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1. Voorwoord 
 
 

In dit jaarverslag 2003 van de Raad voor de Mededinging wordt eerst melding gemaakt van 
de samenstelling van de Raad en van enkele wijzigingen in de wetgeving die de Raad 
aanbelangen.  

Er volgt dan een overzicht van de rechtspraak van de Raad betreffende concentraties en 
restrictieve mededingingspraktijken en van de Voorzitter van de Raad inzake voorlopige 
maatregelen. 

Reeds in het voorwoord bij het vorige jaarverslag werd erop gewezen dat het aantal 
beslissingen toeneemt. Dit is nogmaals het geval in 2003: voor het eerst wordt de kaap van 
honderd beslissingen overschreden. Uit dat gegeven alleen reeds blijkt dat de Raad in 2003 
zeer actief is geweest. 

Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat tal van beslissingen, onder meer inzake 
de vertrouwelijkheid van stukken, of betreffende het in gereedheid brengen van zaken, niet 
bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad, en evenmin in de statistieken opgenomen 
worden.   

Beslissingen over de toelaatbaarheid van concentraties blijven kwantitatief de belangrijkste. 
Toch werd ook reeds een niet onaanzienlijk aantal beslissingen in verband met klachten tegen 
restrictieve mededingingspraktijken genomen. In de toekomst zal de Raad hopelijk meer 
aandacht aan dat soort klachten kunnen besteden. 

Tenslotte worden de activiteiten van de Raad in internationale en Europese instellingen 
belicht, en de deelname van de Raad aan colloquia aangestipt. Het spreekt vanzelf dat ook 
deze van het grootste belang zijn voor de uitstraling van de Raad. 

Maar de internationale contacten strekken er in de eerste plaats toe de kwaliteit van het werk 
van de Raad op peil te houden, en in bepaalde gevallen ook om internationaalrechtelijke 
verplichtingen na te komen. Dit geldt met name voor de betrokkenheid van de Raad bij het 
European Competition Network, dat door de Europese Commissie werd ingesteld om de 
uitvoering te kunnen verzekeren van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 
december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 
82 van het Verdrag.     

Zoals gebruikelijk, en overigens wordt voorgeschreven door artikel 19, § 5 van de wet tot 
bescherming van de economische medediging, wordt als bijlage bij dit verslag de tekst van de 
beslissingen van de Raad en van de Voorzitter van de Raad en van de arresten van het Hof 
van beroep te Brussel die met toepassing van deze wet werden gewezen, gevoegd. Tevens 
worden drie persberichten gevoegd die de Raad in 2003 heeft uitgebracht. 
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Zoals vele lezers van dit jaarverslag heeft de schrijver van dit voorwoord de rechtspraak en de 
overige activiteiten van de Raad in 2003 aan de zijlijn gevolgd. Hij werd inderdaad pas 
benoemd met ingang van 1 oktober 2004. 

De toenmalige leden van de Raad zullen het er evenwel ongetwijfeld mee eens zijn dat 
volgende hoogtepunten van 2003 in het oog springen. 

De ondernemingen konden voor het eerst toepassing maken van een vereenvoudigde 
aanmeldingsprocedure voor concentraties waarvan te voorzien kan zijn dat zij geen bezwaren 
zouden oproepen. Deze vereenvoudiging vermindert de administratieve last voor de 
ondernemingen, en komt tevens de vlotte werking van de Dienst voor de Mededinging, het 
Korps verslaggevers en de Raad zelf ten goede, zonder de slagkracht van de 
concentratiecontrole in het gedrang te brengen.  

In belangwekkende beslissingen heeft de Raad de voorwaarden van de toelaatbaarheid van 
concentraties die het gevolg waren van de liberalisering van de sectoren van gas en 
elektriciteit op punt gesteld. Deze voorwaarden zijn van wezenlijk belang voor het tot stand 
brengen van een werkbare mededinging op deze markten. 

De Raad en zijn Voorzitter hebben ook verschillende instructieve beslissingen uitgesproken in 
verband met de afbakening van de markten, de marktaandelen, en de concurrentiële 
omstandigheden op bepaalde markten. 

Vermeldenswaardig is de beslissing in de zaak Banksys, waarin de Raad blijk geeft van een 
benadering die op economische inzichten berust. Die weg moet in de rechtspraak van de Raad 
zeker verder bewandeld worden. 

Dit jaarverslag blijkt andermaal een onmisbaar instrument om inzicht te verlenen en te 
verkrijgen in de werking van de Raad en de resultaten ervan, namelijk zijn beslissingen. De 
volgehouden inspanning om het jaarverslag voor te bereiden en uit te brengen loont dan ook 
meer dan de moeite. 

De werking van de Raad in 2003 heeft blijk gegeven van een elan dat een hoopvol perspectief 
op de toekomst biedt. 

Uit het jaarverslag van 2004 moge blijken of deze trend zich voortzet.  

 

Stefaan Raes 

Voorzitter 

December 2004 

 

 

 



 Raad voor de Mededinging - Jaarverslag 2003  5 

2. Institutionele aspecten 

2.1. Samenstelling van de Raad 

De samenstelling van de Raad is in de loop van 2003 gewijzigd. Mevrouw Anne Junion werd 
benoemd op 8 april 20031, ter vervanging van de heer Robert Sacré, die in 2002 overleden is. 
De heer Geert Zonnekeyn, vo ltijds lid, heeft op 29 augustus 2003 ontslag genomen als lid van 
de Raad, en heeft er zijn activiteiten beëindigd op 3 oktober 2003. Mevrouw Béatrice Ponet 
heeft ontslag genomen op 5 december 2003. Beide ontslagen werden aanvaard in de 
Ministerraad van 23 januari 2004 en bevestigd bij koninklijke besluiten van 30 januari 2004 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2004). 

In 2003 was de Raad als volgt samengesteld: 

Voltijdse leden 

Ø Mevrouw Béatrice Ponet (voorzitter) 

Ø De heer Patrick De Wolf (ondervoorzitter) 

Ø Mevrouw Dominique Smeets 

Ø De heer Geert Zonnekeyn 

Andere leden 

Ø De heer Eric Balate 

Ø De heer Pierre Battard 

Ø De heer Paul Blondeel 

Ø De heer Frank Deschoolmeester 

Ø De heer Wouter Devroe 

Ø Mevrouw Carine Doutrelepont 

Ø Mevrouw Marie -Claude Grégoire 

Ø De heer Marc Jegers 

Ø Mevrouw Anne Junion 

Ø De heer Erik Mewissen 

Ø De heer Peter Poma 

Ø De heer Roger Ramaekers 

Ø De heer Jacques Schaar 

Ø De heer David Szafran  

Ø De heer Patrick Van Cayseele  

Ø De heer Robert Vanosselaer 

                                                                 
1 Het koninklijk besluit van 8 april 2003 tot haar benoeming werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
27 juni 2003.  
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2.2. Wetswijzigingen 

2.2.1. Wijziging van de wet tot bescherming van de economische mededinging 

Artikel 17 WBEM werd gewijzigd bij artikel 54 van de wet van 3 mei 2003 “tot wijziging van 
sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek”. 

Deze wet van 3 mei 2003 harmoniseert het statuut van magistraten van de rechterlijke orde 
die een functie buiten hun rechtscollege uitoefenen. 2       

Artikel 323bis van het Gerechtelijk Wetboek bevat een algemeen regime, en is dan ook van 
toepassing. 

Deze wijziging van artikel 17 WBEM betreft alleen de magistraten van de rechterlijke orde 
die hun functie bij de Raad voltijds uitoefenen, in dit geval dus de voorzitter en de 
ondervoorzitter. 

Werden aldus opgeheven: 
Ø artikel 17, § 4, tweede lid WBEM; 

Ø artikel 17, § 5, eerste, derde en vierde lid WBEM. 

Artikel 17, § 4, derde lid werd vervolledigd, en artikel 17, § 5, tweede lid aangepast. 

Deze wijzigingen hebben geen invloed op het mededingingsrecht.   

2.2.2. Wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de 
geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met 
betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en 
telecommunicatiesector (B.S. 24 januari 2003)3 

Een nieuwe bevoegdheid wordt aan de Raad toegekend inzake post- en telecommunicatie. 
Aldus is de Raad sedert 23 april 2003 bevoegd om uitspraak te doen over geschillen tussen 
telecommunicatieoperatoren of leveranciers van telecommunicatiediensten met betrekking tot 
interconnectie, huurlijnen, bijzondere toegang, ontbundelde toegang tot het aansluitnet en 
gedeeld gebruik, alsmede over de geschillen tussen postoperatoren met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van hun vergunning (zie art. 4 van de wet). 

De Raad moet uitspraak doen binnen een termijn van vier maanden. 

Tijdens het onderzoek van die geschillen door de Raad, vaardigt het Belgisch Instituut voor 
Postdiensten en Telecommunicatie een vertegenwoordiger af, die samen met de verslaggever 
van de Dienst voor de Mededinging het dossier onderzoekt. 
                                                                 
2 Het doel van die wet, die bekendgemaakt is in het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2003, wordt in de 
parlementaire voorbereiding als volgt uiteengezet: 
“Een aantal aparte wetten voorzien dat een magistraat deel uitmaakt van één of andere commissie. Het statuut 
dat in die wetten voor die magistraten werd uitgewerkt, is niet langer verenigbaar met de algemene regeling die 
sedert de wet van 22 december 1998 in het Gerechtelijk Wetboek werd opgenomen. Die aparte wetten worden 
dus aangepast in functie van de regeling van het Gerechtelijk Wetboek.” Zitting 2002-2003. Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken. Wetontwerp nr. 50-2107/1 blz. 5 en 6. 
3 Twee wetten van 17 januari 2003 werden gestemd en in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2003 
bekendgemaakt. De ene betreft het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, de 
andere de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling inzake telecommunicatie.  



 Raad voor de Mededinging - Jaarverslag 2003  7 

Indien partijen in het raam van die geschillen beslissen een beroep te doen op een 
verzoeningsprocedure, doet het Instituut binnen de maand voorstellen om partijen te 
verzoenen, en wordt de rechtspleging voor de Raad opgeschort. 

De Raad heeft nog geen concrete toepassing gemaakt van deze procedure, die op 23 april 
2003 in werking is getreden. 

2.2.3. Decreet van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 betreffende de 
radio-omroep (B.S. 17 april 2003). 

De Raad heeft eveneens een nieuwe adviesbevoegdheid gekregen wanneer een operator een 
belangrijke positie in de audiovisuele sector uitoefent, in de zin van artikel 7, §1, eerste lid 
van het decreet. 

Wanneer het College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele 
sector van de Franse Gemeenschap van België de uitoefening van een belangrijke positie in 
de audiovisuele sector door een dienstenuitgever die houder is van een vergunning of een 
dienstenverdeler die als dusdanig wordt verklaard door het decreet, of door verschillende van 
dezen die rechtstreeks of onrechtstreeks door een gemeenschappelijke aandeelhouder worden 
gecontroleerd, zet het een procedure in voor de evaluatie van het pluralisme van het aanbod in 
de radio-omroepdiensten die uitgegeven of verdeeld worden (art. 7, § 2 van het decreet). 

Indien het College op het einde van die evaluatie vaststelt dat de vrijheid van het publiek om 
toegang te hebben tot een pluralistisch aanbod wordt belemmerd, geeft het kennis van zijn 
grieven aan de betrokken rechtspersonen en zet het met die een overleg in met het oog op het 
treffen van maatregelen om een pluralistisch aanbod te kunnen waarborgen (art. 7, § 3 van het 
decreet). 

In het raam van die procedure kan het College de Dienst voor de Mededinging of de Raad 
raadplegen (art. 7, § 5 van het decreet). 

Dit neemt niet weg dat de mededingingsautoriteiten eveneens bevoegd zijn op grond van de 
wet tot bescherming van de economische mededinging (bijvoorbeeld in geval van misbruik 
van machtspositie), om op te treden op eigen initiatief of op grond van een benadeelde 
concurrent. 

De Raad heeft nog geen concrete toepassing gemaakt van deze procedure, die op 17 april 
2003 in werking is getreden. 

2.2.4. Koninklijk Besluit van 12 maart 2003 betreffende voorwaarden voor het 
gebruik van de spoorweginfrastructuur 4 (B.S. 14 maart 2003, ed. 3), gewijzigd bij 
Koninklijk Besluit van 11 juni 2004 (B.S. 15 juni 2004). 

Dit koninklijk besluit kent eveneens een bijkomende bevoegdheid toe aan de Raad. 

                                                                 
4 Indien, overeenkomstig artikel 181, § 4 van de programmawet van 2 augustus 2002, binnen een termijn van 15 
dagen te rekenen van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 12 maart 2003, geen wet is gestemd om 
sommige bepalingen van het KB te bevestigen en uit te voeren, houdt het KB op uitwerking te hebben vanaf 16 
juni 2004… Bij artikel 477 van de programmawet van 22 december 2003 wordt artikel 181, § 4 van de 
programmawet van 2 augustus 2002 gewijzigd, door verlenging van de termijn voor de aanneming van een 
goedkeurende wet te verlengen tot 15 juni 2005.    
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Het verdient nadere aandacht, wegens de nieuwigheden die het invoert, onder meer wat 
betreft de sanctie. 

Krachtens dit KB kan een kandidaat of een spoorwegonderneming die zich slachtoffer acht 
van een onbillijke behandeling, van een discriminatie inzonderheid voortvloeiend uit 
beslissingen van de beheerder van de spoorweginfrastructuur of van de Minister zich tot de 
Raad wenden, wanneer de klacht geen betrekking heeft op contractuele rechten of 
verplichtingen (artikel 91, § 1 van het besluit). 

De Raad kan dus gevat worden van een klacht, die betrekking kan hebben op elke vermeende 
inbreuk, niet enkel op de mededingingsregels, maar ook op deze van het koninklijk besluit 
van 12 maart 2003 of van andere besluiten of reglementen in uitvoering van dat besluit (zie 
artikel 91, § 2 van het besluit). 

Andere bevoegdheden worden eveneens aan de Raad toegekend, met name wanneer een 
spoorwegvergunning werd geweigerd, geschorst of ingetrokken, wanneer een veiligheidsattest 
werd geweigerd, geschorst of ingetrokken, wanneer het gaat over een probleem betreffende de 
toegang tot het net, of betreffende de netverklaring of de criteria die ze bevat, of wanneer er 
een probleem rijst betreffende de toewijzingsprocedure en haar resultaten, of het niveau of de 
structuur van de heffingen voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur, en zo meer (art. 
91, § 2 van het besluit). 

Het besluit bepaalt nog dat de Raad, die thans 20 leden telt5, aangevuld zal worden met drie 
leden, aangeduid omwille van hun grote bekwaamheid inzake spoorwegaangelegenheden. Eén 
bijkomend lid moet zijn kennis van het Frans aantonen, een ander van het Nederlands, en een 
derde van het Duits. Hun mandaat zal eveneens zes jaar bedragen, en hernieuwbaar zijn (zie 
art. 93 van het besluit). Hoewel zij niet moeten voldoen aan de bij artikel 17, § 1 WBEM 
gestelde benoemingsvoorwaarden, beperkt het besluit de bevoegdheid van die drie nieuwe 
leden van de Raad niet tot de geschillen betreffende het gebruik van de 
spoorweginfrastructuur. 

In spoorwegaangelegenheden zullen tevens specifieke procedureregels gelden voor de Raad. 
Die regels zullen bij een in Ministerraad overlegd besluit vastgesteld worden (art. 92, achtste 
lid van het besluit). Modaliteiten betreffende de samenwerking tussen het Instituut van de 
spoorwegen en het Korps verslaggevers kunnen eveneens bij koninklijk besluit bepaald 
worden (art. 92, negende lid van het besluit). 

Krachtens het KB kan de Raad ook bewarende maatregelen bevelen in spoedgevallen of bij 
ernstige en onmiddellijke overtreding van de regels met betrekking tot de spoorwegsector (art. 
92, vierde lid) , terwijl artikel 35 WBEM de bevoegdheid tot het treffen van voorlopige 
maatregelen voorbehoudt aan de voorzitter van de Raad voor de Mededinging. 

De beslissingen van de Raad voor de Mededinging inzake spoorwegaangelegenheden kunnen 
het voorwerp uitmaken van een beroep in volle rechtsmacht voor het Hof van beroep te 
Brussel, zetelend zoals in kort geding (art. 95, eerste lid van het besluit). 

Ten slotte voorziet het koninklijk besluit in een administratieve geldboete in geval elke 
natuurlijke persoon of rechtspersoon in gebreke blijft zich te voegen naar de bepalingen die in 
dit besluit of in de uitvoeringsbesluiten ervan worden bepaald binnen de termijn die de Raad 
oplegt. De boete mag per kalenderdag niet lager zijn dan 12.500 euro en niet hoger dan 
                                                                 
5 Krachtens artikel 17, § 1 WBEM. 
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100.000 euro, noch in totaal hoger zijn dan 2 miljoen euro of 3% van de omzet die de 
gedaagde persoon heeft gerealiseerd in het afgesloten boekjaar, als dit laatste bedrag hoger is 
(art. 92, vijfde lid van het besluit). 

Het koninklijk besluit is eveneens belangrijk en vernieuwend in zoverre het voorziet in de 
mogelijkheid om de inbreuken op de bepalingen van de hoofdstukken III tot VII of van de 
uitvoeringsbesluiten genomen op grond van deze bepalingen, het niet-naleven van de 
beslissingen van de Raad voor de Mededinging bedoeld in artikel 91, alsook het hinderen van 
vaststellingen en onderzoeken van het toezichthoudend orgaan te bestraffen met een 
gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en een boete van 12,5 euro tot 125 euro of met één 
van die straffen alleen, en toevoegt dat de bepalingen van boek I van het Strafwetboek, 
inclusief hoofdstuk VII en artikel 85 op deze inbreuken van toepassing zijn (art. 96 van het 
besluit). 

Gelet op de gevolgen van dit belangrijk koninklijk besluit (waarover geen overleg is gepleegd 
met de mededingingsautoriteiten), en op de verschillende problemen die het aan de orde stelt, 
heeft de Raad beslist om een werkgroep op te richten die ermee belast is alle gevolgen ervan 
te onderzoeken, en om ambtshalve een advies te verlenen bij toepassing van artikel 16 
WBEM. 

Tenslotte moet vermeld worden dat de programmawet van 27 december 2004 (B.S. 31 
december 2004, ed. 2), in hoofdstuk IV getiteld “Bekrachtiging van sommige koninklijke 
besluiten, genomen met toepassing van de programmawetten van 2 augustus 2002, 22 
december 2003 en 9 juli 2004, betreffende de spoorweginfrastructuur en de reorganisatie van 
de Nationale Maatschappij  der Belgische Spoorwegen”, volgende bepalingen bevat: 

“Artikel 311. Het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het 
gebruik van de spoorweginfrastructuur en het koninklijk besluit van 11 juni 2004 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het 
gebruik van de spoorweginfrastructuur worden bekrachtigd met ingang van hun respectieve 
data van inwerkingtreding. 

