

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

0 0  

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

0 1  

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

0 0  

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

0 0  

https://www.abc-bma.be/fr
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5.1. Enkele cijfers
Voor het Marktenhof en het Hof van Cassatie in de zaken van de BMA en van de voormalige Raad voor de Mededinging:

2021 Aantal Referentie

Beroepen ingesteld in 2021 1 Caudalie /BMA: 2021/MR/1

Arresten van het Marktenhof 2 Caudalie /BMA: 2021/MR/1 : tussenarrest van 30 juni 2021

  Caudalie /BMA: 2021/MR/1 : eindarrest van 1 december 2021

Arresten van het Hof van Cassatie 0  

Overige hangende beroepen 1 URBSFA /BMA en Virton: 2020/MR/2

Cassatievoorzieningen 1 Proximus/BMA en Belgische staat: C.21.294.F 

Overige hangende Cassatieberoepen 1 BMA en URBSFA / Virton 

5.2. Beknopte bespreking

Caudalie 

Op 14 juni 2021 heeft  Caudalie  een beroep ingesteld tegen de 
beslissing van de BMA van 6 mei 2021, waarbij werd vastgesteld 
dat deze onderneming een inbreuk had begaan op art. IV.1, §1 
WER en art. 101 VWEU met name door het opleggen van mini-
mumprijzen (art. 4, a) van de Verticale groepsvrijstellingsveror-
dening) en het opleggen van beperkingen op online verkopen 
aan haar selectieve distributeurs (art. 4, c) Verticale groepsvrij-
stellingsverordening). Het  Mededingingscollege legde een boete 
op aan Caudalie ten belope van 859.310 euro. Het College heeft 
tevens toezeggingen die Caudalie in de loop van de procedure 
had voorgesteld, aanvaard en verbindend verklaard in toepassing 
van artikel IV.52, 2° WER. 

In een tussenarrest van 30 juni 2021 heeft het Marktenhof 
overeenkomstig art. IV.90, §3 WER de tenuitvoerlegging van 
de beslissing van  het Mededingingscollege geschorst tot op 
de dag van de uitspraak van het eindarrest voor zover het 
Mededingingscollege de toezeggingen had aanvaard en verbin-
dend verklaard. 

Op 1 december 2021 velde het Marktenhof een eindarrest in 
de zaak. Het Marktenhof gaat uit van het verschil tussen (i) de 
modaliteiten die het College kan opleggen op basis van art. IV.52, 
§1, 2° WER wanneer het vaststelt dat een restrictieve mededin-
gingspraktijk bestaat en in voorkomend geval een geldboete op-
legt en (ii) het op basis van art. IV.52, §1, 7° WER verbindend ver-
klaren van aangeboden toezeggingen en vaststellen dat er niet 
langer gronden bestaan voor de BMA om op te treden. Volgens 
het Hof had het  College de toezeggingen die Caudalie in de loop 
van de procedure had voorgesteld met het oog op de vaststelling 
dat er geen gronden meer bestonden om op te treden, aanvaard 
en verbindend verklaard op basis van art. IV.52, §1, 2° WER, het-
geen de tekst van dit artikel niet toelaat voor verbintenissen die 
worden aangeboden in de specifieke context van art. IV.52, § 1, 
7° WER. Voorts oordeelde het Marktenhof dat in het licht van de 
verschillende doelstellingen van art. IV.52, § 1, 2° en art. IV.52, 
§ 1, 7° WER, de proportionaliteit van de maatregelen in het ene 
of andere scenario verschillend dient te worden beoordeeld. De 
door Caudalie voorgestelde verbintenissen in het kader van art. 
IV.52, §, 7° kunnen volgens het Hof niet automatisch worden 
opgelegd in een verschillend rechtskader dat de vaststelling van 
een inbreuk en de oplegging van een geldboete impliceert. De 
BMA kan zich niet in de plaats stellen van de vervolgde partij om 
de aangeboden toezeggingen te wijzigen. Bijgevolg vernietigde 
het Marktenhof  de aangevochte beslissing. 
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Virton

In het vorige jaarverslag werd reeds melding gemaakt van het 
beroep tegen de beslissing van het Mededingingscollege van 28 
juli 2020 tot afwijzing van het verzoek om voorlopige maatrege-
len van de club Virton tegen de Belgische voetbalbond die haar 
een licentie had geweigerd voor deelname aan het professionele 
voetbal 1A en 1B voor het seizoen 2020-2021. In een arrest van 
23 september 2020 vernietigde het Marktenhof de beslissing van 
het College op grond van motiveringsgebreken en verwees de 
zaak naar een anders samengesteld College om weer te oorde-
len 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 te sanctioneren is. Ook de KBVB 
heeft een voorziening in cassatie ingesteld tegen het arrest van 
het Marktenhof. 

Intussen heeft het Mededingingscollege een nieuwe beslissing 
genomen dd. 19 november 2020, waarbij zij voorlopige maat-
regelen heeft toegekend aan Virton. Tegen deze beslissing is de 
KBVB dd. 24 december 2020 in beroep gegaan. Het beroep hangt 
voor het Marktenhof, tot hiertoe in afwachting van  de uitspraak 
van het Hof van Cassatie in de cassatieberoepen van de BMA en 
de KBVB  tegen het arrest van het Marktenhof van 23 september 
2020. 

Proximus

Tot slot werd in het vorige jaarverslag het tussenarrest van 7 
oktober 2020 van het Marktenhof besproken in het kader van 
het beroep tot nietigverklaring van  Proximus tegen de beslissing 
van de voormalige Raad voor de Mededinging van 26 mei 2009 
(oplegging  van een geldboete  wegens misbruik van machtspo-
sitie). Intussen heeft Proximus op 9 juli 2021 een cassatieberoep 
ingesteld tegen dit tussenarrest. 
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6. Amicus curiae
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In een amicus curiae die werd ingediend overeenkomstig artikel 
IV.88 § 1 WER en op verzoek van de Ondernemingsrechtbank van 
Leuven in een geschil tussen de Koninklijke Belgische Biljartbond 
(“KBBB”) en Hector Cue Sports Belgium (“HCSB”), een leverancier 
van biljartballen, had de BMA de gelegenheid  om de verplich-
tingen te preciseren die uit hoofde van de mededingingsregels 
op een sportbond kunnen rusten wanneer zij sponsor- of andere 
rechten toekent aan een onderneming.

