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HOOFDSTUK I OVERZICHT VAN HET JAAR 2008 VAN DE RAAD 

VOOR MEDEDINGING  

1. Institutionele aspecten  

1.1. Inleiding 

2008 was het eerste volledige werkingsjaar voor de vernieuwde Belgische 

mededingingsautoriteit.  De “nieuwe” Raad voor de Mededinging, opgericht door de Wet tot 

bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 (hierna: 

WBEM) werd vanaf 1 oktober 2006, datum van inwerkingtreding, versterkt door de 

toevoeging van het Auditoraat en door de omvorming van het secretariaat van de Raad in een 

echte griffie die gemeenschappelijk is aan de Algemene Vergadering en aan het Auditoraat.  

De Dienst voor de Mededinging werd begin 2007 omgezet in de Algemene Directie 

Mededinging.1 

Het past de gevolgen te evalueren van de herinrichting van de verschillende componenten van 

de Mededingingsautoriteit en ook een eerste evaluatie te maken van de efficiëntie van het 

beleid dat wordt gevoerd.  Een dergelijke eerste evalutie is hieronder te vinden onder de titel 

“Evaluatie van het beleid gevoerd door de Raad”. 

1.2. Samenstelling van de Raad  

In 2008 was de samenstelling van de Algemene Vergadering van de Raad als volgt:  

Voltijdse leden: 

- Voorzitter : Stefaan Raes 

- Ondervoorzitter : Christan Huveneers 

- Laura Parret, senior docent aan de Universiteit van Tilburg, lid van TILEC (Tilburg Law 

en Economic Center) en docent aan het Europacollege te Brugge 

- Dominique Smeets 

- Kris Boeykens 

- Jeroen Capiau 

Niet-voltijdse leden (in alfabetische volgorde): 

- Pierre Battard 

- Eric Bodson
2
 

- Elisabeth de Ghellinck – van Hecke, hoogleraar aan de Université Catholique de Louvain-

la-Neuve 

- Olivier Gutt 

- David Safran 

                                                 

 
1
 K.B. van 18 december 2006 tot oprichting van een Algemene Directie Mededinging bji de Federale 

Overheidsdienst Economie, K.MO. en Energie, B.S. 16 februari 2007, p. 7671.  
2
 Dhr. Eric Bodson heeft in december 2008 zijn ontslag ingediend bij de Minister van Economie. 
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- Peggy Valcke (sinds juni 2008), docent aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de 

Hogeschool-Universiteit Brussel HUB 

In 2008 was het Auditoraat als volgt samengesteld 3: 

Auditeur-generaal : Bert Stulens 

Auditeurs (in alfabetische volgorde): 

 Mme Marielle Fassin 

 M. Antoon Kyndt 

 M. Patrick Marchand 

 M. Benjamin Matagne 

In 2008 werd beslist om het kader van het Auditoraat uit te breiden door te voorzien in de 

mogelijke benoeming van adjunct-auditeurs in de loop van het jaar 2009. 

De griffie van de Raad is samengesteld uit Ingrid De Mey, griffier, en Xavier Vercaemer, 

adjunct-griffier.   

1.3. Beschrijving van de werking van de Raad in 2008 

1.3.1. De algemene vergaderingen 

In 2008 werden er op 23 januari, 19 februari, 18 maart, 23 april, 20 mei, 6 augustus, 3 

september, 8 oktober, 3 en 22 december algemene vergaderingen gehouden. 

Gedurende dit werkingsjaar heeft de algemene vergadering een aantal bijzondere 

bevoegdheden uitgeoefend die haar door de wetgever zijn toebedeeld, zoals de samenstelling 

van de kamers (art. 19 WBEM), het opstellen van adviezen, meer bepaald op het vlak van de 

elektronische communicatie. Dit alles komt verder aan de orde in hoofdstuk I en ook in 

hoofdstuk V van dit jaarverslag. 

De algemene vergadering heeft ook over algemene onderwerpen beraadslaagd zoals de 

doelstellingen van de Raad op verschillende terreinen, de deelname van de Raad aan de 

activiteiten van Europese en internationale organisaties van mededingingsautoriteiten, de 

relaties met de sectorregulatoren, het beleid van de Raad inzake externe communicatie, 

toezeggingen en sancties.  Ook dit laatste onderwerp wordt verder hierna behandeld in dit 

jaarverslag. 

Opnieuw werd er ter algemene vergadering grote aandacht besteed aan de relatie tussen de 

Raad voor de Mededinging, enerzijds, en de sectorregulatoren anderzijds, zoals bijv. de 

CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas), de energieregulator, 

en het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie), de federale 

regulator voor elektronische communicatie. In oktober 2008 hebben de voorzitter en de 

ondervoorzitter van de Raad voor de Mededinging de gelegenheid gehad om van gedachten te 

wisselen met leden van de Algemene Raad van de CREG omtrent de mogelijke modaliteiten 

van samenwerking en meer in het bijzonder de informatie-uitwisseling tussen beide 

instellingen.  Op de relatie tussen het BIPT en de Raad voor de Mededinging wordt ingegaan 

in hoofdstuk V. 