Artikel 312. Het koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren 
van de spoorweginfrastructuur wordt bekrachtigd met ingang van de dag van zijn 
inwerkingtreding.” 
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3. Overzicht van de rechtspraak 

3.1. Overzicht 

3.1.1. Tabellen 

Dossiers ingeleid in 2003 

Type FR NL Totaal 
C/C 36 23 59 
P/K 3 5 8 

V/M 1 2 3 
E/A 0 3 3 

I/O 0 0 0 
Totaal 40 33 73 

Beslissingen uitgesproken in 2003 

Type FR NL Totaal 
C/C – 1ste  fase 43 27 70 

C/C – 2de fase 8 5 13 
P/K 8 2 10 

V/M 2 3 5 
E/A 1 0 1 
I/O 1 1 2 

Totaal 63 38 101 
 

De afkortingen die door de Raad worden gebruikt om de verschillende types van zaken aan te 
duiden zijn de volgende: 

- C/C voor de concentratiezaken 

- E/A voor de aanmelding van afspraken 

- P/K voor de klachten 

- V/M voor de verzoeken om voorlopige maatregelen 

- I/O voor de ambtshalve onderzoeken. 
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3.1.2. Lijst van de beslissingen6 

A. CONCENTRATIES 

1. 2003-C/C-01  du 8 janvier 2003 BPB plc. et Groupe Etex sa/ Gyproc Bénélux sa/nv 
[affaire CONC-C/C-02/0074] 
M.B. 21.10.2003 (p. 51011 - p. 51014) 

 
2. 2003-C/C-02 du 8 janvier 2003 Benteler AG/ Volvo Cars NV 

[affaire CONC-C/C-02/0070] 
M.B. 07.10.2003 - Ed. 2 (p. 48956 - p. 48957) 

 
3. 2003-C/C-03 van 8 januari 2003 Universal Holding NV, AB Nynäs Petroleum, Nynas NV 

[zaak MEDE-C/C-02/0078] 
B.S. 07.10.2003 - Ed. 2 (p. 48957 - p. 48959) 

 
4. 2003-C/C-04 van 8 januari 2003 NV Tui Business Travel Belgium, SA Protravel,  

SA Protravel Holding 
[zaak  MEDE-C/C-02/0077] 
B.S. 07.10.2003 - Ed. 2 (p. 48959 - p. 48961) 

 
5. 2003-C/C-05 van 8 januari 2003 Benteler Automobiltechnik, NV Volvo Cars 

[zaak  MEDE-C/C-02/0076] 
B.S. 21.10.2003 (p. 51018 - p. 51020) 

 
6. 2003-C/C-06 du 22 janvier 2003 Brink’s Belgium sa / Initial Security sa 

[affaire CONC-C/C-02/0079] 
M.B. 21.10.2003 (p. 51014 - p. 51018) 

 
7. 2003-C/C-07 van 23 januari 2003 NV Electrabel Customer Solutions, CV Intercommunale 

Maatschappij voor Energievoorziening 
[zaak  MEDE-C/C-02/0076] 
B.S. 07.10.2003 - Ed. 2 (p. 48961 - p. 48962) 

 
8. 2003-C/C-08 van 29 januari 2003 BV De Hoop Terneuzen, NV Satic, NV Van Nieuwpoort Belgium, 

BV RMC Holdings, NV Readymix-Belgium 
[zaak MEDE-C/C-02/0081] 
B.S. 07.10.2003 - Ed. 2 (p. 48962 - p. 48963) 

 
9. 2003-C/C-09 van 29 januari 2003 Metaldyne Corporation & Navas Investments BV / Jeroen van den 

Nieuwenhuyzen & VCST Industrial Products nv 
[zaak MEDE-C/C-02/0083] 
B.S. 07.10.2003 - Ed. 2 (p. 48963 - p. 48964) 

 
10. 2003-C/C-10 du 6 février 2003 Teck Cominco Ltd. / Fording Inc. / Westshore Terminals  

Income Fund  
[affaire CONC-C/C-02/0082] 
M.B. 07.10.2003 - Ed. 2 (p. 48964 - p. 48965) 

 
11. 2003-C/C-11 du 6 février 2003 WestLB AG / Coperion Hold ing Gmbh 

[affaire CONC-C/C-02/0084] 
M.B. 14.10.2003 (p. 49821 - p. 49823) 

 
12. 2003-C/C-12 van 14 februari 2003 ECS, NV Electrabel, IMEA  

[zaak MEDE-C/C-02/0053] 
B.S. 04.12.2003 -Ed. 2 (p. 58133 - p. 58146) 

                                                                 
6 De verwijzing naar de zaak bevat MEDE of CONC, evenals “van” of “du”, en “B.S.” of “M.B.” om de taal van 
de zaak en van de uitspraak aan te duiden.  
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13. 2003-C/C-13 du 20 février 2003 ECS/ Interest scrl  

[affaire CONC-C/C-02/0065] 
M.B. 14.10.2003 (p. 49823 - p. 49824) 

 
14. 2003-C/C-14 du 20 février 2003 Interelec / Interga / Sibelgaz 

[affaire CONC-C/C-03/0001] 
M.B. 14.10.2003 (p. 49825 - p. 49826) 

 
15. 2003-C/C-15 van 5 maart 2003 NV Sutrans, NV Sugro, NV Maas Services België / NV Caritas 

NV Tabaccomat 
[zaak MEDE-C/C-03/0002] 
B.S. 14.10.2003 (p. 49826 - p. 49827) 

 
16. 2003-C/C-16 van 7 maart 2003 NV Deli Universal, BV WIO Holding 

[zaak MEDE-C/C-03/0005] 
B.S. 09.10.2003 (p. 49260 - p. 49261) 

 
17. 2003-C/C-17 van 7 maart 2003 Nesbic Buy Out Fund BV, Chemsumma Holdings NV 

[ zaak MEDE-C/C-03/0004] 
B.S. 09.10.2003 (p. 49262) 

 
18. 2003-C/C-18 van 7 maart 2003 Uninet International NV/ Planet Internet NV, KPN Belgium II NV 

[zaak MEDE-C/C-03/0003] 
B.S. 09.10.2003 (p. 49263 - p. 49264) 

 
19. 2003-C/C-19 du 18 mars 2003 ECS SA / IEH SCRL 

[affaire CONC-C/C-03/0008] 
M.B. 14.10.2003 (p. 49828) 

 
20. 2003-C/C-21 du 21 mars 2003 Teck Cominco Ltd. / Fording Inc. / Westshore Terminals  

Income Fund / OTPP / Sherritt International Corporation / Consol 
Energy Inc. 
[affaire CONC-C/C-03/009] 
M.B. 07.10.2003 - Ed. 2 (p. 48965 - p. 48967) 

 
21. 2003-C/C-22 van 21 maart 2003 Compagnia Italiana Turismo S.p.A. / Alitalia-Linee Aeree Italiane  

S.p.A. 
[zaak MEDE-C/C-03/0013] 
B.S. 14.10.2003 (p. 49829 - p. 49830) 

 
22. 2003-C/C-23 van 21 maart 2003 NV CRH Belgium / NV Heeren Invest, De familie Heeren /  

De Groep Heeren 
[zaak MEDE-C/C-03/0010] 
B.S. 14.10.2003 (p. 49830 - p. 49831) 

 
23. 2003-C/C-25 du 26 mars 2003 Colruyt /Laurus 

[affaire CONC-C/C-03/0007] 
M.B. 22.03.2004 (p. 16165 - p. 16168) 

 
24. 2003-C/C-26 van 28 maart 2003 NV CRH Belgium, SA Harpo, Groep Plakabeton 

[zaak MEDE-C/C-03/0011] 
B.S. 17.10.2003 (p. 50504 - p. 50505) 

 
25. 2003-C/C-27 van 28 maart 2003 Wagon-lits Travel NV, BBL NV, Ticket BBL Travel NV 

[zaak MEDE-C/C-03/0020] 
B.S. 17.10.2003 (p. 50506) 

 
26. 2003-C/C-28 van 28 maart 2003 Vlaeynatie NV, Unifert Group SA, Société Commerciale des 

Potasses et de l’Azote SA, Northern Shipping Company NV, 
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Manufert NV, Manuport NV 
[zaak MEDE-C/C-03/0021] 
B.S. 17.10.2003 (p. 50507) 

 
27. 2003-C/C-29 van 28 maart 2003 AXA Bank Belgium NV, General Electric Capital Corporation, 

Auxifina SA, Cogifi SA 
[zaak MEDE-C/C-03/0023] 
B.S. 17.10.2003 (p. 50508 - p. 50509) 

 
28. 2003-C/C-30 du 7 avril 2003 Electrabel Customer Solutions SA /IVEKA 

[affaire CONC-C/C-03/0014] 
M.B. 28.04.2004 (p. 34757 - p. 34762) 

 
29. 2003-C/C-31 du 7 avril 2003 Electrabel Customer Solutions SA /IMEWO 

[affaire CONC-C/C-03/0015] 
M.B. 28.04.2004 (p. 34763 - p. 34767) 

 
30. 2003-C/C-32 du 7 avril 2003 Electrabel Customer Solutions SA / INTERGEM 

[affaire CONC-C/C-03/0016] 
M.B. 28.04.2004 (p. 34768 - p. 34773) 

 
31. 2003-C/C-33 du 7 avril 2003 Electrabel Customer Solutions SA /IVERLEK 

[affaire CONC-C/C-03/0017] 
M.B. 28.04.2004 (p. 34774 - 34779) 

 
32. 2003-C/C-34 du 7 avril 2003 Electrabel Customer Solutions SA /IGAO 

[affaire CONC-C/C-03/0018] 
M.B. 28.04.2004 (p. 34780 - p. 34783) 

 
33. 2003-C/C-35 du 7 avril 2003 Electrabel Customer Solutions SA /GASELWEST 

[affaire CONC-C/C-03/0019] 
M.B. 28.04.2004 (p. 34784 - p. 34788) 

 
34. 2003-C/C-37 du 10 avril 2003 Electrabel Customer Solutions SA /IEH SCRL 

[affaire CONC-C/C-03/0008] 
M.B. 28.04.2004 (p. 34791 - p. 34794) 

 
35. 2003-C/C-38 van 17 april 2003 Johnson Controls Gent NV/ Johnson Controls Automotive (UK) Ltd./ 

ECA NV 
[zaak MEDE -C/C-03/0012] 
B.S. 28.04.2004 (p. 34795 - p. 34799) 

 
36. 2003-C/C-39 van 23 april 2003 NV Minute Maid Juices/ BVBA Coca Cola Enterprises Belgium/  

Sa Chaudfontaine Distribution/ Sa Chaudfontaine Monopole 
[zaak MEDE-C/C-03/0022] 
B.S. 28.04.2004 (p. 34800 - p. 34801) 

 
37. 2003-C/C-40 van 30 april 2003 NV Sutrans, NV Sugro, NV Maas Services België/ NV Caritas, 

NV Tabaccomat 
[zaak MEDE-C/C-03/0002] 
B.S. 28.04.2004 (p. 34802 - p. 34804) 

 
38. 2003-C/C-41 du 7 mai 2003 Citigroup Venture Capital Equity Partnes LP, Ontario Teacher’s  

Pension Plan Board,/ New CRS Limited Inc , NWA Inc., Delta Air 
Lines Inc., American Air Lines Inc.,/ Worldsplan LP 
[affaire CONC-C/C-03/0026] 
M.B. 28.04.2004 (p. 34804 - p. 34805) 

 
39. 2003-C/C-42 du 12 mai 2003 Electrabel Customer Solutions SA/ Interest SCRL 

[affaire CONC-C/C-02/0065] 
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M.B. 28.04.2004 (p. 34806 - p. 34807) 
 
40. 2003-C/C-44 van 28 mei 2003 Johnson Controls Gent NV/ Johnson Controls Automotive (UK) Ltd./  

ECA NV 
[zaak MEDE-C/C-03/0012] (artikel 12 § 5 WBEM) 
B.S. 28.04.2004 (p. 34814 - p. 34815) 

 
41. 2003-C/C-45 van 28 mei 2003 Johnson Controls Gent NV/ Johnson Controls Automotive (UK) Ltd./  

ECA NV 
[zaak MEDE-C/C-03/0012] 
B.S. 28.04.2004 (p. 34816 - p. 34822) 

 
42. 2003-C/C-46 du 6 juin 2003 Electrabel Customer Solutions SA/ IVEKA 

[affaire CONC-C/C-03/0014] 
M.B. 28.04.2004 (p. 34823 - p. 34824) 

 
43. 2003-C/C-47 du 6 juin 2003 Electrabel Customer Solutions SA / IMEWO 

[affaire CONC-C/C-03/0015] 
M.B. 28.04.2004 (p. 34824 - p. 34826) 

 
44. 2003-C/C-48 du 6 juin 2003 Electrabel Customer Solutions SA / Intergem 

[affaire CONC-C/C-03/0016] 
M.B. 28.04.2004 (p. 34826 - p. 34827) 

 
45. 2003-C/C-49 du 6 juin 2003 Electrabel Customer Solutions SA /IVERLEK  

[affaire CONC-C/C-03/0017] 
M.B. 28.04.2004 (p. 34828 - p. 34829) 

 
46. 2003-C/C-50 du 6 juin 2003 Electrabel Customer Solutions SA /IGAO 

[affaire CONC-C/C-03/0018] 
M.B. 28.04.2004 (p. 34829 - p. 34830) 

 
47. 2003-C/C-51 du 6 juin 2003 Electrabel Customer Solutions SA /GASELWEST 

[affaire CONC-C/C-03/0019] 
M.B. 28.04.2004 (p. 34831 - p. 34832) 

 
48. 2003-C/C-52 du 11 juin 2003 Electrabel Customer Solutions SA /IEH 

[affaire CONC-C/C-03/0008] 
M.B. 28.04.2004 (p. 34832 - p. 34833) 

 
49. 2003-C/C-53 du 13 juin 2003 SPE/ Electrabel (scission totale CPTE) 

[affaire CONC-C/C-03/0030] 
M.B. 28.04.2004 (p. 34834 - p. 34835) 

 
50. 2003-C/C-54 van 19 juni 2003 Vendex KBB DIY Group BV /Leroy Merlin Belgium Sa, Home 

Investment /Bricolage Investissement Benelux Sa 
[zaak MEDE-C/C-03/0029] 
B.S. 28.04.2004 (p. 34835 - p. 34836) 

 
51. 2003-C/C-55 van 25 juni 2003 Sa Groupe Express-Expansion (SA G.E.E.) /NV Roularta Media 

Group (NV Roularta) /Sa Côte Sud Investissment (SA CSI) 
[zaak MEDE-C/C-03/0031] 
B.S. 28.04.2004 (p. 34836 - p. 34837) 

 
52. 2003-C/C-56 du 4 juillet 2003 Electrabel Customer Solutions SA /Interest Scrl 

[affaire CONC-C/C-02/0065] 
M.B. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35617 - p. 35628) 

 
53. 2003-C/C-57 du 4  juillet 2003 Electrabel Customer Solutions SA /IEH scrl 

[affaire CONC-C/C-03/0008] 
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M.B. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35629 - p. 35641) 
 
54. 2003-C/C-58 du 4 juillet 2003 Electrabel Customer Solutions SA /IVEKA 

[affaire CONC-C/C-03/0014] 
M.B. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35642 - p. 35658) 

 
55. 2003-C/C-59 du 4 juillet 2003 Electrabel Customer Solutions SA /IMEWO 

[affaire CONC-C/C-03/0015] 
M.B. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35659 - p. 35674) 

 
56. 2003-C/C-60 du 4 juillet 2003 Electrabel Customer Solutions SA /Intergem 

[affaire CONC-C/C-03/0016] 
M.B. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35675 - p. 35690) 

 
57. 2003-C/C-61 du 4 juillet 2003 Electrabel Customer Solutions SA /IVERLEK 

[affaire CONC-C/C-03/0017] 
M.B. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35691 - p. 35706) 

 
58. 2003-C/C-62 du 4 juillet 2003 Electrabel Customer Solutions SA / IGAO 

[affaire CONC-C/C-03/0018] 
M.B. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35707 - p. 35714) 

 
59. 2003-C/C-63 du 4 juillet 2003 Electrabel Customer Solutions SA /Gaselwest 

[affaire CONC-C/C-03/0019] 
M.B. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35715 - p. 35730) 

 
60. 2003-C/C-64 du 15 juillet 2003 Hewlett-Packard Company / The Procter and Gamble Company 

[affaire CONC-C/C-03/0032] 
M.B. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35731 - p. 35733) 

 
61. 2003-C/C-66 van 28 juli 2003 Corona NV, CB Insurances Belgium NV 

[zaak MEDE-C/C-03/0034] 
B.S. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35738) 

 
62. 2003-C/C-67 van 14 augustus 2003 Associated Retail NV /’t Centrum-netwerk 

[zaak MEDE-C/C-03/0038] 
B.S. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35740) 

 
63. 2003-C/C-68 du 21 août 2003 Cegelec /ABB 

[affaire CONC-C/C-03/0043] 
M.B. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35741) 

 
64. 2003-C/C-69 van 22 augustus 2003 NV Imprimerie des Editeurs /NV Regionale Uitgeversgroep /  

NV Mass Transit Media 
[zaak MEDE-C/C-03/0035] 
B.S. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35742 - p. 35745) 

 
65. 2003-C/C-70 van 29 augustus 2003 Stichting Metalinvest /Corus Staal BV /Arcelor /Segal 

[zaak MEDE-C/C-03/0044] 
B.S. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35746) 

 
66. 2003-C/C-71 du 11 septbembre 2003 Electrabel Solutions Sa /Simogel Scrl. 

[affaire CONC-C/C-03/0041] 
M.B. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35747 - p. 35750) 

 
67. 2003-C/C-72 du 11 septembre 2003 Electrabel Solutions SA /Sedilec Scrl. 

[affaire CONC-C/C-03/0042] 
M.B. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35751 - p. 35754) 

 
68. 2003-C/C-73 du 11 septembre 2003 Electrabel Solutions SA /Intermosane 2 
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[affaire CONC-C/C-03/0040] 
M.B. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35755 - p. 35758) 

 
69. 2003-C/C-74 du 11 septembre 2003 Electrabel Solutions Sa /Imea Scrl 

[affaire CONC-C/C-03/0039] 
M.B. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35759 - p. 35762) 

 
70. 2003-C/C-77 du 1 octobre 2003 ING /ABB  

[affaire CONC-C/C-03/0048] 
M.B. 06.05.2004 (p. 37034 - p. 37035) 

 
71. 2003-C/C-78 van 1 oktober 2003 NV Telenet Bidco /NV Canal+ 

[zaak MEDE-C/C-03/0046] 
B.S. 06.05.2004 (p. 37035 - p. 37040) 

 
72. 2003-C/C-80 du 13 octobre 2003 Electrabel Customer Solutions SA /Sibelgaz 

[affaire CONC-C/C-03/0047] 
M.B. 06.05.2004 (p. 37042 - p. 37044) 

 
73. 2003-C/C-86 du 4 novembre 2003 Unisys /KPMG Consultant SCPRL-CVBA 

[affaire CONC-C/C-03/0052] 
M.B. 06.05.2004 (p. 37060 - p. 37061) 

 
74. 2003-C/C-87 van 5 november 2003 NV Katoen Natie /EBVBA Nialan, NV GIMV,  

NV Mercator Verzekeringen, Marc Lambrechts, Jozef Everaerts, 
Chris Staes, Rudy Denutte /NV Nieuwe Havema, NV Werf- en 
Vlasnatie, NV Antwerp Bulk Cleaning 
[zaak MEDE-C/C-03/0053] 
B.S. 06.05.2004 (p. 37062) 

 
75. 2003-C/C-88 du 6 novembre 2003 Sa Groupe Sucrier sa /Couplet sa / Warcoing sa 

[affaire CONC-C/C-03/0049] 
M.B. 06.05.2004 (p. 37063 - p. 37070) 

 
76. 2003-C/C-89 van 12 november 2003 NV Telenet Bidco /NV Canal+ 

[zaak MEDE-C/C-03/0046] 
B.S. 06.05.2004 (p. 37071 - p. 37077) 

 
77. 2003-C/C-90 du 17 novembre 2003 Rossel & Cie /De Persgroep /Editeco 

[affaire CONC-C/C-03/0050] 
M.B. 06.05.2004 (p. 37078 - p. 37084) 

 
78. 2003-C/C-91 du 18 novembre 2003 Spar Belgium nv /Echo sa 

[affaire CONC-C/C-03/0051] 
M.B. 06.05.2004 (p. 37085 - p. 37089) 

 
79. 2003-C/C-96 van 28 november 2003 Telenet Bidco NV /Codenet NV 

[zaak MEDE-C/C-03/0046] 
B.S. 06.05.2004 (p. 37094 - p. 37097) 

 
80. 2003-C/C-97 du 4 décembre 2003 Cargill France SAS /OCG Cacao SA 

[affaire CONC-C/C-03/0054] 
M.B. 06.05.2004 (p. 37098 - p. 37099) 

 
81. 2003-C/C-98 du 4 décembre 2003 P&V /Ergo Versicherungsgruppe AG, Ergo International AG, 

HM SA, BLB, PNP 
[affaire C ONC-C/C-03/0057] 
M.B. 06.05.2004 (p. 37100 - p. 37101) 

 
82. 2003-C/C-99 du 16 décembre 2003 P&V Assurances /Groupe Zurich 



 Raad voor de Mededinging - Jaarverslag 2003  17 

[affaire CONC-C/C-03/0061] 
M.B. 06.05.2004 (p. 37102 - p. 37103) 

 
83. 2003-C/C-100 du 16 décembre 2003 IGH scrl. /IGEHO scrl 

[affaire CONC-C/C-03/0058] 
M.B. 06.05.2004 (p. 37103 - p. 37105) 

 

B. VOORLOPIGE MAATREGELEN 

1. 2003-V/M-20 van 20 maart 2003 NV Vlaamse Uitgeversmaatschappij /NV Vlaamse  
Mediamaatschappij, NV De Persgroep, NV Aurex, NV Uitgeverij 
De Morgen 
[zaak MEDE-P/K-02/0062] 
B.S. 09.10.2003 (p. 49264 - p. 49277) 

 
2. 2003-V/M-43 du 15 mai 2003 Codenet, Colt Telecom, Versatel, WoldCom / Belgacom 

[affaire CONC-V/M-02/0060]  
M.B. 28.04.2004 (p. 34808 - p. 34813) 

 
3. 2003-V/M-65 van 18 juli 2003 VZW United Media Agencies / Febelma, ABEJ/BVDU,  

BE-MEDIA 
[zaak MEDE-V/M-03/0028] 
B.S. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35734 - p. 35737) 

 
 
4.  2003-V/M-81 van 20 oktober 2003 VZW United Media Agencies /Febelma, ABEJ/BVDU, 