In deze zaak had de KBBB een sponsorovereenkomst van vier jaar 
gesloten met een leverancier van carambole biljartballen waarbij 
de leverancier gedurende vier jaar de officiële en exclusieve le-
verancier werd voor de Kampioenschappen van België, de finale 
van de Beker van België en het Kampioenschap van de Jeugd. 
Geen publiciteit mocht worden gevoerd voor concurrerende 
merken van biljartballen. HCSB voerde aan dat de KBBB inbreuk 
had gepleegd op het mededingingsrecht door het toekennen 
van exclusiviteit aan één handelspartner, met uitsluiting van alle 
andere leveranciers van biljartballen, zonder verantwoording en 
zonder openbare, transparante aanbesteding.

In de amicus curiae onderzoekt de BMA de voorwaarden waar-
onder de toekenning van exclusiviteit door de KBBB een inbreuk 
kan uitmaken op de artikelen IV.1 en IV. 2 WER en 101 en 102 
VWEU.9

Aangaande de toepassing van artikel IV.2 WER en 102 WVEU 
dient door de rechter allereerst te worden nagegaan of de KBBB 
desgevallend een machtspositie bekleedt op de markt van de 
organisatie en commerciële exploitatie van carambole biljart-
wedstrijden in België. Daarbij is o.m. van belang de erkenning 
door het BOIC van de KBBB als de nationale bond in België, het 
feit dat de KBBB de enige nationale organisator is, het aandeel 
van de drie kampioenschappen en andere door de KBBB ge-
organiseerde wedstrijden in het totaal aantal georganiseerde 
wedstrijden, alsook de regelgevende bevoegdheid van de KBBB 
om criteria op te leggen waaraan biljartballen moeten voldoen, 
waardoor deze bond de toegang van leveranciers van biljartbal-
len tot de stroomafwaartse markt van de verkoop van carambole 
biljartballen bepaalt. 

Vervolgens wees de BMA op de rechtspraak van het Hof van 
Justitie over het specifiek discriminatieverbod van artikel 102, 
eerste lid en tweede lid, onder c) VWEU (en dus van artikel IV.2, 
lid 1 en lid 2, 3° WER). In deze rechtspraak oordeelde het Hof dat 
het commerciële gedrag van een onderneming met een machts-
positie de mededinging op een stroomopwaartse of stroomaf-
waartse markt, d.w.z. tussen leveranciers of tussen afnemers 
van deze onderneming, niet mag vervalsen.10 De genoemde 
artikelen  verbieden een dominante onderneming om ten opzich-
te van handelspartners ongelijke voorwaarden toe te passen bij 

9 De KBBB dient als organisator van biljartwedstrijden en aantrek-
ker van sponsoring beschouwd te worden als een onderneming.

10 Arrest van het Hof van Justitie van 18 april 2018 in zaak C-525/16, 
Serviços de Comunicações e Multimédia SA/Autoridade da Con-
corrência (hierna MEO zaak), r.o. 24.

gelijkwaardige prestaties. Volgens de BMA gelden de principes 
van deze rechtspraak  ook in een situatie waarin de KBBB in 
haar sportreglement bepaalt dat alle biljartwedstrijden die door 
de  aangesloten leden en clubs binnen haar structuur worden 
georganiseerd, kunnen worden gespeeld met  biljartballen van 
leveranciers die de KBBB op grond van kwalitatieve criteria heeft 
goedgekeurd. In casu beschikt de KBBB over een lijst van geken-
de leveranciers waarvan de ballen geschikt werd geacht voor de 
wedstrijden en competities binnen haar structuur. De BMA is van 
oordeel dat als onderneming met een machtspositie (indien deze 
wordt vastgesteld) van de KBBB redelijkerwijze mocht worden 
verwacht dat zij een in-mededingingstelling organiseert wanneer 
zij kiest voor één ballenleverancier  voor haar  kampioenschap-
pen. In dat geval kan de sluiting van exclusieve sponsorover-
eenkomsten met een welbepaalde leverancier van biljartballen 
voor in eigen beheer georganiseerde wedstrijden zonder de 
leveranciers van goedgekeurde biljartballen op de lijst de reële 
mogelijkheid te geven om mee te dingen, een discriminatoire 
handelswijze opleveren  in de zin van artikel IV.2 WER en artikel 
102 VWEU. De BMA meent dat deze handelswijze, voor zover 
zij zich daadwerkelijk zou hebben voorgedaan, tot doel heeft 
afbreuk te doen aan de mededingingspositie van de niet-gecon-
tacteerde leveranciers ten opzichte van de leverancier die het 
sponsorcontract heeft getekend (verschaffing van een concurren-
tieel voordeel). 

Aangaande de toepassing van artikel IV.1 WER en artikel 101 
VWEU meent de BMA dat het toekennen van exclusiviteit in 
een sponsorcontract door één onderneming aan een andere 
onderneming op zich geen met het mededingingsrecht strijdige 
mededingingsbeperking vormt. Evenwel kan de mededingingsbe-
perkende strekking van de toekenning van exclusiviteit blijken uit 
de feitelijke omstandigheden waarin deze toekenning is gebeurd. 
Wat de gevolgen van de sluiting van een exclusief sponsorcon-
tract op de markt van de verkoop van carambole biljartballen 
betreft, is BMA van oordeel dat in het licht van haar beschikking-
spraktijk en de rechtspraak van het Marktenhof, rekening moet 
worden gehouden met het eventuele premium karakter van de 
betrokken kampioenschappen, het bestaan van volwaardige al-
ternatieven voor concurrenten, de marktpositie van de gekozen 
leveranciers, de duur van de contracten en het desgevallend ont-
breken van een objectieve, niet-discriminerende en transparante 
biedprocedure en de daaruit voorvloeiende uitsluitingseffecten 
op de stroomafwaartse markt.