                                                 

 
3
 Één van de auditeurs, Toon Musschoot, heeft het Auditoraat tijdelijk verlaten in januari 2008 en heeft de taak 

van adviseur opgenomen in de beleidscel van de Minister van Justitie. 
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In hoofdstuk VI betreffende de deelname van de Raad aan de activiteiten van de Europese 

organisaties van mededingingsautoriteiten wordt onder meer nog melding gemaakt van de 

werkzaamheden in de Europese werkgroepen betreffende toezeggingen (“commitments”) 

alsmede inzake sancties. 

Het beleid van de Raad in verband met sancties vormde ook het onderwerp van besprekingen 

tijdens de algemene vergaderingen van 2007 en 2008. Tevens kan worden verwezen naar de 

bespreking in het jaarverslag 20074. 

Er kan aan worden herinnerd dat de algemene vergadering van oordeel is dat de oude 

boeterichtsnoeren van 2004 niet langer van toepassing zijn sinds de inwerkingtreding van de 

nieuwe WBEM, onder voorbehoud van de toepassing ten titel van overgangsrecht, zoals in 

het kader van het clementieprogramma door de Raad aangenomen in 20075.  De Mededeling 

van de Raad inzake clementie die in oktober 2007 gepubliceerd werd, voorziet dat de oude 

richtsnoeren van 2004 voor de berekening van boetes van toepassing blijven in zaken 

waarvoor een clementieverzoek werd ingediend vóór de inwerkingtreding van de Mededeling 

van 2007.  Behalve in deze gevallen, zijn de kamers van de Raad niet meer formeel gehouden 

door de oude richtsnoeren van 2004 die dan ook werden verwijderd van de website van de 

Raad. 

Het huidige jaarverslag bespreekt in hoofdstuk II de twee eerste beslissingen waarin kamers 

van de Raad de gelegenheid hebben gehad om het beleid van de Raad vorm te geven en voor 

dewelke persberichten werden uitgebracht waarin het lot van de oude richtsnoeren van 2004 

werd toegelicht.  Het gaat om de beslissing in het Nederlands in de zaak van de Vereniging 

van de Vlaamse Bakkers (VEBIC) en de beslissing in het Frans in de zaak Bayer AG/Ferro 

Belgium/Lonza (BBP)6. 

1.3.2. De samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de Raad 

De WBEM voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid en soms zelfs in de verplichting, tot 

samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de Raad voor Mededinging. 

De griffie is gemeenschappelijk voor de algemene vergadering van de Raad en het Auditoraat 

(art. 32 WBEM). 

In verband met de relatie tussen het Auditoraat enerzijds en de algemene vergadering van de 

Raad anderzijds, bepaalt de WBEM dat de auditeur-generaal uitgenodigd wordt op alle 

algemene vergaderingen en er op zijn verzoek wordt gehoord (art. 22, tweede lid WBEM). 

Nieuw in 2008 was in dat verband de beslissing om op regelmatige tijdstippen 

gemeenschappelijke vergaderingen te houden met de algemene vergadering van de Raad en 

het Auditoraat.  Dit initiatief leek een logisch gevolg van de WBEM die de Raad voor de 

Mededinging versterkte door de toevoeging van het Auditoraat. De eerste 

gemeenschappelijke vergaderingen werden gehouden op 20 mei en 12 november 2008.   

                                                 

 
4
 Jaarverslag 2007 van de Raad voor de Mededinging, hoofdstuk I, punt 2.1.4., p. 8.  

5
 Mededeling van de Raad voor de Mededinging betreffende volledige of gedeeltelijke vrijstelling van 

geldboeten in kartelzaken, B.S. 22 oktober 2007, p. 54713 – 54718.  Zie ook het Jaarverslag van 2007 van de 

Raad, hoofdstuk II, punt 1.3., p. 23-24. 
6
 De persberichten zijn te vinden op de website http://www.economie.fgov.be > ondernemingen en zelfstandigen 

>mededinging of http://www.mededinging.be  

 

http://www.economie.fgov.be/
http://www.mededinging.be/
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Deze gemeenschappelijke vergaderingen hadden als onderwerp de samenwerking tussen het 

Auditoraat en de algemene vergadering voor zowel inhoudelijke onderwerpen, organisatie als 

managementkwesties, zoals bijv.: 

- de werkwijze en de actiemiddelen om binnen de FOD Economie de onderzoekstaken, 

ondermeer de huiszoekingen, te optimaliseren; 

- de praktische modaliteiten van de toepassing van de Clementiebekendmaking die door de 

algemene vergadering en het Auditoraat werd opgesteld.  Deze bekendmaking is het 

gevolg van de bevoegdheid die de Raad heeft op grond van artikel 11, § 3, van de 

WBEM
7
; 

- de evaluatie van de aanmeldingsdrempels voor concentraties die ook het onderwerp 

uitmaakt van een samenwerking opgezet door de wet zelf : art. 7, § 3 WBEM bepaalt 

immers dat om de drie jaar de algemene vergadering van de Raad deze drempels 

beoordeelt en het Auditoraat in dat verband een advies uitbrengt aan de algemene 

vergadering van de Raad
8.