NV BE-Media 
[zaak MEDE-V/M-03/0028] 
B.S. 06.05.2004 (p. 37045 - p. 37054) 

 
5. 2003-V/M-101 du 19 décembre 2003 Liège Tilleur SA /U.R.B.S.F.A 

[affaire CONC-V/M-03/0037] 
M.B. 06.05.2004 (p. 37105 - p. 37111) 

 

C. AFSPRAKEN  

1. 2003-E/A-24 25 mars 2003 Diprolux SA 
[Affaire CONC-E/A-94/0007] 
M.B. 14.10.2003 (p. 49831) 
 

D. I/O-2003 

1. 2003-I/O-36 du 7 avril 2003 FNUCM / Banksys SA 
[Affaire CONC-P/K-02/0043] 
UNIZO / Banksys SA 
[Affaire CONC-P/K-02/0051] 
Banksys SA  
[Affaire CONC-I/O-00/0049] 
M.B. 28.04.2004 (p. 34789 - p. 34791) 

 
2. 2003-I/O-76 du 26 september 2003 Cornette Georges /MIVB 

[Zaak MEDE-P/K-96/0022] 
B.S. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35764 - p. 35765) 
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E. KLACHTEN 
1. 2003-P/K-75 van 26 september 2003 NV Gielens-Wellens /NV Kuwait Petroleum 

[zaak MEDE-P/K-94/0006] 
B.S. 29.04.2004 - Ed. 2 (p. 35763 - p. 35764) 

 
2. 2003-P/K-79 van 10 oktober 2003 Brandini Blaise /BVBA Rombouts 

[zaak MEDE-P/K-01/0055] 
B.S. 06.05.2004 (p. 37041 - p. 37042) 

 
3. 2003-P/K-82 van 22 oktober 2003 Delhaize Frères & Cie Le Lion sa /Parfums et 

Beauté Belgilux sa 
[affaire CONC-PRA-94/0018] 
M.B. 06.05.2004 (p. 37055) 

 
4. 2003-P/K-83 du 22 octobre 2003 Delhaize Frères & Cie Le Lion sa /Impro Lux sa 

[affaire CONC-PRA-94/0016] 
M.B. 06.05.2004 (p. 37056) 

 
5. 2003-P/K-84 du 22 octobre 2003 Delhaize Frères & Cie Le Lion sa /Parfums Christian 

Dior Paris sa et Parfums Christian Dior 
[affaire CONC-PRA-94/0012] 
M.B. 06.05.2004 (p. 37057) 

 
6. 2003-P/K-85 du 23 octobre 2003 SPRL Eric Thiry Entreprises (ETE), SPRLU Kilt  

Carburateurs (Kilt) /ASBL Association Sportive 
Automobile Francophone (ASAF) 
[affaire CONC-P/K-00/0011] 
M.B. 06.05.2004 (p. 37058 - p. 37060)   

 
7. 2003-P/K-92 du 19 novembre 2003 La Chambre Syndicale des Opticiens-Optométristes  

Francophones de Belgique (CSOOFB) /Draeck Optics sa 
Essilor Belgium sa, De Ceunynck nv, Buchmann Optical 
Industries nv 
[affaire CONC-PRA-93/0010] 
M.B. 06.05.2004 (p. 37090) 

 
8. 2003-P/K-93 du 19 novembre 2003 Les Nouvelles du Dimanche Matin (Dimanche Matin) /  

L’Institut Belge d’Information et de Documentation (SFI), 
La Fédération Nationale des Hebdomadaires d’information 
(Febelma) 
[affaire CONC-PRA-95/0005] 
M.B. 06.05.2004 (p. 37091 - p. 37092) 

 
9. 2003-P/K-94 du 19 novembre 2003 Test-Achat /l’Association Professionnelle des Opticiens 

de Belgique (APOB) 
[affaire CONC-PRA-95/0015] 
M.B. 06.05.2004 (p. 37092 - p. 37093) 

 
10. 2003-P/K-95 du 19 novemb re 2003 EMI Sa /SRWT –Van Hool NV 

[affaire CONC-I/O-97/0010] 
M.B. 06.05.2004 (p. 37093 - p. 37094) 
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3.2. Concentraties 
 

3.2.1. Statistieken van de aangemelde concentraties 
 
 

2003 Aanmeldingen Verslagen Beslissingen 

Concentraties 59 75 83 
 
 

Samenvatting van 1993 tot 2003: 

 
 1993 1994 

 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 

Aanmelding 
van de 

concentraties  
 

30 39 48 46 60 52 35 43 48 53 59 

 
 

Soort concentratiebeslissingen in 2003: 
 

Beslissingen van 
toelaatbaarheid in de 

eerste fase  

41  

(waarvan 6 met meer dan 25% marktaandeel) 

 

Beslissingen om een 
tweede fase aan te vangen 

11 

 

Beslissingen van 
toelaatbaarheid na afloop 

van de tweede fase 

16 

(waarvan 10 met voorwaarden) 

Beslissingen van niet-
toelaatbaarheid  

1 

Stilzwijgende toelating  0 

Verschillende* 14 

 

Totaal aantal beslissingen  83 
* beslissingen tot regeling van de procedure, bijvoorbeeld verlenging van termijn, tot vaststelling van 
de intrekking van de aanmelding, enz…             
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3.2.2. Beschrijving van de concentratiezaken 

Dit verslag heeft niet tot doel alle beslissingen inzake concentraties die in 2003 werden 
getroffen te beschrijven. Alleen die beslissingen werden gekozen die een bepaald belang voor 
de practicus kunnen vertonen, omdat de beslissingspraktijk van de Raad op een bepaald vlak 
goed gevestigd is, of omdat de Raad vernieuwend is opgetreden. De lezer vindt alle 
beslissingen van de Raad die in 2003 werden uitgesproken als bijlage bij dit jaarverslag. 

In de hierna besproken beslissingen komen verschillende punten aan de orde, meer bepaald de 
invoering van een vereenvoudigde aanmeldingsprocedure, het onderscheid tussen de 
ontwerpovereenkomst en de definitieve overeenkomst tussen partijen, de beslissingen inzake 
toelaatbaarheid van de concentraties die de Raad voorgelegd werden, het opleggen van 
geldboeten en dwangsommen, en enkele toepassingen van de omschrijving van de betrokken 
markt. Meer in het bijzonder wordt een grondigere bespreking gewijd aan het optreden van de 
Raad in het raam van de liberalisering van de energiemarkt. Dat optreden heeft immers tot 34 
beslissingen geleid, procedurebeschikkingen en beslissingen om een tweede fase in te leiden 
inbegrepen. Zo blijft het jaar 2003 voor de Raad het jaar van de afwerking van de beslissingen 
inzake de liberalisering van de energiemarkt. 

Invoering van een vereenvoudigde aanmeldingsprocedure 

Om zich bewust te zijn van de administratieve last die veroorzaakt wordt door het onderzoek 
van concentraties, moet gewezen worden op artikel 10 WBEM, dat voorziet in een stelsel van 
voorafgaande toelating door de Raad van alle concentratieverrichtingen die bepaalde 
drempels bereiken. 

Artikel 12 WBEM bepaalt dat, wanneer het omzetcijfer van de betrokken ondernemingen 
bepaalde drempels, omschreven in artikel 11, § 1 WBEM, bereikt, concentraties bij de Raad 
moeten worden aangemeld binnen een termijn van één maand na de sluiting van de 
overeenkomst, de openbaarmaking van het aanbod tot aankoop of ruil, of de verwerving van 
een zeggenschapsdeelneming, en dat de termijn aanvangt zodra één van deze handelingen 
plaatsgevonden heeft. 

De hierna weergeven statistieken wijzen op een voortdurende toename van de aanmeldingen 
van concentraties, en bijgevolg  van de werklast van de ondernemingen en van de 
mededingingsautoriteiten. 

Het onderzoek van de aangemelde concentraties had uitgewezen dat een groot aantal ervan 
een zeer geringe invloed op de mededinging uitoefenden. In 2003 hadden de betrokken 
ondernemingen, in meer dan 80% van de gevallen, een gezamenlijk marktaandeel van minder 
dan 25% van de betrokken markt. 

Om het probleem van de administratieve last het hoofd te bieden, en niettemin de aanmelding, 
die een wettelijke verplichting is, te behouden, hebben de Raad en het Korps verslaggevers, 
zoals in de communautaire praktijk, een gezamenlijke mededeling aangenomen die het stelsel 
van de vereenvoudigde procedure voor de aanmelding van bepaalde concentraties invoert. 7 
Deze gezamenlijke mededeling is geheel geïnspireerd op de Europese mededeling betreffende 

                                                                 
7 Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 december 2002, p. 55777.  
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de vereenvoudigde procedure inzake concentraties met een communautaire dimensie.8 De 
ervaring van de Commissie toont immers aan dat de verrichtingen die aan de normen van die 
mededeling voldoen op de markt geen toestand tot stand brengen die mededingingsrechtelijke 
problemen kan scheppen. 

In de Raad heeft een werkgroep, samen met het Korps verslaggevers, een vereenvoudigde 
aanmeldingsprocedure uitgewerkt, die geldt voor bepaalde concentraties. 

In België wordt de te volgen procedure bepaald in het Koninklijk Besluit van 23 maart 1993 
betreffende het aanmelden van concentraties van ondernemingen bedoeld in artikel 12 
WBEM (zie art. 3). 
Ø De concentraties moeten worden aangemeld bij de Raad. 

Ø De verslaggever die door het Korps wordt aangesteld om de aangemelde concentratie te 
onderzoeken, moet nagaan of het dossier niet onvolledig is op een belangrijk punt, waarvan hij 
in voorkomend geval de partijen moet inlichten. De aanmelding heeft pas gevolg de dag 
volgend op deze van de ontvangst van de volledige gegevens (zie art. 5 § 2). 

Ø De verslaggever kan eveneens ontheffing verlenen van de verplichting tot het verstrekken van 
bepaalde in het formulier verlangde gegevens, indien hij van mening is dat die gegevens niet 
noodzakelijk zijn voor het onderzoek van het geval (zie art. 5 § 4). 

Deze mededeling werd door de Raad en het Korps gezamenlijk uitgebracht, aangezien zij 
beiden een rol te spelen hebben in de procedure van aanmelding van een concentratie. De 
Raad treft de beslissing, terwijl het Korps het onderzoek verricht. 

De doelstellingen van de vereenvoudigde procedure zijn de volgende: 

Ø De concentratieverrichtingen die de marktwerking kunnen verstoren en die derhalve grondiger 
onderzocht moeten worden beter in het vizier nemen, en vermijden dat de 
mededingingsautoriteiten te veel energie en tijd spenderen aan procedures inzake 
concentraties van gering belang die toelaatbaar verklaard moeten worden gelet op de kleine 
marktaandelen van de betrokken ondernemingen. Bijgevolg kunnen personeelsmiddelen 
vrijgemaakt worden voor de strijd tegen restrictieve mededingingspraktijken, zoals 
mededingingsbeperkende afspraken en misbruik van machtspositie. 

Ø De aanmeldingsprocedure vereenvoudigen ten einde voor de ondernemingen tijd- en 
geldverlies te vermijden. 

Ø Tegemoetkomen aan de vraag van de ondernemingen om in die procedure tot besluitvorming 
en dus tot uitvoering van de concentratie te komen binnen een termijn die korter is dan deze 
van de normale procedure. 

Deze gezamenlijke mededeling, die de procedure van vereenvoudigde aanmelding vaststelt en 
omschrijft, heeft meer bepaald tot doel om de aanmeldingsvoorschriften te vereenvoudigen 
voor bepaalde categorieën van concentraties, door een meer beperkte informatieplicht voor te 
schrijven dan deze die normaal wordt opgelegd in het aanmeldingsformulier van het 
Koninklijk Besluit van 23 maart 1993. De vereenvoudigde aanmelding geschiedt op basis van 
een aanmeldingsformulier dat de te vermelden inlichtingen en de te voegen bijlagen aangeeft. 
Aldus worden de ondernemingen onder meer vrijgesteld van de mededeling van de statuten 
van de partijen alsmede van de jaarrekeningen van de moederondernemingen. 

                                                                 
8 Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde 
concentratieverrichtingen bij toepassing van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad, PB C, 217, van 
29/07/2000, p. 32. 
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In het raam van deze rechtspleging wordt ook het verslag van het Korps verslaggevers erg 
vereenvoudigd. De Raad kan, als beslissingsorgaan van de mededingingsautoriteit, al dan niet 
aanvaarden om een beslissing te treffen op grond van de vereenvoudigde procedure. Als de 
Raad oordeelt dat de procedure ontvankelijk is, treft hij een eveneens vereenvoudigde 
beslissing. De Raad voor de Mededinging tracht daarenboven zijn beslissing te treffen binnen 
een kortere termijn van 25 dagen, in de plaats van 45 dagen, te rekenen vanaf de aanmelding. 
Ten slotte kunnen de aanmeldende partijen afzien van een hoorzitting, evenals van de 
wettelijke termijn van 15 dagen tussen de mededeling van het verslag en de hoorzitting, ten 
einde de Raad de mogelijkheid te geven om binnen een zeer korte termijn te beslissen. 

Op grond van de gezamenlijke mededeling kunnen de aanmeldende partijen van de 
vereenvoudigde procedure genieten in zoverre hun verrichting beantwoordt aan volgende 
categorieën van concentraties: 

a)Twee of meer ondernemingen verwerven de gezamenlijke zeggenschap over een 
gemeenschappelijke onderneming, op voorwaarde dat de gemeenschappelijke onderneming in 
België niet, of slechts in geringe mate, werkzaam is of zal zijn. Dergelijke gevallen doen zich 
voor wanneer: 
i) de omzet van de gemeenschappelijke onderneming en/of de omzet van de ingebrachte 
bedrijfsactiviteiten in België minder dan 15 miljoen euro bedraagt, en 

ii) de totale waarde van de aan de gemeenschappelijke onderneming overgedragen activa in 
België minder dan 15 miljoen euro bedraagt. 

b)Twee of meer ondernemingen fuseren, of één of meer ondernemingen verwerft of 
verwerven de uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap over een andere onderneming, op 
voorwaarde dat geen der partijen bij de concentratie bedrijfsactiviteiten op dezelfde 
productmarkt en/of geografische markt verricht, dan wel op een productmarkt die in de 
bedrijfskolom hoger of lager is gelegen dan een productmarkt waarop een andere partij bij de 
concentratie werkzaam is. 

c)Twee of meer ondernemingen fuseren, of één of meer ondernemingen verwerft of 
verwerven de uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap over een andere onderneming: 
i)en twee of meer partijen bij de concentratie verrichten bedrijfsactiviteiten op dezelfde 
productmarkt en dezelfde geografische markt (horizontale relaties); of 
ii)een of meer van de partijen bij de concentratie bedrijfsactiviteiten uitoefenen op een 
productmarkt die zich hoger of lager in de bedrijfskolom bevindt dan een productmarkt 
waarop een andere partij bij de concentratie actief is (verticale relaties), op voorwaarde dat 
hun gezamenlijk marktaandeel minder dan 25% bedraagt bij horizontale banden en minder 
dan 25% bij verticale banden. 

d)De aanmeldende partijen zijn actief op een zogenaamde kleine markt (“small markets”) met 
uitsluiting van onder andere zogenaamde “emerging markets” of “innovative markets”. 

Hoewel het nog te vroeg is om de toepassing van deze gezamenlijke mededeling te evalueren, 
kan toch reeds van een zeker succes in het gebruik van de vereenvoudigde procedure gewag 
gemaakt worden. Zo werden in 2003, 22 aanmeldingen in vereenvoudigde vorm verricht. 

Zoals vermeld kan de Raad de vereenvoudigde procedure al dan niet aanvaarden. Ook het 
Korps verslaggevers kan het voordeel ervan aan de aanmeldende partijen ontzeggen. Dit is 
gebeurd in de zaak NV Imprimerie des Editeurs / NV Regionale Uitgeversgroep / NV Mass 
Transit Media, die tot de beslissing van 22 augustus 2003 heeft geleid. De ondernemingen 
hadden hun aanmelding met toepassing van de vereenvoudigde procedure verricht.  Rekening 
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houdende met de reacties van derden in de loop van het onderzoek was de verslaggever van 
oordeel dat meer tijd nodig was om het onderzoek te voeren, en besliste hij het voort te zetten 
overeenkomstig de gewone procedure waarin de WBEM voorziet. 

De gezamenlijke mededeling bepaalt inderdaad dat het aan het Korps verslaggevers en de 
Raad toekomt te beoordelen of een concentratie overeenstemt met één van de categorieën 
waarvoor de gezamenlijke mededeling stelt dat de vereenvoudigde procedure geldt. 

In een andere zaak, SPE / Electrabel, die geleid heeft tot de beslissing van 13 juni 2003, was 
het de verslaggever zelf die, bij de mededeling van het dossier aan de Dienst voor de 
Mededinging, gevraagd heeft om een vereenvoudigd verslag op te stellen, op grond van de 
overweging dat “bien que la notification ne soit pas déposée sous une forme simplifiée, le 
contexte particulier de ce dossier (part de marché inférieure à 10%, opération ayant déjà fait 
l’objet d’une analyse concurrentielle dans le cadre des dossiers ECS) justifie que l’instruction 
soit réalisée de manière tout à fait simplifiée.” 

De Raad heeft een beslissing in vereenvoudigde vorm uitgesproken, met verwijzing naar de 
absolute noodzaak, die door de verslaggever was ingeroepen, om zo snel mogelijk een einde 
te stellen aan de vereniging bij wijze van deelneming tussen Electrabel en SPE. 

Ontwerpovereenkomst of definitieve overeenkomst 

In de overgrote meerderheid van de gevallen hebben partijen een definitieve overeenkomst 
aangemeld. In dat geval moeten zij voor de aanmelding de termijn naleven van één maand die 
aanvangt bij de ondertekening van de overeenkomst, op straffe van het oplopen van een 
sanctie wegens laattijdige aanmelding. 

De WBEM laat partijen evenwel toe een ontwerpovereenkomst aan te melden, indien alle 
partijen uitdrukkelijk verklaren dat zij de intentie hebben om een overeenkomst te sluiten die 
op alle mededingingsrechtelijk relevante punten niet merkbaar verschilt van het aangemelde 
ontwerp (art. 12, § 1 WBEM). 

In de praktijk betekent dit dat partijen ten minste de laatste versie van het ontwerp van 
overeenkomst of van de gepaste intentieverklaring bij het dossier dienen te voegen. 

In de zaak NV Universal Holding / AB Nynäs Petroleum die tot de beslissing van 8 januari 
2003 heeft geleid, heeft de Raad geoordeeld dat een “term sheet” overeenstemde met het 
wettelijk begrip van ontwerpovereenkomst.9 

In de beslissing NV Johnson Controls Gent / Johnson Controls Automotive (UK) Ltd. / NV 
ECA van 17 april 2003 was de aanmelding geschied op grond van een ontwerpovereenkomst 
van 13 februari 2003. De ontwerpovereenkomst bepaalde uitdrukkelijk dat de definitieve 
overeenkomst bedingen zou bevatten die niet wezenlijk verschillend zouden zijn van het 
ontwerp op de voor het mededingingsrecht ter zake dienende punten. Kort daarna, op 24 
februari 2003, bezorgden de partijen de definitieve overeenkomst, en de Raad heeft 
geoordeeld dat deze inderdaad niet van de aangemelde ontwerpovereenkomst afweek. 

                                                                 
9 Voor meer verduidelijkingen betreffende de aanwijzingen van de Raad om een document als 
ontwerpovereenkomst aan te merken, verwijst dit jaarverslag naar volgende beslissingen van de Raad die in 
2002 werden genomen: beslissingen nr. 2002-C/C-52 van 5 juli 2002, NV LSG Sky Chefs Belgium / NV 
Sabena, nr. 2002-C/C-56 van 12 juli 2002, CRH Public Limited Company / Douterloigne Jan / NV Douterloigne 
en cons.  
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In de zaak NV Minute Maid Juices / BVBA Coca Cola Enterprises Belgium / NV 
Chaudfontaine Distribution / SA Chaudfontaine Monopole10 heeft de Raad voor de 
Mededinging de aanmelding aangenomen op grond van een niet-bindende intentiebrief en een 
ontwerp van verkoopovereenkomst. 

Wezenlijk voor een aanmelding op grond van een ontwerpovereenkomst in de zin van de wet 
is dat zij betrekking heeft op een document dat voldoende uitgewerkt en duidelijk is, zowel 
wat betreft zijn gevolgen voor de mededinging, als wat betreft zijn eventuele niet-
concurrentiebedingen. Is dat niet het geval, dan kan de Raad de aanmelding van de 
ontwerpovereenkomst weigeren, en een heraanmelding van de concentratie eisen. 

De beslissingen van toelaatbaarheid gewezen na afloop van de eerste fase 

Zoals weergegeven in de derde tabel van punt 3.2.1. hierboven werden 41 concentraties 
toegelaten na afloop van de eerste fase. 