 Bij het vellen van haar eindvonnis van 30 november 2021 heeft 
de Ondernemingsrechtbank van Leuven de amicus curiae van 
de BMA in aanmerking genomen. Dit vonnis maakt uitvoerig 
melding van het standpunt van de BMA en werd onlangs gepu-
bliceerd.11      

11 Competitio 2021, vol 16/4, blz. 414-425.
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7. Formele adviezen

7.1. Bindende formele adviezen 

Toegang tot het televisieaanbod

Op 11 januari 2021 heeft het Directiecomité adviezen uitge-
bracht aan het BIPT, de CSA, de Medienrat en de VRM betreffen-
de de referentieaanbiedingen van Brutélé, VOO en Telenet voor 
de toegang tot het televisieaanbod. Deze adviezen maken deel 
uit van de besluiten van de Conferentie van Regulatoren van de 
elektronische-communicatiesector van 29 juni 2018 betreffende 
de analyse van de breedband- en televisieomroepmarkten.

De BMA was van oordeel dat de aanpassingen die de verschil-
lende operatoren aan hun referentieaanbod dienden aan te 
brengen, redelijk leken en geen commentaar behoefden en dat 
de ontwerpbesluiten van de verschillende regulatoren in over-
eenstemming waren met de door het mededingingsrecht nage-
streefde doelstellingen.

Eenmalige kosten

Op 9 april 2021 heeft het Directiecomité adviezen uitgebracht 
aan het BIPT en de Medienrat betreffende de analyse van de 
eenmalige vergoedingen en de maandelijkse huurvergoeding 
“SLA Repair” in het kader van de referentieaanbiedingen van 
de kabeloperatoren voor de toegang tot het televisieaanbod en 
voor de toegang tot het breedbandaanbod.

De BMA oordeelde dat de tariefaanpassingen van de operatoren 
redelijk leken en geen commentaar behoefden en dat de ont-
werpbesluiten van het BIPT en de Medienrat in overeenstem-
ming waren met de doelstellingen van de mededingingswetge-
ving. 

Hoogwaardige toegangsdiensten 

Op 22 juni 2021 heeft het Directiecomité een advies uitgebracht 
over een ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende 
het referentieaanbod BROTSoLL (Offer for Terminating Segment 
of Leased Lines) van hoogwaardige toegangsdiensten van 
Proximus.

De BMA was, overeenkomstig artikel 55, §4 van de wet van 
13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, van 
oordeel dat de conclusies van het ontwerpbesluit in overeen-
stemming zijn met de door het mededingingsrecht beoogde 
doelstellingen.
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8. 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 2021 kunnen als volgt worden samengevat (vergelijking met de 
activiteiten van de BMA in 2020):
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2021 2020

ECN Adviescomités   

Inbreuken (Verordening 1/2003) 13 9

Concentraties (Verordening 139/2004) 6 6

Oral Hearings 5 6

Besprekingen met betrokken partijen 1  

ECN Werkgroepen  

Plenaire vergaderingen ECN (incl. DG meetings) 4 4

Vergaderingen subwerkgroepen 30,	6	schriftelijke	bijdragen 20,	7	schriftelijke	bijdragen

Huiszoekingen  

Bijstand bij EU-inspecties 1 0

Op vraag van nationale autoriteiten 1 0

Varia  

Vragen van nationale autoriteiten 47 63

Andere assistentie aan nationale autoriteiten (art. 22 Vo 
1/2003)

2 1

Vragen aan nationale autoriteiten 0 2

Bilaterale contacten (Commissie en NCAs) 32 18

OESO  

Competition Committee en Bureau 6,	4	schriftelijke	bijdragen,	voor-
zitter	herkozen	als	lid	van	de	raad

4,	2	schriftelijke	bijdragen,	voor-
zitter	herkozen	als	lid	van	de	raad

Werkgroepen 4 4,	1	schriftelijke	bijdragen	

Forum 3 3,	2	schriftelijke	bijdragen

ICN  

Jaarlijkse vergadering 1 1

Werkgroepen / /

Bilaterale contacten / 1

ECA  

Jaarlijkse vergadering 1 /

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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9. 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 onder-
scheiden wij 

(i) informele tussenkomsten betreffende overwogen praktijken, 
(ii) eigen sectoronderzoeken, 
(iii) samenwerking met regulatoren, 
(iv) het beantwoorden van diverse vragen die aan de Autoriteit worden gesteld, 
(v) diverse advocacy-initiatieven, en 
(vi) de betrokkenheid van de BMA bij regelgevende initiatieven.

9.1. Informele tussenkomsten
In mei 2020 publiceerde de BMA een mededeling over 
de informele zienswijzen van de voorzitter12. De voorzit-
ter kan, in zoverre de middelen en prioriteiten het toela-
ten, informele zienswijzen afgeven als aan de volgende 
voorwaarden voldaan is:

•	 het moet een reëel overwogen overeenkomst of re-
geling 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 pro-
cedure voor een Belgische of communautaire rech-
ter,

•	 het moet een nieuwe rechtsvraag betreffen. 

De voorzitter heeft in 2021 geen informele zienswijzen 
afgegeven.