 

- de vertrouwelijkheid van gegevens. 

Verder werd er op 24 oktober 2008 een gemeenschappelijke vergadering gehouden van de 

algemene vergadering en het Auditoraat i.v.m. het verzoek dat gedaan werd door partijen bij 

een procedure aanhangig bij het Hof van beroep.  Het ging meer bepaald om de 

beroepsprocedure tegen een beslissing van de Raad voor de Mededinging aangaande de 

openingsuren van apothekers en het verbod op kortingen en reclame9. De partijen vroegen aan 

de Raad voor de Mededinging om tussen te komen in de procedure voor het Hof van beroep. 

De Raad is op dat verzoek niet ingegaan. Het arrest in deze zaak werd door het Hof van 

beroep gewezen in april 2009 en zal het onderwerp uitmaken van de bespreking in het 

jaarverslag van 2009. 

Ten slotte ontving de Raad voor de Mededinging in zijn geheel, na afloop van de algemene 

vergadering van 3 september, de heer Vincent Van Quickenborne, Minister voor Ondernemen 

en Vereenvoudigen, en zijn raadgever voor mededinging, professor F. Naert.   

2. Bespreking van het beleid van de Raad  

2.1. Inleiding 

2008 was een jaar van vele realisaties en ook een jaar zonder voorgaande, zowel door het 

aantal als door de aard van de beslissingen die werden genomen.  Een en ander blijkt uit de 

statistieken over 2008 die aan het einde van hoofdstuk I te vinden zijn.  

In 2008 heeft de Raad voor de Mededinging – de kamers, de voorzitter, het Auditoraat – 73 

beslissingen genomen, terwijl dat er in 2007 47 waren. Naast deze intensieve 

beslissingspraktijk, heeft de Raad zijn adviserende rol gespeeld op het gebied van 

                                                 

 
7
 Jaarverslag 2006 van de Raad voor de Mededinging, punt 2.3.1, p. 7. 

8
 Jaarverslag 2007 van de Raad voor de Mededinging, hoofdstuk I, punt 1.3.3, p. 6-7.  De methode voor de 

evaluatie door het Auditoraat is ondermeer uiteengezet door de auditeur-generaal in : D. Anderson et B. Stulens, 

« Case Study : Reforms of the Belgian merger control thresholds”, ANNEX C, dans “Setting Notification 

Thresholds for Merger Review”, International Competition Network Merger Working Group Notification & 

Procedures Subgroup, Report to the ICN Annual Conference, Kyoto, Japan, april 2008”.  
9
 Beslissing nr. 2007-I/O-27 van 26 oktober 2007. Jaarverslag 2007 van de Raad voor de Mededinging, 

hoofdstuk II, punt 1.1.3., p. 20-22. 
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elektronische communicatie, heeft hij bijgedragen aan de Europese mededingingspolitiek en 

was de Raad actief in de “advocacy”. 

Afgezien van de statistieken en het opsommen van feiten die geen volledig beeld geven van 

de activiteiten van een mededingingsautoriteit, moet worden benadrukt dat de efficiëntie van 

het beleid dat wordt gevoerd door een kleine autoriteit in grote mate afhangt van een 

zorgvuldige definitie van de prioriteiten die haar moet toelaten, ondanks haar kleine omvang, 

toch een effectief en afschrikwekkend beleid wilt voeren.  Om die reden wordt aan het 

bepalen van de prioriteiten afzonderlijk aandacht besteed in het huidige jaarverslag. 

2.2. De heroriëntering van de actie door de Raad naar handhaving van de 

regels inzake restrictieve mededingingspraktijken : een toename van 

procedures aangaande mededingingsbeperkend gedrag 

In het Jaarverslag van 2007 had de Raad reeds aangekondigd dat hij, mede dank zij de 

inwerkingtreding van de WBEM, zich zou concentreren op de handhaving van de regels 

inzake mededingingspraktijken.  In dat verband werden zowel personele als administratieve 

middelen voorheen ingezet voor concentratiecontrole, vrijgemaakt, mede door het optrekken 

van de aanmeldingsdrempels en het succes van de vereenvoudigde procedure.  Bovendien 

werden aldus de beperkte middelen aangewend om de strijd tegen kartels en misbruik van 

machtspositie op te voeren10.   

Inzake restrictieve mededingingspraktijken werden 14 beslissingen ten gronde genomen door 

de Raad tegenover een tiental in 2007 en 7 in 2006.  Hier kan verwezen worden naar de 

statistieken aan het einde van dit hoofdstuk.  

Deze toename illustreert dat de Raad gebruik heeft kunnen maken van de middelen die zijn 

vrijgekomen om de actie te heroriënteren naar de strijd tegen mededingingsbeperkende 

praktijken. Daarmee staat vast dat er wel degelijk kan gesproken worden van een 

mededingingsbeleid en handhaving van het geheel van mededingingsregels11. 

Om doeltreffend de strijd tegen mededingingspraktijken te voeren, moet het beleid van een 

mededingingsautoriteit afschrikwekkend effect hebben. In dit opzicht zijn een aantal 

beslissingen van de Raad in 2008 van belang, ondermeer omdat één van de beslissingen een 

toepassing van het clementieprogramma betreft en er eveneens geldboetes werden opgelegd in 

3 kartelzaken (zie hoofdstuk II van dit verslag). 