De meeste van deze concentraties hadden weinig impact voor de mededinging, aangezien de 
gezamenlijke marktaandelen minder dan 25% bedroegen. 

Krachtens artikel 10, § 3 WBEM moeten concentraties die geen machtspositie in het leven 
roepen of versterken die tot gevolg hebben dat een daadwerkelijke mededinging op de 
nationale markt of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd 
toelaatbaar verklaard worden. Overeenkomstig artikel 33, §2.1. a) WBEM moet de 
concentratie toelaatbaar verklaard worden wanneer de betrokken ondernemingen samen 
minder dan 25% van de betrokken markt controleren. 

In 4 zaken bedroegen de marktaandelen van de aanmeldende ondernemingen meer dan 25%, 
en heeft de Raad voor de Mededinging de concentratie ook toelaatbaar verklaard in de eerste 
fase, op grond van een analyse van de mededingingsvoorwaarden. De Raad kwam tot het 
besluit dat de concentratie geen machtspositie in het leven riep of versterkte. 

In de beslissing nr. 2003-C/C-39 van 23 april 2003 inzake NV Minute Maid Juices / BVBA 
Coca Cola Entreprises Belgium / NV Chaudfontaine Distribution / NV Chaudfontaine 
Monopole heeft de Raad vastgesteld dat de aandelen van de betrokken ondernemingen 
beneden de 25% lagen op de markt van de waters en dat er geen horizontale overlapping was 
op het marktsegment van de fruitsappen en de nectars. In die concentratieverrichting tussen 
Coca en Chaudfontaine hebben de Amerikaanse vennootschap Coca Cola en haar Belgisch 
filiaal, Coca Cola Entreprises Belgium, verklaard dat zij in 1989 en in 1997 jegens de 
Europese Commissie de verbintenis waren aangegaan om bepaalde beperkingen na te leven 
ten einde een “portefeuille-effect” te vermijden. Aldus had Coca Cola er zich toe verbonden 
zich niet te verzetten tegen de aanwezigheid van concurrerende producten in de rekken van de 
verdelers. Die door Coca Cola voorheen vrijwillig aangegane verbintenissen werden door de 
Raad hernomen in de vorm van voorwaarden waaraan de toelaatbaarheid van de concentratie 
onderworpen was. 

                                                                 
10 Beslissing nr. 2003-C/C-39 van 23 april 2003. 
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De beslissingen van toelaatbaarheid gewezen na afloop van de tweede fase 

De Raad heeft, in een tweede fase, 16 concentraties toelaatbaar verklaard, waarvan de meeste 
betrekking hebben op ECS (Electrabel Customer Solutions) in de energiemarkt.11 

In één geval, namelijk de zaak ECS / IMEA, heeft de Raad de aangemelde concentratie niet 
toelaatbaar verklaard.12 Die zaak ligt in het verlengde van de beslissingen van 2002 waarbij 
de aangemelde concentratieverrichtingen niet toelaatbaar verklaard werden. 13 

Deze concentratieverrichtingen waarbij ECS betrokken was, zijn uiteraard te situeren in het 
raam van de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt. Zij stellen tevens het belang van 
de rol van de mededingingsautoriteiten in het licht. Om die reden worden de zaken ECS meer 
in detail bestudeerd, en wordt hun historiek in herinnering gebracht. 

De Raad voor de Mededinging en de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt 
in 2003. 

Wetgevend kader 

De beginselen voor het openstellen van de energiemarkt voor de vrije mededinging werden 
bepaald op Europees vlak, bij richtlijn EG/96/92 van 19 december 1996 betreffende de 
gemeenschappelijke regels voor de interne elektric iteitsmarkt.14 Wat het gas betreft wordt het 
openstellen van de markt geregeld door richtlijn EG/98/30 van 22 juni 1998 betreffende de 
gemeenschappelijke regels voor de interne gasmarkt.15 

Deze richtlijnen bevatten gemeenschappelijke regels in functie van de drie marktsegmenten 
van de energiebevoorrading: 
Ø Het eerste segment is de productie, bijvoorbeeld het opwekken van elektriciteit. 

Ø Het tweede segment wordt gevormd door de netwerken voor transport en distributie. Wat 
elektriciteit betreft betekent transport – transmissie genaamd – het vervoer over het 
hoogspanningsnetwerk. Distributie verwijst naar de netwerken van verdeling en vervoer over 
lokale midden- en laagspanningsnetwerken. Dit segment is een natuurlijk monopolie, en blijft 
gereguleerd. 

Ø Het derde segment is de levering – of verkoop – van energie aan de verbruiker. 

In België wordt de uitwerking van het openstellen van de markt zowel federaal als regionaal 
gereglementeerd, aangezien energie een materie is waarvoor de bevoegdheden verdeeld zijn 
tussen de federale overheid en de drie gewesten. 

                                                                 
11 Naast de beslissingen inzake ECS zijn er de beslissingen nr. 2003-C/C-40 van 30 april 2003, NV Sutrans / NV 
Sugro / NV Maas Services België / NV Caritas / NV Tabaccomat, nr. 2003-C/C-45 van 28 mei 2003, NV 
Johnson Controls Gent / Johnson controls Automotive UK Ltd., en nr. 2003-C/C-89 van 12 november 2003, NV 
Telenet Bidco / NV Canal +.   
12 Beslissing nr. 2003-C/C-12 van 14 februari 2003, ECS / NV Electrabel / IMEA. 
13 Het betreft de beslissingen nr. 2002-C/C-84 van 22 november 2002, ECS / IMEA, en nr. 2002-C/C-90 van 19 
december 2002, ECS / Interest, zaken respectievelijk ingeschreven met nummer CONC-C/C-02/53 en CONC-
C/C-02/65.   
14 Deze richtlijn, bekendgemaakt in het PB nr. L27 van 30 januari 1997 is vervangen door richtlijn 2003/54/EG 
van 26 juni 2003 (PB nr. L176 van 15 juli 2003). De door richtlijn 2003/54/EG nagestreefde doelstelling is de 
versnelde openstelling van de elektriciteitsmarkt.  
15 PB nr. L204 van 21 juli 1998.  
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Zeer schematisch kan gesteld worden dat de federale Staat bevoegd is voor de productie, het 
transport en de tarieven, terwijl de distributie en de levering tot de bevoegdheid van de 
gewesten behoort. 

Op federaal vlak werd richtlijn EG/96/12 in Belgisch recht omgezet bij wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.16 De richtlijn van 1998 werd omgezet bij 
wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt – hierna “Gaswet” – 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 mei 1999 en gewijzigd bij wetten van 12 
augustus 2000 en 16 juli 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 
2000 en van 20 juli 2001. 

De richtlijn van 1996 werd wat het Vlaams Gewest betreft omgezet bij decreet van 17 juli 
2000 “houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt”. 17 Richtlijn EG/98/30 werd 
omgezet bij decreet van 6 juli 2001 “houdende de organisatie van de gasmarkt”.18 

Richtlijn EG/96/12 werd wat het Waals Gewest betreft omgezet bij decreet van het Waals 
Gewest van 12 april 2001 ”relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité”, d.w.z. 
betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, en bij besluit van de Waalse 
regering van 21 maart 2002 “relatif aux clients devenus éligibles”, d.w.z. betreffende het in 
aanmerking komende cliënteel. 19 

Wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, wordt het openstellen van de energiemarkt 
geregeld door de Ordonnantie van 19 juli 2001, gewijzigd bij Ordonnantie van 1 april 2004. 
Geen der concentraties betreffende ECS die door de Raad in 2003 onderzocht werden, had 
betrekking op dat Gewest, waar klanten overigens pas vanaf 1 juli 2004 in aanmerking 
komend zijn, op voorwaarden dat zij uitsluitend professionele klanten zijn. 

Na de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht berust de liberalisering van de 
energiemarkt in België op volgende beginselen: 
Ø Het ontstaan van een zogenaamd in aanmerking komend cliënteel dat, naar gelang van 

bepaalde verbruiksdrempels, vrij is om zijn leverancier te kiezen, waarbij de drempels vanaf 
dewelke de afnemers in aanmerking komen en de data van het openstellen van de markt 
afhankelijk zijn van het betrokken Gewest en van de toepasselijke reglementering. 

Ø De aanstelling van een onafhankelijk beheerder van het distributienetwerk, Fluxys voor het 
gas en Elia voor de elektriciteit. 

Ø De scheiding van de functies van beheerder van het distributienetwerk van deze van 
leverancier van het in aanmerking komende cliënteel. 

Naast de liberalisering van de markt beoogt de Belgische wetgeving tevens de continuïteit van 
de levering van elektriciteit te waarborgen. Om die reden moeten de 
distributienetwerkbeheerders een leverancier “bij verstek” aanwijzen voor elke in aanmerking 
komende afnemer die binnen de twee maanden nadat hij in aanmerking is gekomen geen 
keuze van leverancier heeft gemaakt. In de praktijk moeten in aanmerking komende afnemers 
ofwel een overeenkomst tot levering van elektriciteit sluiten met een leverancier van hun 
keuze, ofwel verder bevoorraad worden door de leverancier die werd aangeduid voor het 
geval de afnemer er geen andere heeft gekozen. 

                                                                 
16 B.S. 11 mei 1999. 
17 B.S. 22 september 2000. 
18 B.S. 3 oktober 2001. 
19 B.S. 1 mei 2001. 
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Context van de ECS zaken 

Het samengaan van het beginsel van de scheiding tussen distributie en levering, enerzijds, en 
van de verplichting een leverancier aan te duiden voor het geval de afnemer er geen andere 
kiest, anderzijds, ligt ten grondslag aan de aanmeldingen van de concentraties inzake ECS. 

Sinds 1996 hadden de gemeenten, in samenwerking met Electrabel, immers beslist om 
activiteiten van beheer van het distributienetwerk en van verkoop aan afnemers te ontplooien 
in het raam van gemengde intercommunales. Die gemengde intercommunales verzekerden 
aldus het beheer van het distributienetwerk en de levering van elektriciteit. 

Ingevolge het beginsel van de scheiding tussen distributie en levering dienden de gemengde 
intercommunales, die als distributienetwerkbeheerder wensten te worden aangesteld, hun 
activiteit van leverancier van energie aan het in aanmerking komend cliënteel af te stoten, en 
zich te beperken tot de activiteit van beheer van het distributienetwerk. 

Om die reden hebben Electrabel en de vertegenwoordigers van de gemengde 
intercommunales een nieuwe overeenkomst onderhandeld om hun samenwerking te kunnen 
voortzetten. Die onderhandelingen hebben geleid tot de uitwerking van verschillende 
overeenkomsten krachtens dewelke de gemeenten en de intercommunales zich meer zouden 
bezig houden met het beheer van de distributienetwerken, dat gereglementeerd blijft, terwijl 
Electrabel zich middels een filiaal voor de commercialisering van de electriciteit (ECS) 
hoofdzakelijk zou concentreren op de levering aan klanten, en dus in de plaats zou treden van 
de intercommunales in hun rol van leverancier van elektriciteit en gas aan in aanmerking 
komende afnemers, en wel als leverancier aangeduid voor het geval de afnemers er geen 
andere zouden kiezen. 

De specialisatie van de gemeenten en van Electrabel is echter niet wederzijds exclusief. De 
gemeenten blijven, via de intercommunales, belang hebben in het resultaat van de 
vennootschap voor de verkoop van elektriciteit ECS, en Electrabel zal haar participatie, die 
minoritair maar belangrijk is, behouden in het kapitaal van de distributienetwerken, waarvan 
zij de exploitatie zou blijven verzekeren. 

Krachtens de financiële compensaties waarin die operatie voorziet, zullen de intercommunales 
delen in de resultaten van ECS, als tegenprestatie voor de overdracht van hun 
leveringsactiviteiten. 20 Anderzijds blijft Electrabel aandeelhouder in de intercommunales, 
maar zal zij geleidelijk een gedeelte van haar aandeel in het kapitaal afstaan tegen een 
vergoeding die aanmerkelijk lager is dan de economische waarde ervan. 

Na afloop van die verrichtingen zullen de intercommunales hun activiteit van levering van 
elektriciteit aan in aanmerking komende afnemers die geen nieuwe leverancier hebben 
gekozen hebben afgestoten. Die verrichtingen sluiten aldus een overdracht van cliënteel naar 
ECS in. 

De aanduiding van ECS als leverancier zo geen andere gekozen werd, was evenwel in de 
ogen van de meeste concurrenten, mede gelet op de geringe neiging van afnemers om van 
leverancier te veranderen (“switching”), een daadwerkelijke versterking van de macht van 
Electrabel, en een belangrijke hinderpaal om zich een cliënteel te verwerven en dus om de 
markt open te breken. Als filiaal van de historische operator betwistte ECS het kenmerk van 

                                                                 
20 Zie de beslissingen ECS bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 april 2004. 
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deze versterking, op grond van de overweging dat deze afnemers reeds tot haar klanten 
behoorden. 

Die overdracht van cliënteel aan ECS – het ging dus om de in aanmerking komende afnemers 
die geen uitdrukkelijke keuze van afnemer hadden gemaakt – werden in 2002 door de Raad 
gelijkgesteld met een overdracht van activa die een concentratie vormt in de zin van de 
WBEM, en stond centraal bij de beoordeling van de mededingingsrechtelijke aspecten in deze 
dossiers. 

Vooraleer deze zaken, en de rol die de Raad erin gespeeld heeft wat betreft het openen van de 
energiemarkten, te onderzoeken, moet benadrukt worden dat bepaalde intercommunales geen 
overeenkomst met Electrabel gesloten hebben. Ook dat gegeven heeft bijgedragen tot de 
liberalisering van de markten, aangezien het cliënteel van die intercommunales niet werd 
overgedragen aan de historische operator. 

Beslissingen van de Raad in de ECS zaken 

Zoals vermeld in het Jaarverslag 2002 heeft de Raad zich toen uitgesproken in 6 zaken 
betreffende ECS.21 Die concentratieverrichtingen werden ofwel niet toelaatbaar verklaard, 
ofwel toegelaten met voorwaarden. 

In de eerste twee beslissingen van 30 augustus 2002, nr. 2002-C/C-61 inzake ECS / Interlux 
en nr. 2002-C/C-62 inzake ECS / Ideg had de Raad reeds overwogen dat de concentraties de 
positie van de aanmeldende partijen versterkten, meer bepaald op de markt van de levering 
van elektriciteit aan in aanmerking komende afnemers, maar had hij toch beslist zich er niet 
tegen te verzetten in zoverre de partijen volgende voorwaarden en verbintenissen zouden 
nakomen: 

Ø elke afnemer zes maanden op voorhand verwittigen, bij afzonderlijke brief, van de 
eerstvolgende datum waarop hij voor de vrije keuze van leverancier in aanmerking zou 
komen, met mededeling van de lijst en de volledige identificatiegegevens van de leveranciers 
die een leveringslicentie bekomen hebben, en met inlichting van de mogelijkheid om zonder 
kosten het gedetailleerde profiel van zijn consumptiegedrag te bekomen, 

Ø aan de afnemers die een overeenkomst met een duur van drie jaar of meer hebben gesloten het 
recht te verlenen om de overeenkomst zonder vergoeding eenzijdig te beëindigen met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, 

Ø de klanten van deze wijziging van de contractsbepalingen op de hoogte te brengen. 

Deze beslissingen gaven duidelijk aan dat zij minimale voorwaarden stelden, en dat de Raad 
zich de mogelijkheid voorbehield om bijkomende voorwaarden op te leggen naar aanleiding 
van andere concentratieverrichtingen. 

Bij het onderzoek van de volgende concentraties ECS / Simogel, ECS / Sedilec en ECS / 
Intermosane 2, heeft de Raad op 12 november 2002 beslist dat de voorheen opgelegde 

                                                                 
21 Zaken nrs. Conc-C/C-02/25, 02/29, 02/44, 02/45, 02/50 en 02/53, en de beslissingen nrs. 2002-C/C- 50 van 28 
juni 2002 en 2002-C/C-61 van 30 augustus 2002 in de zaak ECS / Interlux SCRL, beslissingen nr. 2002-C/C-49 
van 28 juni 2002 en 2002-C/C-62 van 30 augustus 2002 in de zaak ECS / IDEG SCRL, beslissingen nrs. 2002-
C/C-63 van 30 augustus 2002 in de zaak ECS / SEDILEC SCRL  en 2002-C/C-64 van dezelfde datum in de zaak 
ECS / SIMOGEL SCRL, beslissingen nrs 2002-C/C-68 van 12 september 2002 en 2002-C/C-83 van 12 
november 2002 in de zaak ECS / Intermosane 2, en beslissingen nr. 2002-C/C-84 van 22 november 2002 en nr. 
2003-C/C-12 van 14 februari 2003 in de zaak ECS / IMEA. Al deze beslissingen werden bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 29 april 2004.  
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voorwaarden niet meer voldoende waren, en dat de concentratieverrichtingen niet toegelaten 
konden worden  aangezien de partijen geen voorstel hadden uitgewerkt.   

De partijen hebben hoger beroep ingesteld tegen de beslissingen waarbij toelating werd 
geweigerd. Later hebben zij echter afstand gedaan van hun rechtsmiddel, en de 
overeenkomsten opnieuw bij de Raad aangemeld, na wijziging van bepaalde aspecten ervan. 

De voormelde beslissingen van 12 november 2002 maakten reeds gewag van een reeks 
voorwaarden die van die aard waren dat zij de gevolgen van het versterken van de 
machtspositie van partijen zouden beperken,  meer bepaald: 

Ø de openbare verkoop van virtuele productiecapaciteiten; 

Ø de verdeling van de capaciteit van grensoverschrijdend vervoer; 

Ø de verplichting een einde te stellen aan de Overeenkomst CPTE van 20 januari 1995 tussen 
Electrabel en de publieke elektriciteitsproducent SPE met het oog op de coördinatie van de 
opwekking en het transport van elektriciteit; 

Ø de verplichting om de productieplaatsen die nie t meer in gebruik zijn te koop te stellen; 

Ø het beperkte gebruik van de naam en/of het logo ELECTRABEL. 

0p 23 december 2002 en 13 februari 2003 had de Europese Commissie, op vraag van de 
Belgische minister van Economie, de concentratieverrichtingen van de intercommunales naar 
de Belgische mededingingsautoriteiten verwezen, hoewel de communautaire 
aanmeldingsdrempel bereikt was. 

In haar verwijzingsbeslissingen gegrond op artikel 9 van de Europese concentratieverordening 
had de Commissie met name overwogen dat die verrichtingen de machtspositie van Electrabel 
op de Belgische markt van de levering van elektriciteit aan in aanmerking komende afnemers 
dreigde te versterken. 

De concentraties werden dan ook aangemeld bij de Raad in het eerste trimester van 2003. Met 
het oog op de interne consistentie, en gelet op de eerdere beslissingen in gelijkaardige zaken, 
hebben de aanmeldende en de tussenkomende partijen zich geenszins verzet tegen het gebruik 
van de tweede-faseprocedure waarin artikel 34 § 1 WBEM voorziet. 

Zaken betreffende intercommunales die uitsluitend in de gassector actief waren werden 
tegelijkertijd behandeld, zodat alle zaken betreffende de energiesector gegroepeerd konden 
worden. 

Tijdens de behandeling in de tweede fase hebben de aanmeldende partijen , onder toezicht van 
het Korps verslaggevers en op grond van de debatten voor de Raad, een reeks verbintenissen 
aanvaard betreffende volgende aspecten: 
Ø Verbintenissen op contractueel vlak met betrekking tot het in aanmerking komend cliënteel; 

Ø Verbintenissen betreffende de distributie van elektriciteit en ga:: 

- “Chinese Walls”; 

- beperkt gebruik van de naam en/of het logo Electrabel. 

Ø Specifieke verbintenissen wat betreft de productie van elektriciteit: 

- verbintenis betreffende de overeenkomst van 20 januari 1995 met SPE; 

- verbintenis betreffende de overeenkomst van verkoop van elektriciteit tussen EDF en SPE; 
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- verbintenis betreffende het nalaten bijkomende capaciteit aan de zuidelijke grens te 
verwerven; 

- oprichting van een elektriciteitsbeurs in België; 

- openbare verkoop van virtuele capaciteiten. 

Ø Specifieke verbintenissen wat betreft het gas: 

- toegangsvoorwaarden tot het transportnet; 

- vrijwillige vermindering van voorbehouden capaciteiten; 

- toelating om de toegangspunten mede te delen; 

- overdracht van een evenredig deel van het gas L. 

Na de aanmeldende partijen, de internationale deskundige, de sectoriële regulatoren, het 
Korps verslaggevers en alle belanghebbende partijen die erom verzocht hadden, zoals 
verschillende bestaande en potentiële concurrenten, te hebben gehoord, heeft de Raad de 
concentraties toegelaten, met dien verstande dat de verbintenissen van partijen in de vorm van 
door de aanmeldende partijen na te leven voorwaarden werden overgenomen, aangevuld met 
bijkomende voorwaarden, op straffe van dwangsommen in de zin van artikel 36, § 2 WBEM. 