12 Informele zienswijzen.

9.2. 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 ge-
nomen 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 hebben 
de besprekingen voortgezet met het oog op de sluiting 
van een memorandum van samenwerking.

https://www.bma-abc.be/nl/over-ons/publicaties/informele-zienswijzen-van-de-voorzitter
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9.3. Het beantwoorden van diverse vragen die aan de Autoriteit worden gesteld en haar be-
trokkenheid in onderzoeken en procedures (andere dan beroepen tegen eigen beslissingen)

Deze tussenkomsten van de BMA in 2021 kunnen kwantitatief als volgt worden samengevat (in vergelijking met de activiteiten van de BMA 
in 2020):

2021 2020

Parlementaire vragen 8 7

Parlementaire hoorzittingen en parlementaire commissies 0 1

Voorbereiding van de interventies in procedures 0 4

Adviezen over en redigeren van wetgevende initiatieven 6 4

Medewerking aan externe onderzoeken (IMF e.a.) 0 2

Vergaderingen van de Commissie voor de Mededinging 1 1

   

Andere vragen gesteld aan de BMA 144 169

Vragen over boek IV WER (algemene uitleg) 34 30

Vragen over de Europese concurrentieregels 3 4

Vragen m.b.t. specifieke gevallen 53 62

Vragen over handelspraktijken 17 26

Vragen betreffende bevoegdheden van andere departementen 31 39

Informele “dossiers” 6 8

(a) Van de staat, de regering of de minister voor het Hof van Justitie of andere hoven.
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9.4.	Diverse	andere	advocacy	initiatieven	

Hieronder een overzicht van diverse andere initiatieven die op het gebied van advocacy werden genomen in 2021 (in vergelijking tot de ac-
tiviteiten van de BMA in 2020):

2020 2019

Conferenties en deelname aan debatten 15, georganiseerd door of met o.a. Advanced 
EU	Competition	Law	Conference,	ACE	Barcelona	
Conference,	Les	Barreaux	de	France,	Benelux,	
Competition	Policy	International	(2),	Fordham	
University,	Global	Competition	Law	Center,	ICN,	
International	Bar	Association,	KU	Leuven,	Univer-

siteit Antwerpen, VSMR/AEDC, SREPB (2)

18, georganiseerd door of met o.a. 
Advanced	EU	Competition	Law	Confe-
rence;	Benelux;	Competitio;	CompLaw	
EU Merger control; Corporate Support 
Group;	Délégation	des	Barreaux	de	

France;	Global	Center	Competition	Law;	
IBA;	Knect;	London	Business	School;	
Fod Economie; OESO; Pros & Cons; 
Société	Royale	d’Economie	politique	
de	Belgique;	Universiteit	Antwerpen;	
VSMR; ; Zweedse mededingingsauto-

riteit.

Bijdrage aan tijdschriften en bundels 2 2

Lidmaatschap redactie- en adviescomités 
van gespecialiseerde tijdschriften

4 4
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10. Regelgeving
De wet van 2 februari 2021 houdende diverse bepalingen heeft een aantal wijzigingen aangebracht 
in boek IV van het WER. 

Voorts wijzigde de wet van 29 maart 2021 de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 betreffende de 
ziekenhuizen en de andere instellingen voor gezondheidszorg, wat betreft de toepassing van de 
voorafgaande controle op fusies op klinische netwerken tussen ziekenhuizen, gewijzigd teneinde 
de lokale-regionale netwerken van klinische ziekenhuizen uit te sluiten van de voorafgaande 
controle op fusies van het BMA.
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Bijlage:  
De prioriteitennota van de Belgische  
Mededingingsautoriteit voor 2022

Na een zeer woelig 2020, stond ook 2021 nog volledig in het teken van de Covidpandemie. Hoewel de verschil-
lende maatregelen ter bestrijding van het virus minder ingrijpend en langdurig waren dan in het jaar voordien, 
werden tijdens de piekperiodes nog een aantal beperkende maatregelen opgelegd met gevolgen voor de bedrij-
vigheid in ons land. De crisis en bijhorende maatregelen hebben een ongelijke impact gehad op verschillende be-
drijfstakken, waarbij onder meer de contact-intensieve diensten behoorden tot de zwaarst getroffen sectoren. 

Naast de covid-pandemie, stond 2021 – toch minstens de tweede jaarhelft – in het teken van de stijgende energie-
prijzen. Deze prijsstijgingen hebben een aanzienlijke impact gehad op de productiekosten. Ze zullen  het concur-
rentiële speelveld in bepaalde energie-intensieve sectoren dan ook mogelijks beïnvloeden. 

Bovenop deze twee ontwikkelingen – die ook het eerste kwartaal van 2022 tekenen - wordt de goede werking 
van de wereldeconomie recentelijk ook geteisterd door de impact van de Russisch-Oekraïense oorlog. Vooreerst 
leidt de oorlog  tot een verdere stijging van de energieprijzen door de belangrijke rol van Rusland als leverancier. 
Daarnaast vormen het stilleggen van activiteiten in oorlogsgebied, alsook de economische sancties tegen Rusland 
en Wit-Rusland een belangrijke rem op de aanvoer van grondstoffen (bouwmaterialen, agrogrondstoffen,…) en 
intermediaire goederen, alsook op de exportactiviteiten van onze Belgische bedrijven naar beide landen. 

Het samengaan van al deze hoger vernoemde gebeurtenissen kan in bepaalde sectoren, zoals de voedingssector, 
de bouwsector en industriële sectoren die sterk afhangen van de internationale aanvoer van grondstoffen (o.a. 
bepaalde metalen en mineralen), tot enorme omwentelingen leiden. Zowel in de sectoren die door deze nieuwe 
economische context ernstige moeilijkheden ondervinden, als daar waar nieuwe opportuniteiten zijn ontstaan, is 
een gezonde en eerlijke marktwerking de beste bescherming van de algemene economische welvaart. 

Via haar bevoegdheden en formele en informele handhavingsinstrumenten13, die  versterkt zijn door de omzet-
ting van de ECN+ richtlijn (2019/1) en de toegekende middelen, levert de BMA een actieve bijdrage tot de wer-
king van de concurrentie op de markten 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 Belgische 
Mededingingsautoriteit (BMA) overeenkomstig artikel IV.25 van het Wetboek van Economisch Recht en geeft aan 
welke strategische prioriteiten (sectie 2) en prioritaire sectoren (sectie 3) de leidraad zullen vormen voor de inter-
venties van de BMA in 2022. 