De aandacht voor dit aspect van het mededingingsbeleid wordt ook geïllustreerd door het feit 

dat er in 2008 evenveel huiszoekingen waren door de Algemene Directie mededinging op 

verzoek van de auditeurs als in 2006 en 2007 samen.  Deze opmerkingen i.v.m. de 

mededingingspraktijken en het totaal van 14 beslissingen ten gronde in 2008 laten buiten 

beschouwing de vele beslissingen van sepot en n.a.v. verjaring of verklaringen waarin werd 

bepaald dat zaken zonder voorwerp bleken. Het afsluiten van oude dossiers werd echter in 

2008 zeker niet verwaarloosd zoals blijkt uit de statistieken op het einde van dit hoofdstuk.  

De kamers van de Raad en het Auditoraat hebben niet minder dan 33 oude dossiers 

afgesloten, tegenover 15 in 2007.  De vaststelling van verjaring alsook de sepotbeslissingen 

en het aldus wegwerken van de historische achterstand, was een belangrijke taak voor de 
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 Jaarverslag 2007 van de Raad voor de Mededinging, hoofdstuk I, punt 2., p. 7. 
11

 Jaarverslag 2008 van de Algemene Directie Mededinging, p. 2.  Het verslag is beschikbaar via de volgende 

link : http://www.mededinging.be>ondernemingen en zelfstandigen>mededinging. 



Raad voor de Mededinging - Jaarverslag 2008 11 

Raad, ook vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid. Het belang van deze taak werd 

overigens ook onderstreept door het Rekenhof in het auditrapport uitgebracht in 200612. 

2.3. De prioriteiten in de strijd tegen restrictieve mededingingspraktijken 

(hoofdstuk II van dit verslag) 

De strijd tegen restrictieve mededingingspraktijken staat of valt met het vaststellen van 

prioriteiten. 

Zoals reeds werd aangegeven in het Jaarverslag 2007, vormen de prioriteiten en het 

vaststellen van de volgorde van behandeling van dossiers het onderwerp van de vergaderingen 

van het Auditoraat die worden voorgezeten door de leidende ambtenaar van de Dienst voor de 

Mededinging, conform artikel 29, § 1, tweede lid, van de WBEM13. 

De keuze van de prioritaire zaken is zowel gebaseerd op het effect op de markten door ofwel 

de kwalitatieve impact, de precedentwaarde, belang van de consumenten of nog het beginsel 

van proportionaliteit, nl. de mate van beschikbaarheid van bewijsmateriaal14. 

Deze criteria verklaren dat de prioriteit wordt gegeven aan kartels, in het bijzonder kartels die 

betrekking hebben op prijsafspraken of marktverdeling (zie in hoofdstuk II de samenvatting 

van de zaak Bayer AG/Ferro Belgium/Lonza). Vele van deze onderzoeken houden verband 

met clementieprogramma15. 

Zij verklaren tevens de prioriteiten zoals deze blijken uit de beslissingen van de kamers van 

de Raad of de onderzoeken die gevoerd worden door het Auditoraat in netwerkindustrieën, in 

het bijzonder elektronische communicatie, alsook in de distributiesector met een bijzondere 

verwijzing naar voedingsproducten.   

Bovendien blijkt uit het hoofdstuk waarin de beslissingen van de Raad in 2008 worden 

samengevat dat er 2 beslissingen werden gewezen die betrekking hebben op vrije beroepen 

(dierenartsen en interieurarchitecten) en 3 betreffende ondernemersverenigingen (bakkers, 

autorijscholen, filmproducenten).  In 2007 heeft de Raad zich ook al in een aantal zaken over 

dit onderwerp uitgesproken.  Zoals blijkt in het Jaarverslag 2007 heeft dit te maken met de 

prioriteit die aan professionele dienstverlening (waaronder vrije beroepen) werd gegeven op 

Europees niveau onder de toenmalige Europese commissaris Mario Monti16. 

Wat betreft het relatief hoge aantal zaken betreffende ondernemingsverenigingen, dient te 

worden gezegd dat dit ook te maken heeft met de prioriteit die gegeven wordt aan praktijken 

die verband houden met prijsvorming. Op hun beurt houden deze praktijken wellicht verband 

met het bestaan van prijsreglementering in het verleden en met het feit dat verenigingen op 

verzoek van hun leden een rol hebben gespeeld in het voortzetten van een vorm van 

prijscontrole.   
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 Rekenhof, Naar een doeltreffende controle op de restrictieve mededingingspraktijken, juni 2006, p. 25. Zie 

ook het Jaarverslag 2007 van de Algemene Directie Mededinging, p. 2, op het volgende adres : 

http://www.mededinging.be>ondernemingen en zelfstandigen>mededinging. 
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 Jaarverslag 2007 van de Raad voor de Mededinging, hoofdstuk I, punt 2.3., p.9. 
14