Deze beslissingen van toelaatbaarheid onder voorwaarden werden getroffen op 4 juli 2003 in 
8 zaken, en op 11 september, 3 oktober en 16 december 2003. Aangezien partijen uiteindelijk 
van hun hoger beroep hebben afgezien, brachten deze beslissingen het geheel van de ECS 
zaken in dezelfde zin tot een einde. 

Tot slot van het onderzoek van de concentraties betreffende ECS, kan worden vastgesteld dat 
de Raad ingrijpender beslissingen heeft getroffen naar gelang de toename van het aantal zaken 
en van de marktaandelen waarop de nieuwe aanmeldingen betrekking hadden. 

Benadrukt moet worden dat de Raad herhaaldelijk gesteld heeft dat zijn rol in de liberalisering 
van de energiemarkt beperkt was tot de concurrentiële aspecten, meer bepaald de 
omschrijving van de markten en de maatregelen die noodzakelijk waren om eventuele 
versterkingen van machtsposities tegen te gaan.   

In deze sector hebben de wetgever en de regulatoren elk hun eigen taak. 

Het komt dus de Raad niet toe om “het open maken van de markt (van de elektriciteit) te 
organiseren”. Die rol behoort toe aan de wetgever. 

Dwangsommen en geldboeten inzake concentraties 

In 2003 heeft de Raad in 4 concentratiedossiers geldboeten opgelegd, om volgende redenen22: 

Ø aanmelding buiten termijn: boeten van 500 euro tot 1.000 euro (schending van art. 12, § 1 
WBEM), 

Ø onvolledige inlichtingen: van 500 euro tot 12.500 euro23 (schending van art. 5 § 4 van het 
koninklijk besluit van 23 maart 2003); 

                                                                 
22 Beslissing nr. 2003-C/C-05 van 8 januari 2003, Benteler Automobiltechnik / NV Volvo Cars; beslissing nr. 
2003-C/C-12 van 14 februari 2003, ECS / NV Electrabel / IMEA; beslissing nr. 2003-C/C-22 van 21 maart 
2003, Compagnia Italiana Turismo Spa / Alitalia / Linee Aeree Italiane Spa; beslissing nr. 2003-C/C-69 van 22 
augustus 2003, NV Imprimeries des Editeurs / NV Regionale  Uitgeversgroep / NV Mass Transit Media.  
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Ø maatregelen verbonden met de concentratie die de omkeerbaarheid ervan in het gedrang 
brengen, en die op duurzame wijze de structuur van de markt beïnvloeden: 1.000.000 euro24 
(schending van art. 12 § 5 WBEM). 

In de zaak GmbH Benteler Automobiltechnik & Co / NV Volvo Cars van 8 januari 2003, 
uitgesproken door een Nederlandstalige kamer25, heeft de Raad een geldboete van 500 euro 
opgelegd wegens aanmelding buiten termijn. De aangemelde overeenkomst vermeldde 25 
september 2002 als datum van ondertekening. Partijen deden evenwel gelden dat de 
werkelijke datum van de ondertekening 18 oktober 2002 was, en legden een elektronische 
briefwisseling voor als bewijs van die bewering. De Raad heeft dat bewijsmiddel verworpen, 
op grond van artikel 1320 van het Burgerlijk Wetboek: “de akte, zij het een authentieke of een 
onderhandse, levert tussen partijen bewijs op, zelfs van hetgeen daarin slechts bij wijze van 
vermelding wordt uitgedrukt, mits vermelding rechtstreeks verband houdt met de 
beschikking”. Bijgevolg heeft de Raad de datum van 25 september 2002 als datum van 
ondertekening van de aangemelde overeenkomst in aanmerking genomen. 26 

In zijn beslissing van 21 maart 2003 betreffende de zaak Compagnia Italiana Turismo Spa / 
Alitali / Linee Aeree Italiane Spa heeft de Raad  een boete van 1.000 euro opgelegd wegens 
aanmelding van een concentratie buiten termijn. De overeenkomst van concentratie werd 
ondertekend op 23 december 2002 en de aanmelding werd neergelegd op 20 februari 2003, 
dus buiten de voorgeschreven termijn die één maand bedraagt te rekenen van het sluiten van 
de overeenkomst. 

Meer algemeen kan uit de beslissingen afgeleid worden dat de Raad een tolerantiebeleid voert 
ten aanzien van de partijen die hun overeenkomst buiten de termijn van één maand hebben 
aangemeld of die een onvolledige aanmelding hebben neergelegd, wanneer zij wettige 
redenen aanvoeren, en de vertraging in het neerleggen te goeder trouw werd begaan. In de 
zaak NV Johnson Controls Gent / Johnson Controls Automotive UK Ltd. (beslissing van 17 
april 2003) hadden partijen op 13 februari 2003 een ontwerpovereenkomst aangemeld. Op 24 
februari 2003 maakten zij de definitieve overeenkomst, die was ondertekend op 19 februari 
2003, over aan de mededingingsautoriteiten. Bij onderzoek van het dossier was de 
verslaggever van oordeel dat de aanmelding onvolledig was, en bij brief van 3 maart 2003 
vroeg hij de aanmeldende partijen hem de ontbrekende gegevens mede te delen ten laatste op 
14 maart 2003. De aanmelding is geschied binnen de wettelijke termijn van één maand,  doch 
hoewel zij onvolledig was, was het Korps verslaggevers in zijn verslag van oordeel dat 
partijen te goeder trouw gemeend hadden de ontbrekende inlichtingen niet te moeten 
verstrekken. Bovendien hadden zij deze op 10 maart 2003, binnen de gestelde termijn, aan de 
verslaggever overgemaakt. Om die redenen meende de Raad geen geldboete aan de 
aanmeldende partijen te moeten opleggen. 

In de concentratiezaken van Electrabel Customer Solutions (ECS) die hierboven onderzocht 
werden, hebben de dwangsommen een vooraanstaande rol gespeeld bij de toelaatbaarheid van 
de overdracht van cliënteel naar ECS als leverancier in geval de in aanmerking komende 
afnemer geen andere leverancier aanduidt. Inderdaad, in de beslissingen van 4 juli 2003 

                                                                                                                                                                                                           
23 Beslissing nr. 2003-C/C-12 van 14 februari 2003, ECS / NV Electrabel / IMEA; beslissing nr. 2003-C/C-69 
van 22 augustus 2003, NV Imprimeries des Editeurs / NV Regionale  Uitgeversgroep / NV Mass Transit Media.   
24 Beslissing nr. 2003-C/C-12 van 14 februari 2003, ECS / NV Electrabel / IMEA. 
25 Een Franstalige kamer van de Raad heeft, ook op 8 januari 2003, in dezelfde zaak van de concentratie Benteler 
Automobiltechnik / NV Volvo Cars, een beslissing gewezen waarbij de aanmelding zonder voorwerp werd 
verklaard: beslissing nr. 2003-C/C-02 van 8 januari 2003.   
26 Beslissing nr. 2003-C/C-05 van 8 januari 2003, GmhH Benteler Automobiltechnik & Co / NV Volvo Cars. 
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werden de verbintenissen en voorwaarden onder verbeurte van dwangsommen opgelegd ten 
einde de naleving ervan ter verzekeren. 

Omschrijving van de relevante productmarkt 

Alvorens de betrokken markt vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt te onderzoeken moet de 
Raad de betrokken productmarkt bepalen. 

Niettemin heeft de Raad in 2003 verschillende beslissingen getroffen waarbij concentraties 
werden toegelaten zonder het nodig te achten de markt nader te omschrijven, of door de 
omschrijving van de markt in het midden te laten in de gevallen waarin, welke omschrijving 
ook in aanmerking wordt genomen, de aangemelde verrichtingen geen machtspositie in het 
leven zouden roepen of zouden versterken. 

Zo heeft de Raad in de zaken betreffende de elektriciteitsmarkt 4 markten onderscheiden: de 
markt van de productie, de markt van het transport, de markt van de distributie en de markt 
van de levering van elektriciteit. De Raad heeft de vraag open gelaten of de handel in 
elektriciteit, dat wil zeggen de verkoop en herverkoop van elektriciteit, een afzonderlijke 
productmarkt vormde. 

In de zaak BV Vendex KBB DIY Group / SA Leroy Merlin Belgium / Home Improvement 
Investment / Bricolage Investissement Benelux van 19 juni 2003 heeft de Raad beslist, in de 
lijn van de mededeling van de Europese Commissie betreffende de marktdefinitie en van zijn 
eerdere rechtspraak27, dat de relevante productmarkt deze van de detailhandel van doe-het-
zelfproducten (DIY, do it yourself) was. De Raad heeft het niet nodig geoordeeld de markt te 
segmenteren naar gelang de aard van de verkoper, namelijk de grote distributieketens, 
enerzijds, en de zelfstandige handelaars, anderzijds. 

De Raad heeft de marktdefinitie eveneens open gelaten in de beslissing Hewlett-Packard 
Company / The Procter and Gamble Company van 15 juli 2003, aangezien het gezamenlijk 
marktaandeel van de ondernemingen minder dan 25% bedroeg. 

In de beslissing in de zaak NV Corona / CB Insurances Belgium van 28 juli 2003 heeft de 
Raad, in navolging van een eerdere beslissing in de zaak 2002-C/C-73, Smap Droit Commun / 
SA Naviga, twee productmarkten onderscheiden: enerzijds de markt van 
verzekeringsproducten, en anderzijds de markt van de verkoop van die 
verzekeringsproducten. De Raad heeft zich niet uitgesproken over de vraag of de markt van 
de verzekeringsproducten op haar beurt kan worden onderverdeeld volgens het soort 
verzekeringscontract, zoals zij worden omschreven in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 
22 februari 1991 betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen, evenmin als 
over de vraag of de markt van de verkoop van verzekeringsproducten onderverdeeld kon 
worden in de verkoop van levensverzekeringsproducten en de verkoop van andere dan 
levensverzekeringsproducten. 

Steeds inzake verzekeringen heeft de Raad, bij beslissing van 4 december 2003 inzake P&V 
Assurances / Groupe Ergo / HM / BLB, de sector van de andere verzekeringsproducten dan 
levensverzekeringen omschreven als de markt van de autoverzekeringen, de markt van de 

                                                                 
27 Beslissing nr. 2002-C/C-23 van 21 maart 2003, CRH Belgium; beslissing nr. 2002-C/C-13 van 8 februari 
2002, Bricorama. 
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brandverzekeringen en de markt van de andere BOAR. 28 De Raad heeft ook de verkoop van 
de andere dan levensverzekeringsproducten als een relevante markt geïdentificeerd. 

Ten slotte heeft de Raad in zijn beslissing van 16 december 2003 inzake P&V Assurances / 
Groupe Zurich in de sector van de andere dan levensverzekeringsproducten 4 markten 
onderkend: de markt van de autoverzekering, de markt van de brandverzekering, de markt van 
de andere BOAR, en de markt van de arbeidsongevallen. In de sector van de 
levensverzekeringsproducten heeft de Raad de markt van de individuele levensverzekering, de 
markt van de groepsverzekering en de markt van de verzekeringsproducten Tak 23 
onderscheiden. 

Om de productmarkt te definiëren verwijst de Raad  doorgaans naar de beslissingen van de 
Europese Commissie of naar marktdefinities in eerdere beslissingen. Dat was bijvoorbeeld het 
geval in de zaak Cargill France SAS / SA OCG Cacao, waarin op 4 december 2003 een 
beslissing werd getroffen, waarin de Raad zich baseert op de beslissing van 9 juli 2002 in de 
zaak Barry Callebaut AG / Stollwerk AG om de relevante productmarkten af te bakenen. In 
de zaak van de concentratie Unisys / KPMG Consultant SCPRL-CVBA, die geleid heeft tot 
de beslissing van 4 november  2003, verwijst de Raad eveneens naar een eerdere beslissing, 
gewezen op 15 juli 2003, in de zaak Hewlett Packard Company / The Procter and Gamble 
Company. Hetzelfde geldt voor de beslissing in de zaak SA Groupe Sucrier / SA Couplet / SA 
Warcoing van 6 november 2003, waarin de Raad verwijst naar de marktdefinitie vastgesteld 
in de beslissing van 12 juli 2002 in de zaak NV Warcoing / NV Tiense Suikerraffinaderij / 
NV Suikerfabriek van Veurne. 

Omschrijving van de geografische markt 

Bij de omschrijving van de relevante markt worden zowel de producten als het territorium in 
aanmerking genomen. 

De geografische dimensie van de markt heeft tot problemen geleid in de zaak van de 
concentratie NV Johnson Controls Gent / Johnson Controls Automotive UK Ltd. Partijen 
waren van oordeel dat de relevante geografische markt het geheel van het territorium van de 
Europese Economische Ruimte (EER) was. In het kader van de eerste fase van het onderzoek 
van deze concentratie had de Raad, in afwijking van de stelling van de partijen, gesteld dat de 
geografische markt lokaal kon zijn, en verwezen naar haar eerdere beslissing van 8 januari 
2003 in de zaak GmbH Benteler Automobiltechnik & Co / NV Volvo Cars, die eveneens 
onderdelen en stukken in de automobielsector betrof. 29 

In de zaak Benteler / Volvo Cars waren de marktaandelen lager dan 25%, en verklaarde de 
Raad de concentratie toelaatbaar op grond van artikel 33, § 2, lid 1, a) WBEM dat bepaalt dat 
de concentratie toelaatbaar verklaard wordt wanneer de gezamenlijke marktaandelen van de 
betrokken ondernemingen minder dan 25% van de betrokken markt bedragen. 

In de zaak Johnson Controls daarentegen bedroeg het gezamenlijk marktaandeel van de 
betrokken ondernemingen meer dan 25% van de Belgische markt. In zijn beslissing van 17 
april 2003 na afloop van de eerste fase stelt de Raad het bestaan van ernstige twijfels vast, en 
beslist hij de procedure van de tweede fase aan te vatten. 

                                                                 
28 BOAR is de afkorting van “brand, ongevallen en allerlei risico’s”.  
29 Beslissing nr. 2003-C/C-05 van 8 januari 2003, GmbH Benteler Automobiltechnik & Co / NV Volvo Cars. 
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In zijn beslissing na afloop van de tweede fase heeft de Raad de analyse van de verslaggever 
gevolgd, en de geografische markt geïdentificeerd als een Europese en geen lokale markt.30 

De Raad verwees in zijn beslissing naar twee eerdere beslissingen, nr. 2001-C/C-41 van 3 
augustus 2001, NV CMB / NV Hessenatie / NV Noordnatie en nr. 2002-C/C-23 van 4 maart 
2002 NV Sobel / AG Degussa / SKW Gelatine & Specialities. In die twee zaken had de Raad 
vastgesteld dat de gezamenlijke marktaandelen meer dan 25% van de Belgische markt 
beliepen, en beslist een tweede fase aan te vatten. Na afloop van die tweede fase werden de 
concentraties toelaatbaar verklaard, op grond van de overweging dat de geografische markt 
ruimer was dan het Belgisch grondgebied. 

In andere beslissingen van de Raad was de geografische markt, naar gelang het geval, lokaal, 
regionaal, nationaal of Europees. 

In de beslissing NV Spar Belgium / SA Echo van 18 november 2003 werd de geografische 
markt voor de verdeling van courante consumptiegoederen als lokaal omschreven. Maar in 
bepaalde gevallen kan de geografische markt niettemin groter zijn en zich uitstrekken tot een 
streek of zelfs tot het nationale grondgebied. De Raad is van oordeel dat, in zoverre de 
concentratie geen mededingingsrechtelijke problemen stelt, welke ook de omschrijving van de 
geografische markt is, het niet nodig is zich in het kader van de toelaatbaarheid van die 
concentratie nader uit te spreken over de omvang van de geografische markt. 

In de beslissing van 7 mei 2003 betreffende de zaak Citigroup e.a. / News CRS Ltd. heeft de 
Raad geoordeeld dat de geografische markt nationaal was, aangezien reisagentschappen op 
nationale markten actief zijn, en de doelvennootschap, Worldspan, haar klanten, die 
reisagentschappen zijn, bijstaat in de kantoren in hun eigen land. 

In de beslissing SA Groupe Express / Expansion / NV Roularta Media Group  / SA Cote du 
Sud  van 25 juni 2003 heeft de Raad geoordeeld dat de geografische markt nationaal was, 
maar dat zij ook beperkt kon zijn tot het grondgebied van Wallonië en Brussel. 

Concurrentiële analyse van de markt 

Hoewel 2003 voor de Raad het jaar van de concentraties inzake gas en elektriciteit zal blijven, 
heeft de Raad concentraties in verschillende en gevarieerde sectoren onderzocht. 

In de zaak BPB plc / Groupe Etex SA / Gyproc Benelux SA van 8 januari 2003 heeft de Raad 
verklaard dat er slechts een betrokken markt bestond indien de marktaandelen in volume in 
aanmerking genomen worden. In waarde hielden de betrokken ondernemingen immers geen 
25% van de marktaandelen. In dat verband is de Raad, met verwijzing naar de Mededeling 
van de Europese Commissie inzake de omschrijving van de markt31, tot het besluit gekomen 
dat, in de meeste gevallen van gedifferentieerde producten, de waarde van de verkopen een 
betere aanwijzing geeft van de plaats en de macht van de betrokken ondernemingen. 

In de zaak Brink’s Belgium SA / Initial Security SA van 22 januari 2003 heeft de Raad 
erkend dat de concentratie kon leiden tot het ontstaan van een duopolie op de betrokken 
markt. De gevolgen van de verrichting dienden dus onderzocht te worden, en nagegaan diende 

                                                                 
30 Zie de verwijzingen naar de analyse van de verslaggever en de grondig uitgewerkte overwegingen in de 
beslissing nr. 2003-C/C-45 van 28 mei 2003, NV Johnson Controls Gent / Johnson Controls Automotive UK 
Ltd. / NV ECA.    
31 PB C 372/5 van 9 december 1997, punt 55. 
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te worden of de concentratie een collectieve machtspositie in het leven zou roepen, en zo een 
belangrijker risico tot afspraken met zich mee zou brengen. Te benadrukken is dat het gaat om 
een eerste benadering door de Raad van het begrip collectieve machtspositie. Sinds de 
bekende beslissing Nestlé/Perrier van 22 juli 1992 heeft de Europese Commissie geoordeeld 
dat het haar toegelaten was op het begrip collectieve machtspositie een beroep te doen, ten 
einde een concentratie te beletten die tot een duopolie zou leiden. Toch is volgens de 
Commissie het tot stand brengen van een duopolie niet per se verboden. De beslissing van de 
mededingingsautoriteit is afhankelijk van de concurrentiële toestand op de markt en van de 
respectievelijke posities van de betrokken ondernemingen. 

Bij die gelegenheid heeft de Raad de overwegingen van het Europees Hof van Justitie in het 
arrest Kali & Saltz van 31 maart 1998 in de gevoegde zaken C-68/94 en C-30/95 in 
herinnering gebracht.32 Hoewel het gezamenlijk marktaandeel van de twee mogelijke leden 
van het duopolie meer dan 90% bereikte, heeft de Raad op grond van de gegevens van het 
dossier geoordeeld dat het belang van elke marktspeler zeer verschillend was, en dat de 
verrichting kon bijdragen tot een daadwerkelijke mededinging met de belangrijkste speler op 
de markt. Die mededinging zou niet gewaarborgd zijn indien de concentratie niet toelaatbaar 
zou zijn verklaard, gelet op de actuele economische en financiële toestand van de 
aanmeldende partijen. De Raad nam ook akte van de omstandigheid dat de economische 
macht van de klanten op de markt hen een belangrijke onderhandelingsmacht bezorgde, met 
name ingevolge de geconcentreerde structuur van de banksector en van de sector van de 
groothandel. Ten slotte was de Raad van oordeel dat toegangsdrempels minder belangrijk 
waren, in zoverre deze in wezen beperkt waren tot het bekomen van administratieve 
toelatingen en investeringen inzake veiligheid. 

In zijn beslissing van 17 april 2003 waarbij beslist werd een tweede fase te starten in de zaak 
NV Johnson Controls Gent / Johnson Controls Automotive UK Ltd. was de Raad van oordeel 
dat de verrichting op het eerste gezicht kon leiden tot een versterking van de waarschijnlijke 
machtspositie van Johnson Controls, de moedermaatschappij van NV Johnson Controls Gent 
en Johnson Controls Automotive UK Ltd. – op de Belgische markt van de autozetels. Volgens 
de concurrenten was 75% van deze markt in handen van Johnson Controls, terwijl Lear 
slechts 25% in handen had. Zoals boven vermeld bij de analyse van de geografische markt 
heeft de Raad de concentratie toegelaten omdat voor de betrokken producten de Europese en 
niet slechts de nationale markt in aanmerking genomen diende te worden. In zijn beslissing 
benadrukte de Raad dat er op de Europese markt van de autozetels weliswaar slechts een 
beperkt aantal spelers was, doch dat tussen hen een daadwerkelijke concurrentie bestond bij 
het sluiten van nieuwe overeenkomsten met autoconstructeurs, overigens met beperkte duur. 
Ook waren de historische martkaandelen geen correcte indicatoren om de werkelijke macht 
van de aanbieders op die markt van zetels te bepalen. Om dezelfde reden werd evenmin een 
machtspositie tot stand gebracht of versterkt op de markt van onderdelen van autozetels, zoals 
hoofdsteunen. 