13 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 indirecte wijze op via haar participaties in internationale adviescomités en 
werkgroepen.
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1. Strategische prioriteiten voor 2022
De implementatie van de ECN+ omzettingswet van 28 februari 
2022 die op 17 maart in werking trad, is een zeer belangrijke 
uitdaging14 voor de BMA in de komende weken en maanden. De 
ECN+ richtlijn heeft tot doel ervoor te zorgen dat de onafhanke-
lijkheid van de nationale mededingingsautoriteiten  gewaarborgd 
is en dat zij beschikken over voldoende financiële, personele, 
technische en technologische middelen en de minimale be-
voegdheden voor de handhaving en de oplegging van geldboeten 
die nodig zijn voor een ten volle doeltreffende toepassing van de 
artikelen 101 en 102 VWEU en voor de toepassing van het natio-
nale mededingingsrecht. De omzettingswetgeving  is dan ook een 
belangrijke mijlpaal voor het Belgisch mededingingsrecht. 

Op juridisch vlak zijn onder meer de huiszoekingsbevoegdheden 
van het auditoraat verder verduidelijkt (waaronder de controle 
van digitale bestanden en de mogelijkheid om het onderzoek 
van documenten verder te zetten in de lokalen van de BMA), 
alsook de toepassingsmodaliteiten van de clementieprocedure 
en de sancties op inbreuken, met name voor ondernemingsver-
enigingen. Verder verleent de wet nieuwe bevoegdheden aan 
het Marktenhof en aan de FOD Financiën in het kader van de 
versterkte samenwerking tussen de nationale mededingings-
autoriteiten met betrekking tot de uitvoering van inbreuk- en 
boetebeslissingen. Daarnaast voorziet de ECN+ wet in een aantal 
andere wijzigingen van het Belgische kader voor de handhaving 
van het mededingingsrecht, met name de invoering van een aan-
meldingsfee voor concentraties15.

Wat middelen betreft bedraagt de totale budgetuitbreiding van 
de BMA 1,4 miljoen euro, ofwel een budgetstijging van ongeveer 
20%.  Deze budgetuitbreiding zal de BMA onder meer aanwen-
den voor de progressieve uitbreiding van haar personeelsbe-
stand, alsook voor investeringen in nieuwe infrastructuur en 
ondersteuning op vlak van IT, knowledge management en interne 
processen, in het bijzonder de versterking van het handhavings-
instrumentarium (surveys, e-discovery, anonieme klokkenluider). 
De  personeelsuitbreiding zal het in de toekomst mogelijk maken 
binnen het auditoraat een speciaal concentratietoezichtteam op 
te richten. Deze specialisatie moet een efficiëntere behandeling 
van concentratiedossiers mogelijk maken, met als logisch gevolg 
een versterking van de capaciteit om dossiers van mededingings-
beperkende praktijken te behandelen, met name op basis van ex 
officio onderzoeken. Bijzondere aandacht zal gaan naar de verde-
re ontwikkeling van expertise betreffende de implementatie van 
de wet misbruik economische afhankelijkheid.

14 In de komende maanden zijn bepaalde specifieke aanpassingen van de 
wet nog mogelijk om de doeltreffendheid van het handhavingsbeleid nog 
verder te verbeteren, maar er worden geen ingrijpende herzieningen aan 
het bestaande kader meer verwacht.

15 In de toekomst zullen de aanmeldende partijen een forfaitaire aanmeldd-
ingsvergoeding (“filing fee”) moeten betalen ten belope van 17.450 euro 
voor een concentratie die onder een vereenvoudigde procedure valt, of 
van 52.350 euro voor concentraties die niet aan de voorwaarden voor de 
vereenvoudigde procedure voldoen.

De extra middelen zullen de BMA ook toelaten actiever te zijn 
wat betreft het informeel en strategisch beleid, advocacy en 
communicatie. Vandaag is de BMA al sterk betrokken bij de 
verschillende ECN werkgroepen en regulerende initiatieven op 
nationaal en internationaal niveau. Deze samenwerkingen zullen 
in de komende jaren verder versterkt kunnen worden, met een 
meer actieve rol voor de BMA in deze debatten. Daarnaast zullen 
er meer middelen zijn om nieuwe uitdagingen te behandelen, zo-
als arbeidsmarktconcurrentie en de rol van duurzame ontwikke-
ling in concurrentieanalyse. Ex post studies en de opneming van 
economische indicatoren16 zullen helpen om de relevante doel-
stellingen en gevoelige kwesties  te leggen, en om het bestaande 
beleid te verbeteren17. In dit verband is de BMA voornemens 
haar samenwerking te versterken met  het Prijzenobservatorium 
en de Nationale Bank van België.

In de inleiding van deze prioriteitennota werd reeds gewezen 
op de economische impact van de covidcrisis,  die in bepaalde 
sectoren bedrijven in ernstige moeilijkheden heeft gebracht, 
terwijl deze crisis voor andere bedrijven net nieuwe kansen heeft 
geschapen, vaak nog versterkt door het digitaliseringsproces van 
de samenleving. Een tweede strategische prioriteit betreft dan 
ook de focus op deze sectoren, met onder meer specifieke aan-
dacht voor de impact van de crisis op de distributiemarkten, de 
agro-voedingswaardeketen, de financiële diensten en de zorgsec-
tor (inclusief de distributie van medicijnen, vaccins en medisch 
materiaal). Hierbij zal het belangrijk zijn om de economische 
schokken die deze sectoren treffen, en de (gedwongen) transities 
die hieruit resulteren, nauwgezet op te volgen en ervoor te zor-
gen dat desondanks voldoende concurrentie overblijft, teneinde 
optimale economische resultaten te garanderen.