 Zie het Jaarverslag 2008 van de Algemene Directie Mededinging, p. 6-8. 
15

 B. Stulens, La politique des priorités de l’autorité belge de concurrence, Lunchforum Mededinging, FOD 

Economie, Brussel, 15 mei 2008. 
16

 Jaarverslag 2007 van de Raad voor de Mededinging, hoofdstuk I, punt 2.3., p.10. 
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2.4. Een versterking van de strijd tegen restrictieve mededingingspraktijken 

maar ook een sterke activiteit in de concentratiecontrole: de paradox van 

2008 (hoofdstuk III van dit verslag) 

Ook al heeft de Raad in de loop van 2008 zijn actieterrein verlegd in de richting van de strijd 

tegen restrictieve mededingingspraktijken, in het bijzonder kartels, heeft hij desalniettemin 

gelijktijdig een belangrijke beslissingspraktijk gehad op het terrein van de 

concentratiecontrole : er waren 26 beslissingen in 2008, tegenover 22 in 2007.  Een andere, op 

het eerste zicht tegenstrijdige vaststelling is de gevoelige terugloop van het aantal 

vereenvoudigde concentraties in 2008 die elders in dit verslag worden beschreven.  Het zijn 

dus vooral beslissingen in het kader van de normale procedure die erg zijn toegenomen in 

aantal in 2008 (verwezen kan worden naar de gedetailleerde weergave van de beslissingen 

inzake concentratiecontrole in de tabellen op het einde van dit hoofdstuk). 

In het bijzonder werden drie belangrijke concentraties in de sector van de elektronische 

communicatie behandeld.  In deze drie fusiezaken werden voorwaarden opgelegd (ook wel 

remedies genoemd).  In één geval werd voor het eerst in de geschiedenis van de Raad voor de 

Mededinging een structurele voorwaarde opgelegd nl. een afstoting van activa, meer bepaald 

het netwerk van glasvezel.  Een “Monitoring Trustee” werd in dit verband aangesteld. 

In geen enkele van deze zaken werd beroep ingesteld tegen de beslissing van de Raad.  In één 

van de zaken werden de beroepen die initieel werden ingesteld tegen de Raad (de zaak van de 

Waalse kabel, Tecteo - Brutele) ingetrokken. 

Deze heropleving van de activiteiten van de Raad op het vlak van concentraties in het kader 

van de normale procedure kan paradoxaal lijken met de doelstelling om prioriteit te geven aan 

restrictieve mededingingspraktijken. De verklaring ligt in het feit dat de procedures inzake 

concentratiecontrole waarin de Raad betrokken wordt verband houden met het volume van 

aanmeldingen dat van het ene jaar tot het andere jaar sterk verschilt naargelang de graad van 

economische activiteit en de strategie die door ondernemingen wordt gevolgd met betrekking 

tot interne of externe groei. 

Concentratieprocedures zijn dus een verplicht onderdeel van de activiteiten van de Belgische 

mededingingsautoriteit en, gelet op de aanmeldingplicht en de termijnen die de WBEM 

daaromtrent bevat, zijn zij per definitie prioritair, en moeten zij door de Raad onontkoombaar 

behandeld worden. 

Het prioritair en het verplicht karakter van de termijnen waaraan de Raad gehouden is in het 

kader van de concentratiecontrole werd op treffende wijze geïllustreerd door de zogenaamde 

ontheffingsbeslissingen in de zaak Fortis. De nieuwe WBEM voorziet in de mogelijkheid van 

ontheffing van de aanmeldingsverplichting; de oude WBEM, gecoördineerd op 1 juli 1999, 

bevatte een dergelijke mogelijkheid niet maar liet wel de mogelijkheid voor de betrokken 

ondernemingen open om maatregelen te nemen welke de omkeerbaarheid van de concentratie 

niet belemmeren en de marktstructuur niet duurzaam wijzigen (art. 12, § 4 en § 5, van de 

WBEM gecoördineerd op 1 juli 1999). 

Op verzoek van de aanmeldende partijen neemt de Raad een beslissing tot ontheffing van de 

verplichting om te wachten tot de beslissing van Raad tot toelating van de concentratie is 

uitgesproken vooraleer een concentratie ten uitvoer gelegd wordt. De twee 

ontheffingsbeslissingen in de zaak Fortis worden samengevat onder punt 1.8 van hoofdstuk 

III. 

Ter gelegenheid van deze twee gevallen heeft de Raad voor de Mededinging, daarin begrepen 

dat het Auditoraat, een grote mate van flexibiliteit aan de dag gelegd aangezien de Raad zich 
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uitsprak op dezelfde dag als deze waarop het verzoek van partijen werd neergelegd. De 

volledige procedure vond plaats binnen het kader van één dag en op deze wijze heeft de Raad 

aangetoond dat hij in staat is om in uitzonderlijke omstandigheden flexibel te zijn waar het 

nodig is om voor ondernemingen een oplossing te vinden voor dringende problemen. 

Ook al heeft de Raad willen aantonen dat dergelijke flexibiliteit in dringende zaken alleszins 

mogelijk is, tevens lijkt het duidelijk dat dergelijke versnelde procedures inzake ontheffing 

een uitzonderlijk karakter hebben en dat, in het algemeen gesproken, een langere termijn  

noodzakelijk zal zijn om tot eventuele ontheffingsbeslissingen te komen. 