In de beslissing NV Imprimeries des Editeurs / NV Regionale Uitgeversgroep / NV Mass 
Transit Media van 22 augustus 2003 heeft de Raad twee markten in aanmerking genomen: 
deze van de publicitaire bijvoegsels in Franse kranten en deze van de werkaanbiedingen in de 
Franse kranten. Op die twee markten stelt de Raad een versterking van de machtspositie vast. 
Gelet op de weinig belangrijke toename van de gezamenlijke marktaandelen, minder dan 3%, 
heeft de Raad niettemin beslist dat de verrichting geen significant concurrentieel gevolg op de 
markt had. 
                                                                 
32 Jur. 1998, I, 1375. 
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3.2.3. De arresten van het Hof van beroep te Brussel gewezen in 2003 inzake 
concentraties. 

In de zaken ECS / Electrabel waarvan hiervoren sprake hadden partijen hoger beroep 
ingesteld bij het Hof van beroep te Brussel tegen de beslissingen van ontoelaatbaarheid  van 
de concentraties die door de Raad  waren uitgesproken. Opmerkelijk is dat de partijen later 
van dat rechtsmiddel afstand hebben gedaan. Door hun hoger beroep in te trekken hebben 
partijen zich neergelegd bij de voorwaarden die de Raad noodzakelijk achtte. Zij hebben met 
deze voorwaarden rekening gehouden en hun concentratieverrichtingen opnieuw aangemeld. 

Het Hof heeft wel een arrest gewezen, op 10 november 2003, ingevolge een hoger beroep 
tegen een beslissing van de Raad gewezen op 2 augustus 2002 in een concentratie die vreemd 
was aan de energiemarkt.33 In die zaak had de Raad de concentratie toegelaten, doch partijen 
boeten opgelegd van respectievelijk 35.000 euro en 2.500 euro, op grond van de overweging 
dat zij reeds uit de concentratie voortvloeiende maatregelen hadden getroffen die de 
omkeerbaarheid ervan belemmerden en de marktstructuur duurzaam wijzigden (art. 12, § 4 
WBEM). 

De zaakvoerder van de verkopende vennootschap, BVBA Tabavin, was op 17 juni 2002 in 
dienst getreden van de verkrijgende vennootschap, N.V. Lyfra Partagro, krachtens een 
overeenkomst van handelsvertegenwoordiger gesloten op 6 juni 2002, vooraleer de Raad een 
beslissing over de toelaatbaarheid had getroffen. Die overeenkomst werd door de Raad als een 
onomkeerbare maatregel aangemerkt, omdat de indiensttreding de indruk kon geven dat het 
cliënteel dat door de zaakvoerder werd aangebracht uitsluitend aan de verkrijgende 
onderneming toebehoorde. 

De partijen hebben tegen die beslissing hoger beroep ingesteld. 

Het Hof van beroep te Brussel heeft hen gelijk gegeven en de door de Raad opgelegde boeten 
vernietigd. Door te oordelen dat de arbeidsovereenkomst waarbij de zaakvoerder van Tabavin 
in dienst trad van Lyfra Partagro als handelsvertegenwoordiger niet kon worden aangemerkt 
als een onomkeerbare maatregel die op duurzame wijze de marktstructuur wijzigde, nam het 
Hof een ander standpunt in dan de Raad. BVBA Tabavin bezit immers slechts 146 verkopers 
op een totaal van 62.500 verkoopspunten van tabak in België. De kopers van Tabavin zijn 
kleine economische actoren, voornamelijk dagbladhandelaren. Op de betrokken markt, deze 
van de tabaksproducten, bezet Tabavin slechts  een 13de  plaats op 47 concurrenten, met een 
zeer gering marktaandeel. Bovendien was in het proces-verbaal van de zitting voor de Raad 
uitdrukkelijk genoteerd dat “de zaakvoerder naar Tabavin zou terugkeren, als de concentratie 
niet goedgekeurd kon worden”. Het Hof kwam aldus tot het besluit dat de aanwerving door 
Lyfra Partagro van de zaakvoerder van Tabavin geen maatregel was die een significant en 
duurzaam gevolg op de structuur van de markt had. 

3.3. Restrictieve mededingingspraktijken 

3.3.1. Algemeenheden 

De Raad heeft in 2003 13 beslissingen inzake restrictieve praktijken uitgesproken.  In 2003 
had de Raad zich overigens als belangrijkste doel gesteld om in de mate van het mogelijke de 

                                                                 
33 Beslissing 2002-C/C-58 van 2 augustus 2002, NV Lyfra Patragro / BVBA Tabavin. 



 Raad voor de Mededinging - Jaarverslag 2003  37 

achterstand van zaken in te halen door eerst de oudste klachten te behandelen, zonder na te 
laten eveneens voorrang te geven aan de nieuwe zaken die hem werden voorgelegd. 

Zo hebben 8 van de 13 zaken betrekking op klachten die werden ingediend in de jaren 1993, 
1994 en 1995. In die 8 gevallen heeft de Raad beslissingen uitgesproken waarin de verjaring 
van de zaak diende te worden vastgesteld op grond van artikel 48, § 2 WBEM. 

Artikel 48, § 1 WBEM bepaalt inderdaad: “Het onderzoek bedoeld in artikel 23 mag slechts 
betrekking hebben op feiten die zich niet langer dan vijf jaar geleden voordeden. De termijn 
wordt berekend vanaf de datum van de beslissing van de Dienst voor de Mededinging om 
ambtshalve een onderzoek in te stellen of vanaf de datum van het aanhangig maken van de 
zaak bij de Dienst overeenkomstig artikel 23, § 1.” 

Artikel 48, § 2 WBEM voegt eraan toe: “De verjaringstermijn met betrekking tot de 
procedure van onderzoek en beslissing is vijf jaar te rekenen vanaf de datum bedoeld bij § 1. 
De verjaring wordt slechts gestuit door daden van onderzoek of daden van beslissing verricht 
binnen de termijn bepaald in het vorige lid; met die daden begint een nieuwe termijn van 
gelijke duur te lopen.” 

Die toestand was het gevolg van de afwezigheid van voldoende mankracht, en van de oude 
wet, die niet voorzag in voltijdse leden van de Raad. Dat probleem werd verholpen bij de 
wetswijziging van 1999. De WBEM bepaalt sedertdien dat vier leden hun functie voltijds 
uitoefenen. 34 

3.3.2. De ingediende klachten 

De Raad heeft 11 ingediende klachten behandeld. 

De beslissingen die in 2003 werden uitgesproken hebben betrekking op, naast de verjaring 
van het onderzoek35, de openbare orde, en de noodzaak van verwijzing voor een onderzoek 
ten gronde. 

Openbare orde 

Een klacht was neergelegd in 1994 door de NV Gillen Wellens tegen de NV Kuwait 
Petroleum, voorheen Aral, op grond van, enerzijds, schending van artikel 2 WBEM wegens 
een verticale afspraak tot vaststelling van prijzen, en, anderzijds, schending van artikel 3 
WBEM, dat verbiedt misbruik te maken van een machtspositie. Kuwait Petroleum werd er 
door de NV Gillen-Wellens van beschuldigd haar machtspositie te misbruiken, aangezien 

                                                                 
34 Het is pas in het tweede semester van 2002 dat het kader van voltijdse leden van de Raad gevuld is.  
35 Drie zaken betreffende de verdeling van parfum, eau de toilette en hoogwaardige cosmetische producten 
werden eveneens door verjaring getroffen. De verkoop op Belgisch grondgebied vond plaats volgens het systeem 
van de “selectieve distributie” dat gebaseerd was op het sluiten van een standaardovereenkomst met 
goedgekeurde distributeurs. De klagende partij, Delhaize Le Lion, was geen lid van het selectief 
distributiesysteem, maar hield voor die producten op wettige manier te verwerven en te commercialiseren. 
Daartoe stelde zij het systeem van selectieve distributie in vraag en voerde zij een schending van artikel 2 
WBEM aan. 
Andere zaken waarin de verjaring werd vastgesteld betroffen volgende markten: een afspraak betreffende de 
prijs van brillen, een weigering van toegang tot de markt van de institutionele publiciteit door de federale 
overheid, verkoopprijzen opgelegd aan opticiens voor producten die met brillen verband houden, en een 
misbruik van machtspositie op de markt van het openbaar vervoer.      
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deze laatste meende geen overeenkomst met een petroleummaatschappij van haar keuze te 
kunnen sluiten. 

De Dienst voor de Mededinging was in zijn verslag van 4 juli 1997 tot het besluit gekomen 
dat er in de aankoopovereenkomst een restrictieve praktijk vervat was, maar vervolgens 
bereikten partijen een minnelijke regeling. 

De Raad heeft niettemin geoordeeld het onderzoek van de klacht van de N.V. Gillen-Wellens 
te moeten voortzetten, op grond van de overweging dat de WBEM de openbare orde raakt, al 
heeft de klagende onderneming haar wil te kennen gegeven de klacht niet meer te willen 
handhaven. 

In zijn beslissing wijdt de Raad ook overwegingen aan de toepassing van de wet in de tijd. De 
Raad heeft toepassing gemaakt van de oude WBEM, dus van de wet van 5 augustus 1991 
zonder de wijzigingen aangebracht in april 1999. Met verwijzing naar artikel 47, tweede lid 
van de Wet van 26 april 1999 heeft de Raad beslist dat de bepalingen van de nieuwe wet niet 
van toepassing waren op het voorliggende geval, omdat de rechtspleging was aangevat bij de 
Raad vooraleer zij in werking was getreden. 

De Raad heeft in een procedure, geopend op klacht van Georges Cornette tegen de 
Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer  van Brussel (MIVB – STIB), dezelfde houding 
aangenomen als in de procedure betreffende NV Gillen-Wellens. 

Nochtans kan de Raad ook beslissen om de procedure niet voort te zetten. Zo werd de klacht 
in de zaak EMI tegen de Société Régionale Wallonne de Transport (SRWT) en NV Van Hool 
zonder gevolg gerangschikt, op grond van de overweging dat zij zonder voorwerp was 
geworden omdat de klacht was ingetrokken. 

Verwijzing voor onderzoek ten gronde 

De Raad heeft zich in 2003 moeten uitspreken na indiening van het gemotiveerd verslag in het 
raam van een procedure geopend op klacht van twee vennootschappen, ingediend op 14 maart 
2000. Die ondernemingen achtten zich benadeeld door de voorwaarden bedongen in de 
offerteaanvraag die door “l’Association Sportive Automobile Francophone” (ASAF) was 
uitgeschreven voor het seizoen 2001. 

De klagende partijen beschuldigden ASAF, die als enige bevoegd is inzake de 
automobielsport in het Franstalig landsgedeelte, ervan misbruik te maken van haar 
machtspositie op de markt van de organisatie van wedstrijden en bijgevolg eveneens op de 
markt van de verkoop van luchtbanden. 

Volgens hen bevatte de offerteaanvraag van ASAF bedingen - meer bepaald technische 
vereisten betreffende merken en typen van banden - die hen uitsloten van de markt van 
banden voor kartingwedstrijden. 

In die zaak had de verslaggever zich gebaseerd op de interpretatie van het Hof van Justitie in 
de zaak Bosman, volgens dewelke amateurclubs geen ondernemingen zijn in de zin van 
artikel 81 van het Verdrag. De verslaggever besloot tot de onontvankelijkheid van de klacht, 
op grond van de overweging dat het onderzoek had uitgewezen dat de kartingclubs als 



 Raad voor de Mededinging - Jaarverslag 2003  39 

vereniging zonder winstoogmerk dienden te worden aangemerkt, en dat zij bijgevolg geen 
professionele clubs zijn en dus geen ondernemingen zijn in de zin van de WBEM.36  

De Raad is het standpunt van het Korps verslaggevers niet gevolgd. Hij heeft geoordeeld dat 
de aangeklaagde partij als een ondernemingsvereniging kon worden beschouwd, en heeft de 
klacht dus ontvankelijk verklaard. In zijn beslissing van 23 oktober 2003, waarbij de zaak 
werd teruggezonden naar het Korps om de grond ervan te onderzoeken, heeft de Raad in 
herinnering gebracht dat de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging de gelegenheid had 
gehad zich in een gelijkaardige zaak37 in dezelfde zin uit te spreken: “De V.Z.W. VAS dient 
als een ondernemingsvereniging in de zin van artikel 2, § 1 van de WBEM beschouwd te 
worden. De VZW VAS en de provinciale comités staan immers (net als de Waalse 
tegenhanger, de ASBL ASAF) in voor de organisatie en de ontwikkeling van de autosport, 
zodat zij op duurzame wijze een economisch doel nastreven, nu zij o.m. ook sportcompetities 
organiseren. Overigens is de rechtsvorm van de ondernemingsvereniging zonder belang (in 
casu een VZW). In een vorige beslissing van de Voorzitter van de Raad (Beslissing van de 
Voorzitter van de Raad voor de Mededinging van 6 december 2000, reeds geciteerd) werd 
eveneens reeds geoordeeld dat de Waalse tegenhanger van de VZW VAS als een 
ondernemingsvereniging diende beschouwd te worden.” 

De Raad heeft dezelfde redenering gevolgd in de zaak ASAF: “l’ASAF pouvait être considéré 
comme une association d’entreprises, en relevant que si toutes ces sociétés sont constituées 
sous forme d’ASBL, il n’en reste pas moins vrai qu’elles fournissent ensemble un service 
contre rémunération en organisant et en gérant des compétitions automobiles et qu’elles 
poursuivent donc de matière durable une activité économique.” 

Aangezien de Raad de klacht tegen ASAF ontvankelijk had verklaard bij beslissing van 23 
oktober 2003, diende de zaak te worden terugverwezen naar het Korps verslaggevers opdat 
deze een onderzoek zou verrichten overeenkomstig artikel 24, § 2, achtste lid WBEM.38 

Uit de beslissing blijkt dus dat, om na te gaan of een vereniging zonder winstoogmerk te 
beschouwen is als een onderneming in de zin van de WBEM, de Raad onderzoekt of die 
vereniging op duurzame wijze een economisch doel nastreeft. 

Maar reeds in 2002 had het Hof van beroep te Brussel een arrest uitgesproken in de zaak VAS 
/ Daems39, waarin een andere redenering dan deze van de Raad wordt aangehouden om te 
bepalen of een vereniging zonder winstoogmerk beschouwd kan worden als een onderneming 
in de zin van de WBEM. Het Hof onderzoekt eerst of de leden zelf van de vereniging 
ondernemingen zijn in de zin van de WBEM. Volgens het Hof kan een besluit van een 
vereniging niet beschouwd worden als een mededingingsbeperkende afspraak tussen 
ondernemingen, indien uit de voorgelegde stukken niet blijkt dat de leden van de vereniging 
ondernemingen zijn, dat wil zeggen dat zij een activiteit uitoefenen, al dan niet met 
winstoogmerk, toegespitst op de handel in goederen of diensten. 

                                                                 
36 De verslaggever had zich gebaseerd op de conclusie van advocaat-generaal Carl Otto Lenz in de zaak Bosman 
(C-415/93 van 15 december 1995, Jur. 1995, I, 4921). 
37 VAS / Daems, 2001-V/M-58, beslissing van 13 november 2001.  
38 Beslissing 2003-P/K-85 van 23 oktober 2003, SPRL Eric Thiry Entreprises / ASBL ASAF.  
39 Brussel 28 juni 2002 , BVBA Daems Racing / Vlaamse Autosportfederatie, AR nr. 2001/MR/10. 
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3.3.3. Ambtshalve onderzoeken: het Banksys-dossier 

De Raad heeft in 2002 twee zaken te behandelen gekregen op verzoek naar een ambtshalve 
onderzoek, bij toepassing van artikel 23, § 1, c) WBEM, dat bepaalt: “Het onderzoek van de 
zaken door het Korps verslaggevers gebeurt: c) ambtshalve of op verzoek van de Minister of 
de Raad voor de Mededinging wanneer daartoe ernstige aanwijzingen bestaan of na een klacht 
van een natuurlijke of rechtspersoon die aantoont daarbij een rechtstreeks en dadelijk belang 
te hebben…”. 

In de Banksys-zaak had de Minister van Economie op 20 oktober 2000 een verzoek tot 
onderzoek ingesteld. In juli en augustus 2002 werden ook klachten ingediend door de 
Fédération des Unions de Classes Moyennes (FNUCM) en door de Unie van Zelfstandige 
Ondernemers (UNIZO) wegens misbruik van machtspositie door Banksys op de Belgische 
markt van elektronische betalingen, op grond van de overweging dat discriminatoire en 
buitensporige prijzen toegepast werden ten aanzien van kleinhandelaars. 

Banksys deed onder meer gelden: 

1. dat haar recht van verdediging geschonden was, 

2. dat de zaak niet in staat was en naar het Korps van verslaggevers diende te worden 
teruggezonden. Banksys was van oordeel dat zij over erg weinig tijd had beschikt om 
de gegevens van het gemotiveerd verslag te beantwoorden. 

3. dat de Europese Commissie van een gelijkaardige of zelfs identieke klacht gevat was, 
en dat de Raad geen uitspraak kon doen zolang de Commissie zich niet had 
uitgesproken. 

In een beslissing van 7 april 2003 heeft de Raad vastgesteld dat de zaak niet in staat was om 
ten gronde beoordeeld te worden, en zich aldus bij he t standpunt van het Korps verslaggevers 
aangesloten. Deze laatste had immers geoordeeld dat het noodzakelijk was nieuwe punten van 
bezwaar mede te delen ingevolge het voegen bij het onderzoeksdossier van twee nieuwe 
klachten die nieuwe gegevens bevatten. De zaak werd dus terugverwezen naar het Korps 
verslaggevers. 

Zoals Banksys had ingeroepen waren bij de Europese Commissie eveneens klachten 
ingediend betreffende gelijkaardige bezwaren, op 16 februari 1998 door UCM en op 12 
februari 1999 door UNIZO. Op verzoek van de Minister van Economie had de Europese 
Commissaris bij brief van 26 september 2001 zijn akkoord gegeven om deze zaak uit handen 
te geven en toe te vertrouwen aan de Belgische autoriteiten. Vervolgens heeft de Directeur-
generaal Concurrentie van de Europese Commissie bij brief van 23 april 2002 zijn voornemen 
te kennen gegeven om de procedure niet voort te zetten, bij gebreke van communautair 
belang, ten einde de Belgische autoriteiten de gelegenheid te geven om de in België geopende 
procedure voort te zetten. 

Zo werd op 29 juni 2004 een verwijzingsbeslissing getroffen (beslissing 2004-I/O-42) waarbij 
de Raad: 

Ø beslist heeft dat de vraag tot onderzoek van de Minister en de klachten ingeleid door FNUCM 
en UNIZO ontvankelijk waren, 

Ø vastgesteld dat de rechtspleging regelmatig was, en de Raad gerechtigd was om de door het 
Korps verslaggevers aangehouden bezwaren te onderzoeken, 
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Ø de markt van de geïntegreerde diensten en systemen verbonden met beveiligde elektronische 
contante betalingen verricht door de consument, en de markt van betaalterminals die de 
functie BC/MC (Bancontact/Mister Cash) aanvaarden in aanmerking heeft genomen als 
relevante productmarkten, en het geheel van het Belgisch grondgebied voor beide 
productmarkten in aanmerking heeft genomen als geografische markt, 

Ø het Korps verslaggevers om een aanvullend onderzoek gevraagd heeft, alvorens over de 
aangehouden bezwaren uitspraak te doen. Dat onderzoek diende ertoe te strekken na te gaan 
of, tussen 1997 en 2002, een vergelijking tussen het rendement van de investeringen die door 
Banksys verwezenlijkt werden en de kost van het aangewende kapitaal het opleggen van 
onbillijke prijzen aan het licht kon brengen. 

Het aanvullend onderzoek gevraagd door de Raad en zijn belang voor het Banksys-dossier 
zullen in het verslag van de Raad betreffende 2004 behandeld worden. 

Benadrukt moet worden dat partijen in het raam van deze procedures overleg met elkaar 
hebben kunnen plegen. Dit heeft geleid tot een raamakkoord, ondertekend door Unizo en 
Banksys op 21 november 2003. In dat vergelijk is Banksys bijvoorbeeld een verbintenis 
aangegaan inzake het verlenen van diensten die erin bestaat dat de schade die het gevolg zou 
zijn van een bewezen nalatigheid van Banksys onmiddellijk en rechtstreeks vergoed zou 
worden. Unizo heeft er zich toe verbonden het raamakkoord mede te delen aan de Voorzitter 
van de Raad, en het tijdens een zitting van de Raad toe te lichten. 