Een derde strategische prioriteit blijft de verdere opvolging van 
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 gezonde con-
currentie stimuleert ondernemingen om schaarse grondstoffen 
en hulpbronnen efficiënt te gebruiken. En een gezonde concur-
rentie zorgt er ook voor dat de nieuwe innovatieve producten 
aan betaalbare prijzen aan de consument worden aangeboden. 
Een gezond en goed werkend mededingingsbeleid is dan ook een 
belangrijke factor om innovatie en technologische ontwikkelin-
gen te stimuleren, om op deze manier mee bij te dragen tot de 
verdere vergroening van de Belgische economie. In lijn met ini-
tiatieven van andere lidstaten, zal ook de BMA verdere stappen 
ondernemen in het uitwerken van haar standpunt betreffende 
onder meer hoe mededingingsregels overeenstemmen met 
duurzame beleidsmaatregelen en op welke manier zij dat beleid 
nog verder kan ondersteunen, in het bijzonder de toepassing van 

16 Gelijkaardige initiatieven werden ook al door andere autoriteiten onderr-
nomen. Zie hiervoor onder andere de CMA (November 2020) “The State 
of UK Competition” en de Monopolkommission (2020), Hauptgutachten 
XXIII , hoofdstuk 2. 

17 G. Jans (2021), “Evaluatie van het mededingingsbeleid”, R.D.C.-T.B.H.”, 
2021/7, p. 879-893, in het bijzonder sectie 5. “Blik naar de toekomst: 
mogelijke evaluatie-initiatieven.”

https://www.monopolkommission.de/images/HG23/HGXXIII_Gesamt.pdf
https://www.monopolkommission.de/images/HG23/HGXXIII_Gesamt.pdf
https://www.rdc-tbh.be/nl/article/?docEtiq=rdc_tbh2021_7p879
https://www.rdc-tbh.be/nl/article/?docEtiq=rdc_tbh2021_7p879
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het mededingingsrecht op duurzaamheidsovereenkomsten18. 
De BMA zal hiertoe ook bijkomend informeel advies verlenen en 
interageren met verschillende belanghebbenden in het kader van 
haar advocacy beleid.  

2. Prioritaire sectoren voor 2022 

De toepassing van het mededingingsrecht laat toe om te reage-
ren op het gedrag van de marktspelers, bijvoorbeeld door het 
opleggen van boetes om inbreuken te sanctioneren en te ont-
moedigen, maar evenzeer door het opleggen van corrigerende 
maatregelen, inbegrepen voorlopige maatregelen, of door het 
verplicht maken van verbintenissen die door de bedrijven wer-
den 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 ver-
wachte positieve effect van haar acties het grootst is, rekening 
houdend met de middelen die nodig zijn om de acties met suc-
ces uit te voeren. Het volledige analysekader wordt in detail in 
bijhorende annex onderaan toegelicht. 

Eén van de relevante factoren is het strategisch belang van het 
onderzoek. Dit is onder meer het geval wanneer de BMA de sec-
tor, waar de inbreuk is gepleegd, als prioritair beschouwt.  Voor 
de identificatie van deze lijst, baseert de BMA zich onder meer 
op haar eigen expertise en ervaringen uit vorige onderzoeken, 
de resultaten van de sectorale screeningmethodologie van het 
Prijzenobservatorium19, en signalen vanuit andere autoriteiten, 
onderzoeksinstellingen en de academische wereld.

Niettegenstaande de BMA inbreuken op het mededingingsrecht 
zal vervolgen in alle sectoren van de economie, zullen volgende 
sectoren prioritair behandeld worden. De omstandigheid dat een 
concrete zaak valt onder een sector vermeld in deze prioritei-
tennota belet daarentegen niet dat de BMA de zaak seponeert 
omdat zij geen handhavingsprioriteit vormt of geen onderzoek 
rechtvaardigt gelet op de beschikbare middelen.

•	 Dienstverlening aan bedrijven en consumenten 

 De goede werking van de dienstenmarkten is van essentieel 
belang, gezien het belang ervan voor de economie Heel wat 
diensten vormen voor consumenten of bedrijven geen aan-

18 European Commission, Directorate-General for Competi-
tion, Competition policy brief. 2021-01 œ September 2021, 
European Commission, 2021, https://data.europa.eu/
doi/10.2763/962262; Technical Report on Sustainability and 
Competition, A report jointly commissioned by the Netherlands 
Authority for Consumers and Markets (ACM) and the Hellenic 
Competition Commission (HCC), 2021

19 De horizontale screening van het Prijzenobservatorium gaat na welke 
sectoren een verhoogd risico op een minder efficiënte mededinging op de 
marktwerking vertonen. 

koopdoel op zich, maar geven de noodzakelijke ondersteuning 
bij het nemen van andere economische beslissingen. Hierbij 
kan onder meer gedacht worden aan de financiële dienst-
verlening, waaronder bancaire diensten en verzekerings-
diensten, juridische diensten, boekhoudkundige diensten, 
veiligheidsdiensten en uitvoerders van kwaliteitscontroles. 
Verschillende van deze diensten of beroepen zijn gereglemen-
teerd ter bescherming van de consument. Dit betekent dat 
enkel personen of bedrijven die aan de nodige voorwaarden 
voldoen, de dienst mogen aanbieden. Deze bescherming is 
erg belangrijk voor de gebruiker, maar biedt niet de nodige 
garanties op een gezonde marktwerking, en kan zelfs markt-
beperkend of -verstorend werken zoals ook werd aangegeven 
in recente onderzoeken die werden uitgevoerd door het 
Prijzenobservatorium20. De BMA zal erop toekijken dat het 
mededingingsrecht wordt gerespecteerd in de verschillende 
dienstensectoren, en ook blijven pleiten voor de herziening 
van beroepsregeling indien deze de toegang tot en/of de 
uitoefening van het beroep meer beperkt dan noodzakelijk is 
ter waarborging van  de nagestreefde doelstellingen van alge-
meen belang. 