2.5. Het beheer van dossiers en de tijdslijn in procedures (hoofdstuk IV van 

dit verslag) 

De Raad ziet er voortdurend op toe dat de zaken efficiënt beheerd worden op het vlak van de 

procedure, en dat tegelijk de regels inzake procedure en termijnen nageleefd worden.   

Deze zorg voor een adequaat management van de procedures heeft zowel betrekking op de 

concentratiecontrole als op de procedures inzake restrictieve mededingingspraktijken. 

Met adequaat management of beheer wordt gedoeld op de vele activiteiten van de kamers van 

de Raad en de kamervoorzitters die zien op de diverse grieven opgeworpen in het verslag van 

de auditeur, waarbij op voortdurende wijze gepoogd wordt een grondige analyse van de 

argumenten te verzoenen met een strikt respect voor de rechten van derden die ter zitting 

gehoord worden - de sectorregulatoren inbegrepen - en de rechten van verdediging met 

daarbij ook de nodige aandacht voor de bescherming van vertrouwelijke gegevens, en dit alles 

binnen een zo kort mogelijke termijn. Deze zorg voor het beheer van de dossiers wordt 

geïllustreerd door het grote aantal beslissingen van de kamer en van de kamervoorzitters in 

2008 betreffende de uitwisseling van schriftelijke opmerkingen, de toegang tot het dossier en 

het verslag van de auditeur, de vertrouwelijkheid van verschillende stukken uit het dossier en 

de bescherming van de vertrouwelijkheid op het moment van de kennisgeving en de 

publicatie van beslissingen. De voorbereiding van al deze beslissingen inzake procedure is 

arbeidsintensief en is een belangrijke factor in het beoordelen van de tijdslijn in dossiers voor 

de Raad.  Een groot deel van deze beslissingen worden niet gepubliceerd en komen ook niet 

voor in de statistieken.  Deze procedureaspecten worden verder besproken in hoofdstuk IV.   

De bezorgdheid van de Raad om ervoor te zorgen dat de concentratiecontrole volgens een 

bepaalde tijdslijn verloopt betekent ook dat de procedure recht moet doen aan de rechten van 

verdediging en de rechten van derden maar toch ook voldoende flexibel is, wat onder meer 

betekent dat de aanmeldende partijen tot in een laat stadium van de procedure toezeggingen 

kunnen aanbieden (art. 58, § 2, 1° WBEM). Dit thema van de tijdslijn wordt verder 

uitgewerkt in hoofdstuk IV, met als titel: “tijdslijnen/termijnen voor de concentratiecontrole.  

2.6. De voortdurende bekommernis om de inkorting van de termijnen 

Is het bepalen van prioriteiten tussen de verschillende onderdelen van de wet bescherming 

economische mededinging (beslissingen ten gronde inzake restrictieve 

mededingingspraktijken, voorlopige maatregelen, concentratiecontrole) een delicate oefening, 

en is het soms moeilijk een voorkeur te bepalen tussen zaken met betrekking tot restrictieve 

mededingingspraktijken, is er in ieder geval één prioriteit die geen onderwerp van discussie 

vormt en dat is de voortdurende inspanning van de Raad om de doorlooptijd van behandeling 

van de dossiers in te korten. 

Het eerder vermelde verslag van het Rekenhof had opgemerkt dat zowel de 

onderzoeksinstanties als de Raad zelf doelstellingen en normen moesten formuleren die 
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ervoor kunnen zorgen dat termijnen worden nageleefd bij de behandeling van dossiers.  De 

doelstelling moet zijn, volgens het Rekenhof, dat inbreuken kunnen worden vastgesteld 

binnen termijnen die redelijkerwijze compatibel zijn met de ontwikkeling van het economisch 

leven.  Voor de betrokken partij is het ook een kwestie van rechtszekerheid17 

In het Jaarverslag 2006 werd hierover door de Raad het volgende verklaard : “De nieuwe 

WBEM beoogt aan deze problemen van lange duur van de rechtsgang tegemoet te komen.  De 

Jaarverslagen met betrekking tot de jaren 2007 en 2008 zullen toelichten hoe de Raad het zich 

ter harte heeft genomen om zoveel mogelijk rekening te houden met deze kritische analyse 

van het Rekenhof en hoe aan de verwachtingen die deze wet op het vlak van de duur van de 

rechtsgang verwekt heeft, is beantwoord.”18 

2007 was een jaar van voornemens en van eerste realisaties m.b.t. de versnelling van de 

behandeling van dossiers19. 