3.3.4. Beslissing ten gronde betreffende een zaak van restrictieve 
mededingingspraktijken 

Het betreft de zaak Brandini / Rombouts waarin klacht wegens misbruik van machtspositie 
werd ingediend op 9 oktober 2001. 

De klager moest het hoofd bieden aan de verkoopsweigering door zijn exclusieve distributeur 
van fantasiejuwelen, toen hij had beslist zijn producten te verkopen in een nieuwe winkel in 
de stad waarin ook de distributeur zijn waren te koop aanbood. 

Na een concurrentiële analyse van de product- en geografische markt heeft de Raad de klacht 
verworpen, op grond van de overweging dat de partij tegen wie de klacht gericht was wegens 
een zeer gering marktaandeel geen machtspositie kon innemen op de markt van de 
fantasiejuwelen, en er bijgevolg evenmin misbruik kon van maken. 

3.3.5. Aanmelding van een afspraak 

In de loop van 2003 heeft de Raad zich in één enkel geval uitgesproken over de aanmelding 
van een afspraak op grond van artikel 7 WBEM. 

De vennootschap Diprolux had bij de Raad een typeovereenkomst van selectieve distributie 
van parfumerie-, hygiëne- en schoonheidsproducten van het merk Chanel, voor goedgekeurde 
verdelers op Belgisch grondgebied, aangemeld. De aanmeldende partij had de aflevering van 
een negatieve verklaring in de zin van artikel 6 WBEM gevraagd, en, in ondergeschikte orde, 
een vrijstelling overeenkomstig artikel 2, § 3 WBEM. 

Na onderzoek van het dossier is gebleken dat de typedistributieovereenkomst van Diprolux 
identiek is aan de typeovereenkomst aangemeld door Chanel (Europa en België), ten minste 
wat betreft de bedingen die een invloed op de mededinging zouden kunnen hebben. De Raad 
heeft dan ook vastgesteld dat de typeovereenkomst de vrijstelling genoot waarin de Europese 
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Verordening inzake distributie voorzag (nr. 2790/1999), en het dossier gerangschikt bij 
toepassing van artikel 32 WBEM. 

3.3.6. Besluit 

De Raad neemt zich voor zijn programma van het inhalen van de achterstand inzake de strijd 
tegen mededingingspraktijken voort te zetten, en tegelijk voorrang te geven aan de nieuwe 
zaken die hem worden voorgelegd. Met dat oogmerk moet een gedeelte van de middelen die 
tot dusver aan de concentratiecontrole besteed werden, vrijgemaakt worden, en besteed 
worden aan de strijd tegen afspraken en misbruiken van machtspositie. 

In dat opzicht zijn de eerste resultaten met de vereenvoudigde procedure inzake concentraties 
bemoedigend. 

3.4. Voorlopige maatregelen 

3.4.1. Algemeen 

De Voorzitter van de Raad heeft in drie zaken uitspraak gedaan over aanvragen van klagers 
om voorlopige maatregelen te nemen die bestemd zijn om de restrictieve 
mededingingspraktijken die het voorwerp van het onderzoek uitmaken te schorsen (art. 35 
WBEM).40 

Twee zaken betroffen reclame in de media. De derde had betrekking op het verlenen van een 
licentie aan een voetbalclub. 

In één zaak werden voorlopige maatregelen genomen. 41 In de twee andere werd de aanvraag 
verworpen. 

De beslissing in de zaak waarin de voorlopige maatregelen getroffen werden, werd echter 
tenietgedaan door het Hof van beroep te Brussel, dat de aanvraag vervolgens verworpen 
heeft.42 

De doorlooptijd van deze zaken, gerekend van het verzoek tot de beslissing, bedroeg: van 8 
oktober 2002 tot 20 maart 2003 in de zaak 2003-V/M-20 (+ 5 maanden), van 4 april 2003 tot 
20 oktober 2003 in de zaak 2003- V/M - 81 (+ 6 maanden), en van 18 juli 2003 tot 19 
december 2003 in de zaak 2003 - V/M - 101 (5 maanden). 

In twee andere zaken heeft de Voorzitter, bij wie een aanvraag tot voorlopige maatregelen 
werd ingediend, een beslissing alvorens recht te doen genomen. In de ene zaak werd het 
Korps verslaggevers om een aanvullend verslag verzocht 43. In de andere werd het verzoek van 

                                                                 
40 Beslissing nr. 2003-V/M-20 van 20 maart 2003, Vlaamse Uitgeversmaatschappij tegen Vlaamse 
Mediamaatschappij, De Persgroep, Aurex en Uitgeverij De Morgen; beslissing nr. 2003–V/M-81 van 20 oktober 
2003, United Media Agencies tegen Belgische Federatie van Magazines Regie (FEBELMA), Belgische 
Vereniging van Dagbladuitgevers – l’Association belge des Editeurs de Journaux (ABEJ/BVDU) en BE-
MEDIA; beslissing nr. 2003-V/M-101 van 19 december 2003, Liège-Tilleur tegen Union Royale Belge des 
Sociétés de Football-Association (U.R.B.S.F.A.). 
41 Beslissing van 20 maart 2003, aangehaald in vorige noot. 
42 Brussel 10 maart 2004, 2003/MR/12 en 2003/MR/13, Vlaamse Mediamaatschappij tegen De Persgroep, 
Aurex, Uitgeverij De Morgen, en Vlaamse Uitgeversmaatschappij, en De Persgroep, Aurex en Uitgeverij De 
Morgen tegen Vlaamse Mediamaatschappij en Vlaamse Uitgeversmaatschappij. 
43 Beslissing nr. 2003-V/M-43 van 15 mei 2003, Codenet, Colt Telecom, Versatel en WoldCom tegen Belgacom. 
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de klagende partij om de rechtspleging in een andere taal voort te zetten, of om ter zitting een 
andere taal dan de taal van de rechtspleging te mogen gebruiken, verworpen. 44 

3.4.2. Taalgebruik 

De beslissing nr. 2003-V/M-65 van 18 juli 2003 inzake het taalgebruik in de rechtspleging 
voor de Raad of voor zijn Voorzitter is niet eigen aan het contentieux van de voorlopige 
maatregelen, maar heeft een ruimere draagwijdte. 

De verzoekende partij had haar aanvraag tot het nemen van voorlopige maatregelen in het 
Nederlands ingediend, maar vroeg, na ontvangst van het verslag van het Korps verslaggevers, 
dat eveneens in het Nederlands was gesteld, de voortzetting van de rechtspleging in het Frans, 
of, ten minste, de mogelijkheid om de zaak mondeling in het Frans te behandelen. 

De Voorzitter verwerpt deze verzoeken, met toepassing van volgende bepalingen van de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, die krachtens art. 54bis WBEM 
van toepassing is op de in deze wet bepaalde procedures. 

Artikel 4, § 1, derde lid Taalwet Gerechtszaken bepaalt dat de rechtspleging voor de 
gerechten van eerste aanleg waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gevestigd, 
wordt voortgezet in de taal van de akte tot inleiding van het geding, tenzij de verweerder 
vraagt dat de rechtspleging in een andere taal wordt voortgezet. De verzoekende partij zelf 
kan geen taalwijziging vragen. 

Artikel 36 Taalwet Gerechtszaken bepaalt dat voor de pleidooien de taal van de rechtspleging 
wordt gebruikt, maar dat de rechter, op verzoek van een partij en indien hij zulks volstrekt 
nodig acht, kan toestaan dat de raadsman van die partij gebruik maakt van een andere taal dan 
die van de rechtspleging, indien deze verklaart de taal van de rechtspleging niet te kennen en 
zijn woonplaats in een ander taalgebied heeft. De Voorzitter heeft geoordeeld dat niet werd 
aangetoond dat die vereisten vervuld waren. 

3.4.3. Overheid als onderneming 

In de zaak die tot de beslissing nr. 2003-V/M-81 van 20 oktober 2003 heeft geleid, werden 
voorlopige maatregelen gevraagd tegen, onder meer, de Belgische Staat, meer bepaald de 
diensten van de Kanselarij van de Eerste Minister45. 

In die zaak werd opgekomen tegen een overeenkomst die de voorwaarden zou regelen voor de 
aankoop door de federale overheid van advertentieruimte in de Belgische dagbladen. 

Volgens de Voorzitter had de federale overheid geen economische activiteit ontplooid, en was 
zij dus niet opgetreden als een onderneming, in de zin van artikelen 1, a), 2 en 3 WBEM, 
aangezien de overeenkomst betrekking had op niet-commerciële overheidscommunicatie, 
waarbij het doel was de voorlichting van de burger te bevorderen. 

                                                                 
44 Beslissing nr. 2003–V/M-65 van 18 juli 2003, United Media Agencies tegen Belgische Federatie van 
Magazines Regie (FEBELMA), Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers – l’Association belge des Editeurs 
de Journaux (ABEJ/BVDU) en BE-MEDIA. 
45 Beslissing nr. 2003-V/M-81 van 20 oktober 2003, United Media Agencies tegen Belgische Federatie van 
Magazines Regie (FEBELMA), Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers – l’Association belge des Editeurs 
de Journaux (ABEJ/BVDU) en BE-MEDIA. 
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In zoverre de overheid optreedt als beleidsorgaan, zou artikel 47 WBEM gelden, naar luid 
waarvan de openbare ondernemingen en de ondernemingen waaraan de overheid bijzondere 
of exclusieve rechten verleent, slechts onderworpen zijn aan de bepalingen van de WBEM, 
voor zover de toepassing daarvan de vervulling, in feite of in rechte, van de hun door of 
krachtens de wet toevertrouwde bijzondere taak niet verhindert. 

Bijgevolg verklaart de Voorzitter de aanvraag tot het nemen van voorlopige maatregelen 
onontvankelijk, in zoverre gericht tegen de Belgische Staat. 

3.4.4. De toepassingsvoorwaarden van artikel 35 WBEM 

Om voorlopige maatregelen te nemen moeten volgende voorwaarden vervuld zijn: 
Ø een klacht ten gronde en daaraan verbonden een rechtstreeks en dadelijk belang van de klager, 

Ø een prima facie inbreuk op de mededingingsregels van de WBEM, en 

Ø een door de aangeklaagde praktijk veroorzaakt ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar nadeel, 
of schade aan het algemeen economisch belang, die dringend vermeden moeten worden. 

In elke beslissing werd telkens eerst onderzocht of er een klacht ten gronde bestond, en of de 
klager van een rechtstreeks en dadelijk belang kon doen blijken. 46 Die vraag werd bevestigend 
beantwoord, en het verzoek tot het nemen van voorlopige maatregelen werd ontvankelijk 
verklaard.47 

Niettemin werd geoordeeld dat de voormelde volgorde niet noodzakelijk in acht dient te 
worden genomen. 48 In één beslissing past de Voorzitter die regel toe, door niet meer te 
onderzoeken of een prima facie inbreuk op de mededingingsregels werd begaan, na te hebben 
beslist dat de klager niet kon doen blijken van een ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar 
nadeel, evenmin als van de vereiste urgentie, en dat geen schade aan het algemeen 
economisch belang vastgesteld kon worden. 49 

3.4.5. Geen mededeling van punten van bezwaar 

Artikel 24, § 3 WBEM bepaalt dat, op het einde van het onderzoek en voor het opstellen van 
een gemotiveerd verslag, de verslaggevers hun eventuele punten van bezwaar mededelen aan 
de betrokken ondernemingen, en deze oproepen zodat zij hun opmerkingen voorleggen. 

Die bepaling is niet van toepassing in de rechtspleging die tot het nemen van voorlopige 
maatregelen kan leiden. 50  

                                                                 
46 Met uitzondering van deze betreffende het taalgebruik, die werd gewezen alvorens over de voorwaarden van 
art. 35 WBEM uitspraak te doen. 
47 Met uitzondering van de aanvraag in de zaak United Media Agencies, die bij beslissing nr. 2003–V/M–81 van 
20 oktober 2003 onontvankelijk wordt verklaard, in zoverre zij tegen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door 
de diensten van de Kanselarij van de Eerste Minister gericht was. 
48 Beslissing nr. 2003–V/M-81 van 20 oktober 2003, United Media Agencies tegen Belgische Federatie van 
Magazines Regie (FEBELMA), Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers – l’Association belge des Editeurs 
de Journaux (ABEJ/BVDU) en BE-MEDIA. 
49 Zie de beslissing aangehaald in vorige noot. 
50 Beslissing nr. 2003-V/M-43 van 15 mei 2003; Codenet, Colt Telecom, Versatel en WoldCom tegen 
Belgacom; beslis sing nr. 2003–V/M-81 van 20 oktober 2003, United Media Agencies tegen Belgische Federatie 
van Magazines Regie (FEBELMA), Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers – l’Association belge des 
Editeurs de Journaux (ABEJ/BVDU) en BE-MEDIA. 



 Raad voor de Mededinging - Jaarverslag 2003  45 

3.4.6. Verhouding met het kort geding voor de gewone rechter 

De enkele omstandigheid dat een vordering in kort geding, ingesteld voor de Voorzitter van 
een gewone rechtbank, verworpen werd, staat niet in de weg aan het nemen van voorlopige 
maatregelen door de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging.51 

3.4.7. Inbreuk op mededingingsregels 

Wat de prima facie beoordeling, door de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging en 
door het Hof van beroep te Brussel, van het bestaan van een inbreuk op artikelen 2 of 3 
WBEM betreft, is de zaak van de Vlaamse Mediamaatschappij vermeldenswaardig. 

Die zaak betrof overeenkomsten tussen de N.V. Vlaamse Mediamaatschappij, enerzijds, en 
dagbladuitgevers, anderzijds, waarbij partijen wederzijds, tot beloop van een bepaald bedrag, 
ruimte voor reclame voor hun eigen mediaproduc t aan elkaar ter beschikking stellen. 

De N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij bekloeg zich erover dat de Vlaamse 
Mediamaatschappij bereid was meer reclameruimte toe te staan aan de N.V. De Persgroep, de 
N.V. Aurex en de N.V. Uitgeverij De Morgen dan aan haar. 

De Voorzitter stelde vast dat de Vlaamse Mediamaatschappij een machtspositie op de 
Belgische Nederlandstalige markt voor televisiereclame leek in te nemen, en daarvan 
misbruik leek te maken door niet hetzelfde ruilvolume toe te staan aan de Vlaamse 
Uitgeversmaatschappij als aan De Persgroep, Aurex en Uitgeverij De Morgen52 . 

Als voorlopige maatregel beval de Voorzitter dat de Vlaamse Mediamaatschappij de 
ruilrechten van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij voor de volgende jaren minstens diende te 
behouden op het peil van 2002, en dat zij de Vlaamse Uitgeversmaatschappij de gelegenheid 
diende te geven hogere ruilrechten te bekomen, indien en in zoverre hogere ruilrechten 
werden toegekend aan De Persgroep, Auex en de Uitgeverij De Morgen, en tot beloop van 
hetzelfde bedrag. 

Aan dat bevel werd een dwangsom verbonden van 3.000 euro per minuut of gedeelte van een 
minuut reclametijd die in overtreding van het gebod werd uitgezonden, met een maximum 
van 6.200 euro per dag. 

Het Hof van beroep te Brussel deelde die opvatting echter niet53. Volgens het Hof was in deze 
zaak beslissend dat een onderneming, al heeft zij een machtspositie, niet verplicht kan worden 
diensten  - reclameruimte in de dagbladen van de N.V. Vlaamse Uitgeversmaatschappij - te 
kopen die zij niet nodig meent te hebben, al kan de leverancier hierdoor van de markt 
verdreven worden. 

 

                                                                 
51 Beslissing nr. 2003-V/M-43 van 15 mei 2003, Codenet, Colt Telecom, Versatel en WoldCom tegen Belgacom. 
52 Beslissing nr. 2003-V/M-20 van 20 maart 2003, Vlaamse Uitgeversmaatschappij tegen Vlaamse 
Mediamaatschappij, De Persgroep, Aurex en Uitgeverij De Morgen. 
53 Brussel 10 maart 2004, 2003/MR/12 en 2003/MR/13, Vlaamse Mediamaatschappij tegen De Persgroep, 
Aurex, Uitgeverij De Morgen, en Vlaamse Uitgeversmaatschappij, en De Persgroep, Aurex en Uitgeverij De 
Morgen tegen Vlaamse Mediamaatschappij en Vlaamse Uitgeversmaatschappij 
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3.5. Statistieken 

De volgende tabellen en grafieken geven een beeld van de activiteit van de Raad sedert 1993. 
Zij geven het aantal bij de Raad ingeleide zaken en het aantal sedert 1993 tot einde 2003 
uitgesproken beslissingen weer. De legende van de verschillende grafieken herneemt de 
afkortingen die door de Raad reeds sinds 1 januari 2000 gebruikt worden. 54 

Aantal zaken ingeleid bij de Raad voor de Mededinging  

Affaires 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

C/C 30 39 48 46 60 52 35 43 48 53 59 

E/A 3 9 20 8 4 6 2 2 4 3 3 

P/K 15 20 20 15 13 22 12 6 13 18 8 

V/M 2 5 1 9 6 7 10 3 3 6 3 

I/O 1 4 2 2 1 4 0 3 2 4 0 

Total 51 77 91 80 84 91 59 57 70 84 73 

                                                                 
54 De afkortingen die door de Raad gebruikt worden om de verschillende soorten zaken die hem worden 
voorgelegd weer te geven zijn:  C/C voor de concentraties;  E/A voor de aanmelding van afspraken;  P/K voor de 
klachten;  V/M voor de verzoeken om voorlopige maatregelen;  I/O voor de ambtshalve onderzoeken.  
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Beslissingen van de Raad voor de Mededinging 

Beslissingen 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

C/C 25 45 50 48 62 57 37 42 49 58 83 

E/A 1 0 0 1 1 2 0 1 2 4 1 

P/K 0 1 5 5 0 0 2 1 6 24 10 

V/M 1 6 3 5 3 3 7 4 9 9 5 

I/O 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Totaal 27 52 58 59 66 63 46 48 67 95 101 
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4. Internationale Activiteiten  

4.1. Verslag van de vergaderingen van de Directeurs-generaal Mededinging van 
de Europese Unie en van de European Competition Authorities (E.C.A.) 

4.1.1. Plaats, datum en frequentie 

Zoals reeds vermeld in de jaarverslagen van 2001 en 2002, wordt de vergadering van de 
Directeurs-generaal Mededinging van de Europese Unie tweemaal per jaar georganiseerd 
door het Directoraat-generaal Mededinging (DG COMP) van de Europese Commissie. In 
2003 vonden deze vergaderingen plaats op 18 juni en 19 november te Brussel.  

De nationale mededingingsautoriteiten komen eveneens enkele malen per jaar samen op eigen 
initiatief (European Competition Authorities, E.C.A.). In 2003 nam de Raad voor de 
Mededinging deel aan de bijeenkomst op 4 en 5 september te Oslo. 

Reeds in de twee laatste jaarverslagen werd opgemerkt dat de aanwezigheid  van de 
Voorzitter van de Raad voor de Mededinging op beide soorten vergaderingen ten zeerste 
gewenst is en dat deze vergaderingen toelaten een informeel “netwerk” tot stand te brengen 
op het hoogste niveau van de kartelautoriteiten en de Europese Commissie. Het spreekt voor 
zich dat dit des te meer zal gelden na de inwerkingtreding van Verordening nr. 1/2003 van de 
Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van 
artikelen 81 en 82 van het Verdrag, 55 die zoals bekend, op 1 mei 2004 in werking treedt. Op 
grond van artikel 11 van deze Verordening zal er een samenwerking tussen de Commissie en 
de Mededingingsautoriteit en van de lidstaten tot stand worden gebracht. Hiervoor zal een 
netwerk van mededingingsautoriteiten gecreëerd worden, waarbij de meest geschikte 
autoriteiten binnen het netwerk de zaken zullen behandelen. 

4.1.2. Thema’s besproken op deze vergaderingen 

A. De Vergaderingen van de Directeurs-generaal Mededinging, georganiseerd door de 
Europese Commissie, DG Mededinging (DG COMP) 

Op beide vergaderingen was de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging aanwezig. 

Op de vergadering van 18 juni 2003 werden o.m. de volgende onderwerpen besproken: 
Ø Vooreerst werd gesproken over de modernisering van de regelgeving betreffende anti-kartel 

maatregelen. Dit werd gedaan in de vorm van een verslag over de toepassing van Verordening 
nr. 1/2003. Een aantal punten kwamen hierbij ter sprake: het moderniseringspakket besproken 
binnen het ECN, de toewijzing van zaken en de clementieregeling. 

Ø Een tweede thema betrof de herziening van de concentratiecontrole. In dit verband werd 
gesproken over een gestroomlijnd verwijzingssysteem tussen de Europese Commissie en de 
nationale mededingingsautoriteiten om tot de beste verdeling van zaken te komen terwijl men 
toch zoveel mogelijk rekening houdt met het “one stop shop” principe. Verder werden ook 
nog maatregelen voorgesteld voor de verbetering van het functioneren van het 
Adviescommittee betreffende concentraties. 