•	 De agro-voedingsindustrie 

 Een andere belangrijke pijler van onze economie is de voe-
dingsindustrie. De Belgische voedingsketen heeft in het verle-
den al op verschillende niveaus blijk gegeven van een kwets-
baarheid wat betreft het behoud van een gezond concurrenti-
eel klimaat. De inflatie van niet-bewerkte en bewerkte levens-
middelen in België toont al verschillende jaren een stijgend 
verloop (hoewel 2021 hierop een uitzondering vertoont)21. 
Volgens onderzoek van het Prijzenobservatorium was de 
cumulatieve voedselprijsinflatie over de hele periode (2005-
2020) in België bovendien hoger dan in elk van de buurlan-
den. Ook de bijdrage van de levensmiddelen tot de totale 
inflatie was in België groter dan in elk van de buurlanden22. 
De contracten tussen de distributiesector en haar leveranciers 
kunnen in sommige gevallen leiden tot mededingingsbeper-
kende gevolgen, bijvoorbeeld wanneer zij de vrijheid van dis-
tributeurs met betrekking tot de vaststelling van hun prijzen 
beperken, of nog de mogelijkheid om hun diensten online aan 
te bieden. De BMA zal hierbij oog hebben voor een gezonde 
marktwerking doorheen de gehele voedingsketen, met speci-
ale aandacht voor prijsvorming-mechanismen,  de territoriale 
beperkingen van het aanbod alsook de concurrentiële dyna-
miek in de agrarische sector. 

20 Prijzenobservatorium, “Analyse van de prijzen Jaarverslag 2017 
van het Instituut voor de nationale rekeningen: Analyse van 
de marktwerking voor juridische diensten, boekhoudkundige 
diensten, diensten van architecten en diensten van ingenieurs; 
Prijzenobservatorium, “Analyse van de prijzen Jaarverslag 2019 
van het Instituut voor de nationale rekeningen: Deel IV. Analyse 
van de marktwerking voor vastgoedmakelaars in België

21 Prijzenobservatorium (2022), “Analyse van de prijzen Jaarverslag 2021 van 
het Instituut voor de nationale rekeningen Deel I: Inflatieverloop in België 
en de buurlanden in 2021”, p.8

22 https://news.economie.fgov.be/197318-de-gezondheidscrisis-joeg-de-prii-
jzen-in-2020-niet-de-hoogte-in

https://data.europa.eu/doi/10.2763/962262
https://data.europa.eu/doi/10.2763/962262
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•	 De energiesector

 Energie is een substantiële kostenpost, zowel voor de consu-
ment als voor heel wat economische activiteiten. De welvaart 
van huishoudens en bedrijven zijn hiervoor in grote mate 
afhankelijk van de prijs van gas en elektriciteit die verkocht 
worden op de groothandelsmarkten. Zoals hierboven reeds 
aangeven, werd de tweede jaarhelft van 2021 gekenmerkt 
door aanzienlijke prijsstijgingen op de elektriciteit- en gas-
markt. Deze prijsstijgingen worden onder meer verklaard 
door een stijging van het energieverbruik ten gevolge van de 
economische heropleving na de covidcrisis, in combinatie met 
gedaalde gasvoorraden en een stijging van de prijs van CO2-
uitstootrechten. Ten gevolge van de Oekraïens-Russische oor-
log, met Rusland als belangrijke gasuitvoerder, zijn de prijzen  
nog verder toegenomen. Gezien het belang van energie voor 
het bedrijfsleven, moet de BMA erover waken dat, zeker in 
een context van een gedeeltelijke afschaffing van kernenergie,  
aanbieders van gas en elektriciteit de gespannen situatie  niet 
aangrijpen om een concurrentiebeperkend beleid te voeren. 
Hiertoe staat de BMA in nauw contact met de CREG, de fede-
rale regulator voor energie in België, alsook met de regionale 
regulatoren. Een specifiek thema dat gezien de vraag-aan-
bodspanningen hierbij de nodige aandacht verdient, is het 
voorkomen dat energiebedrijven tijdens periodes van prijspie-
ken uitzonderlijke winsten kunnen opstrijken (zgn. “windfall 
profits”)23.

•	 De farmaceutische sector

 De farmaceutische sector blijft een prioriteit voor de BMA, zo-
als het geval is in andere Europese landen. Recentelijk werden 
verschillende onderzoeken in de sector afgerond. In februari 
jl. heeft het Auditoraat twee farmaceutische groothandelaars 
gesanctioneerd voor hun deelname aan een kartel en na een 
schikking boetes opgelegd ten belope van 29,8 miljoen euro. 
In 2021 heeft het Mededingingscollege de boete tegen de 
Orde der Apothekers herzien24. 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 waar-
deketen: de door de laboratoria vastgestelde prijzen, de con-
currentie tussen de groothandelaars-verdelers, de competitie-
ve dynamiek en de innovatie op het niveau van de apotheken. 

23 In 2019 werd bij een wet van 22 april 2019 het capaciteitsremu-
neratiemechanisme (CRM) bij wet ingevoerd. Het mechanisme 
is bedoeld om de bevoorradingszekerheid van het land op lange 
termijn te waarborgen met het oog op de definitieve sluiting van 
de kerncentrales tussen 2023 en 2025. Het mechanisme heeft tot 
doel om geselecteerde capaciteitshouders in staat te stellen steun 
te verkrijgen ten belope van hun ‘missing money’. Echter, m te 
voorkomen dat deelnemers ‘windfall profits’ opstrijken, is voor-
zien dat de capaciteitsleveranciers een deel van hun inkomsten 
uit de elektriciteitsmarkt moeten terugbetalen indien deze een 
zeker, vooraf bepaalde grens overschrijden die een prijsniveau 
vertegenwoordigt dat als (zeer) hoog wordt beschouwd.  