In 2008 is de Belgische mededingingsautoriteit erin geslaagd om de gemiddelde duur van de 

procedures nog aanzienlijk terug te dringen wat betreft kartels die leiden tot een 

inbreukbeslissing van de Raad.  Voor zaken die in 2008 tot een beslissing hebben geleid, 

geldt dat de gemiddelde duur van de volledige procedure 37 maanden was, hetgeen een 

belangrijke beperking is ten aanzien van het jaar 200720.  Deze termijn van 37 maanden 

betekent een belangrijke verwezenlijking in de zin van het naleven van de verplichting tot 

eerbiediging van een redelijke termijn, met name wanneer rekening wordt gehouden met het 

feit dat in de meeste zaken een inbreuk wordt vastgesteld en in sommige gevallen ook een 

geldboete, hetgeen de langst mogelijke doorlooptijd impliceert. In zijn verslag had het 

Rekenhof met betrekking tot de totale doorlooptijd van de dossiers gesteld dat deze voor 

complexe zaken niet meer dan 36 maanden mocht bedragen. 

Een dergelijke inkorting van de gemiddelde procedure in 2008 t.o.v. 2007 kan ook worden 

vastgesteld in de zaken betreffende misbruik van machtspositie die de Raad in 2008 

behandelde21. 

Wat betreft het gedeelte van de procedure dat zich afspeelt voor de kamers van de Raad voor 

de Mededinging, d.w.z. vanaf de neerlegging van het verslag van de auditeur tot aan de 

uitspraak van de beslissing, vermeldde het Jaarverslag 2007 dat de Raad een duur van 3 tot 6 

maanden nastreefde in gevallen van een normale complexiteit.  Deze doelstelling wordt 

nagestreefd in formeel geopende dossiers waarvoor een onderzoek gebeurde door de 

inspecteurs van de Algemene Directie Mededinging onder leiding van de auditeurs22. 

In het algemeen hebben de kamers van de Raad zich kunnen houden aan de termijn van 6 

maanden, tenminste in zaken van een gemiddelde complexiteit. Daarbij mag nooit uit het oog 

worden verloren dat de kamers van de Raad de procedure zodanig moeten inrichten dat 

voldoende rekening wordt gehouden met de rechten van verdediging. 
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 Jaarverslag 2007 van de Raad voor de Mededinging, hoofdstuk I, punt 2.2., p. 9. 
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2.7. Advieswerkzaamheden van de Raad en de verhouding tot de 

sectorregulatoren : de sector van de elektronische communicatie 

(hoofdstuk V van dit verslag) 

De sector van de elektronische communicatie is een belangrijk werkterrein van de Raad, niet 

alleen in de beslissingspraktijk maar ook door haar adviserende bevoegdheid.  De Raad voor 

de Mededinging heeft zich ook in 2008 bezig gehouden met het verlenen van adviezen, op 

basis van de bevoegdheid die haar verleend is in de Wet op elektronische communicatie23.  Op 

basis van deze wetgeving verleent de Raad adviezen aan het BIPT.  De doelstelling van deze 

advieswerkzaamheden van de Raad is het onderzoeken van de verenigbaarheid van de 

methodologie die het BIPT hanteert met het mededingingsrecht en die gevolgd wordt voor 

marktafbakening en desgevallend voor het identificeren van operatoren met aanzienlijke 

marktmacht op betrokken markten. 

De adviezen van de Raad zien verder op de verplichtingen (ook remedies genoemd) die het 

BIPT overweegt op te leggen wanneer het vaststelt dat de markt niet concurrentieel is. 

De drie adviezen die de Raad voor de Mededinging in 2008 heeft verleend worden verder 

besproken in hoofdstuk V van dit jaarverslag.  

Met het oog op de voorbereiding van deze adviezen hebben het BIPT en de algemene 

vergadering van de Raad een prenotificatieprocedure op punt gesteld voor de 

ontwerpbeslissingen van het BIPT. De samenwerking verloopt in dat kader sinds 2006 op 

uitstekende wijze. 

Verder bouwend op de positieve ervaringen van samenwerking, werd het geheel van de 

samenwerking tussen het BIPT en de mededingingsautoriteit onder de loep genomen in 2008.  

Op initiatief van de Minister van Economie werd overleg gelanceerd met het oog op het 

opstellen van een Koninklijk Besluit waarin de procedures voor de samenwerking zouden 

worden neergelegd. Daarin moet ondermeer de uitwisseling van informatie tussen de 

verschillende onderdelen van de mededingingsautoriteit enerzijds en de sectorregulator 

anderzijds aan de orde komen. 

Een dergelijk koninklijk besluit in de sector van de elektronische communicatie kan op 

langere termijn ook als basis gelden om op structurele manier de relatie met andere 

sectorregulatoren te beschrijven, zoals bv. met de CREG.  De bedoeling van dergelijke 

regeling is om ervoor te zorgen dat de beslissingen van de Raad voor de Mededinging en de 

beslissingen van de regulatoren op harmonieuze wijze worden genomen met eerbied voor de 

respectieve doelstellingen van zowel het mededingingsbeleid als de sectorregulering. Dit is 

een belangrijk aandachtspunt in de schoot van de Belgische mededingingsautoriteit. 