                                                                 
55 Pb.L.1/1 van 4 januari 2003. 
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Ø Vervolgens werd het discussieverslag van de Commissie voorgesteld betreffende de 
toepassing van het mededingingsrecht binnen het nieuwe regelgevende kader voor de sector 
van elektronische communicatie.  

Ø Als laatste themata kwamen een studie over de anti-concurrentiële gevolgen van 
arbeidsrechtelijke regelgeving en een verslag over de sector vrije beroepen aan bod. 

Op de vergadering van 19 november 2003 werden de volgende thema’s besproken: 
Ø Een eerste thema dat aan bod kwam was de interactie tussen het vastleggen van het beleid en 

de afdwinging van de mededingingsregels enerzijds en de regelgeving in verband met 
consumentenbescherming anderzijds. Er werd herhaaldelijk op gewezen dat er zeker sprake is 
van interactie en synergie tussen de twee.  

Ø Het ECN en de samenwerking tussen nationale autoriteiten werd ook besproken in verband 
met de afdwinging van consumentenbeschermende maatregelen. 

Ø Verder werd gesproken over de recente ontwikkelingen in het Europese mededingingsbeleid. 
Ten eerste werd er van gedachten gewisseld over de afdwingingsprioriteiten binnen het ECN. 
Ten tweede werd een ontwerp van een handboek met regels betreffende samenwerking 
voorgesteld binnen het kader van het ECN. 

Ø Een volgend thema was de mededinging en regelgevende problemen binnen de interne markt 
voor elektriciteit en gas. De vooruitgang van het liberaliseringsproces en de introductie van 
mededinging op de gas en elektriciteitsmarkt werden geschetst. 

Ø Er werden ook nog een aantal andere zaken besproken zoals een verslag met de resultaten van 
een recente enquête over vrije beroepen, een ontwerpmandaat voor een marktstudie over 
mededingingsbeleid in de gezondheidssector, de uitwisseling van personeelsleden en de 
informatie over het samenwerkingsakkoord van de tweede generatie met de Verenigde Staten. 

B. De vergadering van de E.C.A. 

Op de vergadering van 4 en 5 september 2003 te Oslo, waaraan de voorzitter van de Raad 
deelnam, werden de volgende onderwerpen besproken: 

Ø De werkgroep binnen de E.C.A. betreffende de luchtvaartsector, die geleid wordt door 
Duitsland, heeft zijn tweede interimrapport voorgesteld. De bedoeling was om tot een 
gezamenlijke aanpak te komen wat betreft mededinging binnen de sector van het 
luchttransport. Er werd overeengekomen dat deze werkgroep haar werk moet verderzetten en 
afwerken tegen het einde van 2003.  

Ø De Commissie presenteerde een rapport “Europese mededingingsregelgeving en de 
gezondheidssector: de thema’s”. Er werd een algemene discussie gehouden over de 
verbetering van de mededinging in de gezondheidssector, waar de nationale autoriteiten en de 
Europese Commissie op dit moment met een aantal uitdagingen geconfronteerd worden.  

Ø Een Scandinavische werkgroep, met aan het hoofd Noorwegen, heeft haar verslag 
gepresenteerd over haar ervaringen met een geïntegreerde Scandinavische elektriciteitsmarkt. 
Er vond een algemene bespreking plaats over de mededinging in de energiesector en over het 
belang van de ervaringen van de Scandinavische landen voor de geïntegreerde energiemarkten 
die zich zullen ontwikkelen in Europa.  

Ø De ervaringen van het Verenigd Koninkrijk betreffende “begeleiding” door 
mededingingsautoriteiten werden besproken en meer specifiek de mogelijkheden en de 
risico’s. Er werd besloten dat begeleiding bij voorkeur georganiseerd moet worden in 
samenhang met de veranderingen op 1 mei 2004.  



 Raad voor de Mededinging - Jaarverslag 2003  50 

4.2. Deelname van de Raad voor de Mededinging aan de vergaderingen van de 
OESO 

De Raad heeft deelgenomen aan de 87ste vergadering van het Comité voor de mededinging 
van de OESO in februari 2003 te Parijs. 

De voorzitters van de verschillende werkgroepen ingesteld bij dat Comité hebben de besluiten 
van hun respectievelijke werkzaamheden voorgesteld. 

De co-voorzitter van de Gezamenlijke Groep voor handelsbetrekkingen en mededinging heeft 
het onderwerp en de besluiten voorgesteld van de vergadering die op 25 oktober 2002 had 
plaatsgevonden betreffende de vraagstukken verbonden aan handelsbetrekkingen en 
mededinging bedoeld in paragrafen 24 en 25 van de Ministeriële Verklaring van Doha. 

Een mondeling verslag van het secretariaat van de WHO heeft de waarde van de analytische 
werkzaamheden van de Gemeenschappelijke Groep betreffende de procedure lopende te 
Genève bevestigd. 

Drie thema’s ten gronde werden behandeld tijdens de bijeenkomst van die 
Gemeenschappelijke Groep: 

Ø voorzetting van de reflectie betreffende de toepassing van Grondbeginselen voor een 
multilateraal raamakkoord betreffende de mededinging (MRM); 

Ø praktische modaliteiten van het wederzijds onderzoek in de schoot van een MRM en 
werkzaamheden betreffende nieuwe elementen van flexibiliteit, bijvoorbeeld hoe  
uitzonderingen of vrijstellingen inzake mededingingsrecht benaderd moeten worden in een 
multilaterale context; 

Ø organisatie van een mondiaal Forum betreffende handelsbetrekkingen en concurrentie. 

Ook de coördinator van de UNCTAD heeft een mondelinge samenvatting gegeven van de 
bijeenkomst van de Intergouvernementele Groep van deskundigen inzake mededingingsrecht 
en mededingingsbeleid. 

Tijdens de bijeenkomsten van het Comité voor de mededinging is het eveneens gebruikelijk 
de voorstellen tot hervorming van wetgeving inzake het mededingingsrecht van de Lidstaten 
te onderzoeken. 

De ontwerpen tot wijziging van de reglementering van de mededinging in Noorwegen werden 
aldus onderzocht tijdens die bijeenkomst. 

Tevens werd van gedachten gewisseld over de organisatie van toekomstige ronde tafels en 
over onderwerpen die er besproken zouden kunnen worden. 

Aldus maken deze bijeenkomsten uitwisseling van beroepservaringen mogelijk tussen practici 
van verschillende nationale mededingingsautoriteiten. De problemen die in de schoot van die 
autoriteiten rijzen zijn vaak gelijkaardig, en het is altijd interessant na te gaan hoe anderen 
hun problemen benaderen. 

Wegens andere prioriteiten van de Raad was het niet mogelijk aan de andere bijeenkomsten 
van het Mededingingscomité in 2003 deel te nemen. 
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4.3. Deelname van de Raad voor de Mededinging aan de vergaderingen van het 
ECN 

In 2003 vonden de tweede (28 januari), de derde (27 maart), de vierde (29 april), de vijfde (11 
en 12 juni), de zesde (9 oktober) en de zevende (2 december) plenaire vergaderingen van het 
European Competition Network (ECN) plaats. De Raad was op elk van deze bijeenkomsten 
vertegenwoordigd. 

Op deze vergaderingen werd de samenwerking van de Commissie met de nationale 
mededingingsautoriteiten, en de samenwerking van de nationale mededingingsautoriteiten 
onder elkaar besproken. 

Tevens werden “best practices” inzake mededingingsbeleid uitgewisseld. 

Een belangrijk gedeelte van de vergadertijd ten slotte werd besteed aan de toekomstige 
werking van het netwerk, eens Verordening nummer 1/2003 in werking is getreden.  

In het raam van het ECN werd op 4 en 5 december 2003 te Oslo (Noorwegen) een seminarie 
georganiseerd betreffende “The Pros and Cons of Low Prices”. De bedoeling was 
vooraanstaande onderzoekers en hooggeplaatste ambtenaren van mededingingsautoriteiten 
met elkaar in contact te brengen. De Raad was op die bijeenkomst vertegenwoordigd. 

4.4. Internationaal netwerk van mededingingsautoriteiten 

4.4.1. Tweede jaarlijkse conferentie van het ICN – Merida – 23 tot 25 juni 2003 

De tweede conferentie van het internationaal netwerk van de mededinging werd 
georganiseerd te Merida (Mexcio) door de Mexican Federal Competition Commission van 23 
tot 25 juni 2003. 

De voornaamste thema’s van die conferentie waren een enquête over wereldwijde kosten van 
concentratie, de toepassing van de ICN aanbevelingen voor concentratiecontrole in Latijns 
Amerika, de rol van niet-gouvernementele adviseurs in het ICN en mededingingsbeleid en de 
afdwinging ervan in ontwikkelende en overgangseconomieën. 

4.4.2. XI e Internationale Mededingingsconferentie – Bonn – 18 tot 20 mei 2003 

Het algemene thema van de conferentie luidde: “La politique de la concurrence à la croisée 
des chemins? – Les possibilités et limites du contrôle effectué par le droit de la concurrence”.  
Inleidend werd de vraag gesteld naar de evolutie van een aantal initiatieven op Europees en 
internationaal vlak (ICN, ECN, OESO, WTO, etc.). Verder kon er een onderscheid gemaakt 
worden tussen drie thematieken. Vooreerst was er de discussie over de uitdagingen op 
Europees vlak, met name de toetreding van tien nieuwe lidstaten enerzijds en de liberalisering 
van de gereguleerde markten anderzijds. Een tweede thema dat aan bod kwam was de 
verhouding tussen vrijheid van ondernemen en de bescherming van de economische 
mededinging. Er werd een debat gehouden over dit moeilijk evenwicht door diverse 
vertegenwoordigers van verschillende sectoren. Men kwam tot de conclusie dat meer 
samenwerking tussen het Europese en het internationale niveau nodig was, in casu 
samenwerking tussen het ECN en het ICN. Een laatste thema dat besproken werd betrof het 
mededingingsrecht als regulerende kracht in de economie van een geglobaliseerde markt. Ook 
hier werd het belang van de samenwerking in het kader van het ICN benadrukt.  
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4.5. Bilaterale betrekkingen 

4.5.1. Studiebezoek van een Koreaanse afvaardiging 

De Raad voor de Mededinging heeft op 4 juli 2003, een delegatie ontvangen bestaande uit 
leden van de nationale mededingingsautoriteit van Zuid-Korea.  

Twaalf Koreaanse functionarissen, waarvan er zes lid zijn van de Fair Trade Commission, 
waren aanwezig in Brussel en wensten hun Belgische collega’s te ontmoeten om hun 
ervaringen uit te wisselen. Op voorhand werden twee vragen doorgespeeld aan de Raad voor 
de Mededinging waarop de Koreaanse delegatie graag antwoord had gekregen.  

Ten eerste: hebben de resultaten van Belgische onderzoeken inzake concentraties reeds geleid 
tot toepassingen buiten de Belgische grenzen en zo ja in welke specifieke gevallen? 

Ten tweede: zijn er in België één of meer onafhankelijke instellingen die de normen in 
verband met mededinging controleren ten aanzien van de verschillende industriële sectoren en 
zo ja, welke is dan de relatie tussen de Raad en deze instellingen? 

De Voorzitter van de Raad voor de Mededinging begon de dag met een verwelkoming en met 
een algemene voorstelling van de Raad, het Korps Verslaggevers en de Dienst voor de 
Mededinging. Daarna werd in twee uiteenzettingen antwoord gegeven op de vragen die 
gesteld waren door de Koreaanse delegatie. De eerste uiteenzetting werd gegeven door Mr. 
Zonnekeyn, voltijds lid, de tweede door Prof. Dr. Devroe, lid van de Raad. De uiteenzettingen 
werden gevolgd door een lunch waarbij een verdere kennismaking mogelijk was. 

De Koreaanse afvaardiging was zeer tevreden over dit bezoek. 

De hoop werd uitgesproken door de Voorzitter dat deze ontmoetingen zullen leiden tot een 
groeiende samenwerking tussen mededingingsautoriteiten. De mogelijkheid tot ontmoetingen 
dient zich reeds aan bij conferenties in het kader van het ICN of de OESO, maar bilaterale 
contacten blijven zeer vruchtbaar voor beide betrokken autoriteiten.  

5. Andere activiteiten 

5.1. De Raad voor de Mededinging, lid van de I.L.M.R. 

De Raad voor de Mededinging heeft eveneens deelgenomen aan het XXXVIIIste Congres 
georganiseerd door de Internationale Liga voor Mededingingsrecht van donderdag 2 tot 
zondag 5 oktober 2003 te Barcelona. De I.L.M.R. heeft zijn secretariaat te Genève en bestaat 
uit talrijke nationale en regionale groeperingen die zich bezighouden met de studie en de 
ontwikkeling van het mededingingsrecht en met de studie van de eventuele verbeteringen in 
die rechtstak.  

Ieder jaar, in de herfst, organiseert de I.L.M.R. een Congres of studiedagen die hoofdzakelijk 
handelen over mededingingsrecht. 

In 2003 werden in het kader van “punt 4: fundamentele problemen”, o.a. de volgende vragen 
beantwoord:  

• Welke zijn de nationale Belgische mededingingsbepalingen die strafrechtelijk en/of 
administratief gesanctioneerd worden, indien ze niet opgevolgd worden? 
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• Indien het geval zich voordoet, welke criteria gebruikt de wetgever om te kiezen tussen de 
strafrechtelijke of de administratieve weg? 

• Zijn de strafrechtelijke en administratieve inbreuken strikt te onderscheiden of bestaan er 
gemengde inbreuken?  

• Zijn rechtspersonen strafrechtelijk verantwoordelijk en zo ja, welke zijn de straffen die 
van toepassing zijn op rechtspersonen? Is er toepasselijkheid van strafrechtelijke sancties 
voor rechtspersonen ingeval van overtreding van het mededingingsrecht? 

• Welke zijn de toepasbare administratieve sancties? Welke autoriteit is bevoegd om ze op 
te leggen? Wat is de procedure? Zijn er beroepsmogelijkheden? Zijn administratieve 
sancties toepasbaar op ondernemigen in geval van overtreding van het 
mededingingsrecht? 

• Zijn de strafrechtelijke en/of administratieve sancties het voorwerp geweest van studies 
betreffende hun efficiëntie, zowel kwantitatief als kwalitatief? Zo ja, welke zijn de 
conclusies en de aanbevelingen? Is de strafrechtelijke weg van die aard dat zij eerder de 
efficiëntie verhoogt van de toepassing van het mededingingsrecht of verdient het de 
voorkeur om administratieve sancties op te leggen? Welke argumenten kunnen dit 
standpunt aantonen? 

Tijdens dit colloquium was de Raad voor de Mededinging vertegenwoordigd door haar 
ondervoorzitter, die trouwens de nationale verslaggever was voor het vierde punt. 

5.2. Deelname aan colloquia georganiseerd door de E.R.A.   

De Raad voor de Mededinging heeft eveneens deelgenomen aan een drietal colloquia 
georganiseerd door de E.R.A. (Europäische Rechtakädemie), met name op 8 en 9 mei, op 22 
mei en van 2 tot 3 oktober 2003.  

Het eerste colloquium, dat plaatsvond op 8 en 9 mei te Trier, betrof de rol van de nationa le 
rechtbanken in het kader van de nieuwe Verordening nr. 1/2003. Deze conferentie had als 
doel de praktische vragen te beantwoorden van magistraten van de lidstaten over de 
gedecentraliseerde toepassing van het Europese mededingingsrecht. 

Het tweede colloquium vond plaats op 22 mei te Brussel en een voltijds lid van de Raad was 
er spreker. Deze conferentie betrof de herziening van de Europese regels betreffende de 
concentratiecontrole. Het belangrijkste agendapunt was een bespreking van de nieuwe 
regelgeving in verband met de procedure van verdeling en toewijzing van zaken tussen de 
Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten. 

Het derde colloquium werd georganiseerd in Parijs op 2 en 3 oktober 2003. Het thema van dit 
colloquium was de nieuwe Verordening 1/2003 die in werking treedt vanaf 1 mei 2004. Meer 
specifiek werd de nauwere samenwerking tussen nationale en communautaire 
mededingingsautoriteiten besproken wat betreft de sanctionering van anticoncurrentiële 
gedragingen en dit binnen het kader van een netwerk waarbij het Engels de voertaal zal zijn 
en waarbinnen de communicatie voornamelijk elektronisch zal verlopen (ECN). Verder werd 
ook de afschaffing van het systeem van verplichte aanmelding bij de Commissie besproken 
alsook de rol van de nationale rechtbanken in het licht van een gedecentraliseerde toepassing 
van de communautaire regels, de werking van het nieuwe netwerk, de eventuele 
hernationalisering van de regels in deze materie en de rechten van de verdediging. 
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5.3. Deelname van de Raad aan andere internationale studiedagen 

De Raad voor de Mededinging heeft ook nog deelgenomen aan andere internationale 
studiedagen en congressen.  

Een voltijds lid  van de Raad nam deel aan een colloquium georganiseerd door het B.I.I.C.L. 
(British Institute of International & Comparative Law) te Londen van 13 tot 16 mei 2003.  

Van 26 tot 28 mei 2003 vond een workshop over mededingingsregelgeving plaats in Berlijn, 
in het kader van de EuroMed Market (Regional Programme for the Promotion of the 
Instruments and Mechanisms of the Euro-Mediterranean Market). Deze workshop had als 
doel om via plenaire vergaderingen en parallelle werkgroepen de volgende aspecten te 
behandelen: de identificatie van de regelgevende gebieden die een aanpassing van recht en 
procedure nodig hebben om nauwer aan te sluiten bij de regelgeving van de Europese Unie, 
de uitwisseling van informatie en het up to date brengen van de departementen of instellingen 
die zich bezig houden met mededinging. Een voltijds lid van de Raad was hierbij aanwezig. 

Een aantal leden van de Raad waren tevens aanwezig te Madrid op 20 en 21 november 2003 
tijdens de eerste samenkomst van de vereniging van mededingingseconomisten (Association 
of Competition Economics). Er werden een aantal sessies georganiseerd: een sessie over 
betalingssystemen, één over kruiselingse subsidiëring, één over de zogenaamde “predatory 
issues” (dit is de prijs doen dalen om de concurrent uit te schakelen), vervolgens een sessie 
over clementie en tenslotte een sessie over unilaterale en gecoördineerde gevolgen van 
concentraties.  

5.4. Deelname van de Raad aan nationale studiedagen 

Vooreerst heeft de Raad deelgenomen aan een aantal studiedagen aan de Katholieke 
Universiteit van Leuven in het kader van de “Themis Vorming”. Dit gebeurde op 5 februari, 
op 1 april, op 6 juni, op 4 november en op 26 november 2003. De Voorzitter gaf op één van 
deze studiedagen als spreker een presentatie omtrent de moderniseringsverordening nr. 
1/2003, gezien vanuit het perspectief van de Raad voor de Mededinging. 

Vervolgens namen de Voorzitter en een voltijds lid van de Raad deel aan een tweedaags 
colloquium te Brussel op 30 en 31 januari 2003. Het onderwerp van deze bijeenkomst was 
“The Use of Economics in European Community Competition Law”. 

In februari en maart 2003 nam een voltijds lid van de Raad deel aan een praktijkvorming over 
het communautair recht bij het Institut d’ Etudes Européennes van de U.L.B., in het kader van 
de Robert Schuman Actie van de Europese Commissie.  

Op 1 december 2003 was de ondervoorzitter van de Raad aanwezig op een academische 
zitting van het Institut d’ Etudes Européennes aan de U.L.B. waar Mario Monti sprak over de 
hervorming en de perspectieven van het Europese mededingingsbeleid. 

Een voltijds lid  van de Raad nam op 13 maart 2003 deel aan een symposium over de 
liberalisering van de elektriciteitsmarkt. 

Een voltijds lid was aanwezig op een seminarie op 19 juni 2003 bij Wilmer Cutler & 
Pickering over unilateralisme bij de WTO. 
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Een voltijds lid was tevens aanwezig op een seminarie bij Freshfields, Bruckhaus & Deringer 
op 17 juli 2003 betreffende de modernisering van de mededingingsregelgeving op Europees 
niveau. 

Op 30 september 2003 nam de Voorzitter deel aan een academische zitting bij het V.B.O. 

De Voorzitter gaf op 14 oktober 2003 een uiteenzetting voor de Cercle Lorraine met uitleg 
over wat op het spel staat bij de Europese modernisering van het mededingingsrecht.  

De Voorzitter was tevens aanwezig op een conferentie op 24 november 2003 te Brussel. Op 
deze bijeenkomst waren sprekers van de Commissie en uit het bedrijfsleven aanwezig om 
commentaar te geven op het ontwerp van de nieuwe verordening inzake groepsvrijstelling bij  
technologieoverdrachten en de bijhorende richtsnoeren. 