24 MediCare-Market - Ordre des Pharmaciens, 2021-I/O-05, 26 
maart 2021.

•	 De digitalisering van de economie

 De digitale economie kreeg de afgelopen jaren de aandacht 
van vele mededingingsautoriteiten. Ook op beleidsvlak wor-
den verschillende initiatieven ondernomen, waaronder de in-
voering van de Digital Markets Act (DMA) op Europees niveau. 
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 gede-
tailleerde (persoons)gegevens. De BMA zal, net als de andere 
autoriteiten, vooral alert zijn voor eventuele misbruiken van 
machtspositie, misbruiken van economische afhankelijkheid 
en voor inbreuken op het mededingingsrecht die resulteren 
uit de digitale transformatie in verscheidene sectoren, in het 
bijzonder in de dienstensector, met inbegrip van diensten 
aan bedrijven en overheidsinstanties. Sectoren die in het 
bijzonder gekenmerkt worden door een verdere digitalisering 
zijn media en communicatie, met nieuwe ontwikkelingen 
zowel aan content- als advertentiezijde. Verschillende nieuwe 
bedrijfsmodellen willen een concurrentieel antwoord bieden 
op de verhoogde marktmacht van de internationale techgi-
ganten. Toch moet de nodige waakzaamheid geboden worden 
dat deze initiatieven geen nieuwe mededingingsbeperkingen 
creëren, onder meer in de vorm van de creatie van lokale plat-
formen met te grote marktmacht.   



©
 A

do
be

St
oc

k.
co

m

32 l BMA Jaarverslag 2021

•	 De telecommunicatiesector25

 De telecommunicatiesector blijft een prioriteit voor de BMA. 
Consumenten blijven steeds vaker kiezen voor gezamenlijke 
aanbiedingen, zoals blijkt uit de toename van de verkoop van 
4play-bundels en de bundelpenetratie op huishoudniveau26. 
Bovendien zijn dit type klanten veelal minder geneigd te 
veranderen van operator27. Een ander aandachtspunt betreft 
de  verdere uitrol van het 5G-netwerk. De introductie van dit 
netwerk biedt een waaier aan nieuwe mogelijkheden, vooral 
voor zakelijke diensten. Daarnaast zal elke verdere consolida-
tie op de telecommunicatiemarkten aan grondig onderzoek 
worden onderworpen, in nauwe samenwerking met de 
Europese Commissie en het BIPT. Voorts zullen de verhoogde 
interacties en spillover-effecten tussen de digitale sector en 
de telecommunicatiesector bijkomende waakzaamheid ver-
gen, inclusief de mededingingseffecten van verticale en con-
glomerale fusies die beide werelden verbinden. 

•	 Mededinging in de sportwereld

 Al eeuwen vormen sport en spel een belangrijk bindmiddel 
in de samenleving. De sportwereld is vandaag – minstens 
wat bepaalde takken betreft – een belangrijke economische 
sector. Net als fair play verwacht mag en moet worden van de 
atleten, moeten ook sportbestuurders, -bonden en -federa-
ties zich houden aan het mededingingsrecht. In het verleden 
werden door de BMA in verscheidene sporttakken hier echter 
al meerdere inbreuken op onderzocht28. De BMA zal aan de 
hand van de opgebouwde expertise verdere aandacht be-
steden aan de handhaving van de mededingingsregels in de 
sportwereld, met een focus op eerlijke toegang tot sport lea-
gues, de organisatie van sportcompetities en evenementen, 
no poaching overeenkomsten, en de opkomst van e-sports en 
(online) sportweddenschappen.  

25 De horizontale screening van de FOD economie identificeert een reeks 
sectoren die bijzondere aandacht verdienen, waaronder de telecommu-
nicatie (NACE 61): Prijzenobservatorium (2021), “Marktwerking in België: 
horizontale screening van marktsectoren (2020)”, p.34

26 Mededeling van de Raad van het BIPT van 11 juni 2021 betref-
fende de status van de elektronische communicatie- en televisie-
markt in 2020, p.3. 

27 “ Mededeling van de Raad van het BIPT van 11 juni 2021 
betreffende de status van de elektronische communicatie- en 
televisiemarkt in 2021, p.58, par. 89: De groei van 4-play remt het 
klantverloop op de elektronische communicatie- en televisie-
markt af aangezien het klantverloop van de 4-play bundel (3%) 
aanzienlijk lager is dan bij 3-play (10%) en 2-play (17%).: 

28 Zie onder meer: Verzoek om voorlopige maatregelen van BVBA 
Hector Cue Sports Belgium jegens VZW Belgische Golfbiljart Bond, 
2020-V/M-04, 23 januari 2020;  Demande de mesures provisoires 
de RE VIRTON, 2020-V/M-36, 9 november 2020; Foodinvest/Pro 
League et U.R.B.S.F.A., 2020-V/M-26, 2 juillet 2020; Demande 
de mesures provisoires de Mademoiselle Lisa Nooren et Henk 
Nooren Handelsstal SPRL, 2018-V/M-33, 28 september 2018;

Over het type inbreuk dat de BMA zal opsporen, zal zij het even-
wicht moeten nastreven tussen enerzijds het vervolgen van 
evidente inbreuken (hardcore inbreuken) en anderzijds meer 
complexe en/of meer innoverende zaken. 
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Met het oog op een optimaal gebruik van haar middelen zal zij haar interventies concentreren op die zaken waar het verwachte po-
sitieve 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 onderzoekster-
mijn behoeven;

•	 tussen verschillende economische sectoren, om een evenwicht te garanderen tussen enerzijds strategische sectoren met een ma-
cro-economisch belang en de andere sectoren, van minder strategisch belang, 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:29

•	 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 inbreuken 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 strategisch belang zijn wanneer 
zij de sector, waar de inbreuk is gepleegd, als prioritair beschouwt (zie hierboven de oplijsting van prioritaire sectoren voor 2022), 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 strategisch 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 onderzoek op te starten of om een 
onderzoek verder te zetten, en dat zal bepalend zijn voor het vastleggen van de kalender van de onderzoeken. 

29 Zie in bijzonder, “OFT Prioritisation Principles”.

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