2.8. De bijdrage aan het Europese mededingingsbeleid en advocacy 

(hoofdstuk VI van dit verslag) 

De Raad voor de Mededinging heeft in 2007, samen met de Algemene Directie Mededinging, 

verder haar bijdrage geleverd aan de samenwerking in het kader van het internationaal 

netwerk van de mededingingsautoriteiten (International Competition Network, ICN), ECA 

(European Competition Authorities of de vereniging van Europese mededingingsautoriteiten) 
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 Artikel 55, §§ 4 en 5, van de Wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie, B.S. 20 juni 2005, 

Ed. 2, p. 28070 – p. 28132. 
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en in het bijzonder ECN (European Competition Network)24 In ECN zijn de nationale 

mededingingsautoriteiten en DG Comp van de Europese Commissie verenigd om de 

gemeenschappelijke uitvoering te verzekeren van de prioriteiten van het Europees 

mededingingsbeleid en ook de gedecentraliseerde toepassing van het Europees 

mededingingsrecht inzake restrictieve mededingingspraktijken te verzekeren (artikelen 81 en 

82 EG Verdrag) zoals voorzien Verordening 1/200325.   

De Raad voor de Mededinging is, binnen de Belgische mededingingsautoriteit, het orgaan 

belast met de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het EG Verdrag sinds 1 mei 2004, nl. 

de inwerkingtreding van Verordening 1/2003.  Tot einde 2008 werd door de Raad reeds een 

zevental keren artikel 81 of 82 toegepast (zie de statistieken aan het einde van dit hoofdstuk). 

De deelname van de Raad aan de activiteiten van de netwerken van autoriteiten zoals ook de 

verschillende tussenkomsten van raadsleden op nationaal niveau in het kader van advocacy 

worden verder toegelicht in hoofdstuk VI.26 

2.9. Het lot van beslissingen van de Raad bij hogere rechtsinstanties 

(hoofdstuk VII van dit verslag) 

De Belgische mededingingsautoriteit zoals gedefinieerd in de WBEM is niet de enige 

instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de mededingingsregels 

in België. 

De WBEM heeft aan het Hof van beroep te Brussel de bevoegdheid toevertrouwd om kennis 

te nemen van het beroep tegen beslissingen van de Raad voor de Mededinging (art. 75 

WBEM) en aan het Hof van Cassatie de bevoegdheid gegeven om te antwoorden op 

prejudiciële vragen betreffende de interpretatie van de WBEM (artikelen 72 en 73 WBEM).  

Het merendeel van de belangrijke beslissingen in 2008 genomen door de Raad, waren geen 

voorwerp van beroep voor het Hof van beroep te Brussel.  Twee van de drie beslissingen 

waarbij geldboeten werden opgelegd waren geen onderwerp van beroep evenmin als drie van 

de belangrijkste concentratiebeslissingen in de sector van de elektronische communicatie. 

In 2008 heeft het Hof van beroep te Brussel drie beslissingen van de Raad vernietigd: 

- een beslissing uit 2007 van de voorzitter van de Raad in het kader van voorlopige 

maatregelen op de markt van informatietechnologie en communicatie verband houdend 

met de activiteiten van verzekeringsmakelaars. 

- twee beslissingen – één van 2007 en één van 2008 – die de Raad uitsprak in de zaak 

Kinepolis. 

In hoofdstuk VII worden deze drie vernietigingsarresten van het Hof van Beroep samengevat 

en ook andere arresten besproken die het Hof in 2008 uitsprak op het gebied van 

mededinging.  Daarin zijn begrepen de arresten in de zaak van de Waalse kabel (Tecteo / 

Brutele) waarin ondertussen de beroepen werden ingetrokken, zoals boven is vermeld. 

In hoofdstuk VII wordt ook een arrest besproken in de enige boetezaak die voorwerp was 

beroep.  Het gaat om de beslissing van de Raad inzake de Vlaamse Bakkers (VEBIC). Het 
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 Jaarverslag 2008 van de Directie Mededinging, boven aangehaal, p. 8 en 9. Zie ook het Jaarverslag van 2007 

van de Raad voor de Mededinging, hoofdstuk I, punt 2.7., p. 12. 
25

 Verordening (CE) 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de toepassing van de 

mededingingsregels neergelegd in de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, Pb.EG, L1, 4 januari 2003, pagina 1. 
26

 De interventies van de Algemene Directie mededinging inzake “advocacy” worden beschreven in haar 

Jaarverslag 2008, p. 3, 9 en 10. 
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Hof van beroep heeft zich nog niet ten gronde uitgesproken in de beroepsprocedure maar wel 

prejudiciële vragen voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap 

(HvJEG) omtrent de vraag of de Belgische mededingingsautoriteit kan of moet tussenkomen 

in de procedure voor het Hof van beroep te Brussel. 

2.10. Een eerste kosten-baten analyse van de beslissingen van de Raad voor de 

Mededinging en de externe communicatie 

Als de daadkracht van de Belgische mededingingsautoriteit kon gemeten worden aan de 

media-aandacht en aan de belangstelling getoond door de gemeenschap van te Brussel 

gevestigde avocaten gespecialiseerd in het mededingingsrecht voor huiszoekingen, 

beslissingen en tussenkomsten inzake “advocacy”,  zou 2008 ongetwijfeld een zeer goed jaar 

zijn.  De Raad voor de Mededinging heeft zelf ook actief gecommuniceerd en minstens 15 

persberichten zijn in 2008 verschenen t.o.v. 7 in 2007. 

Een kosten-baten analyse van de genomen beslissingen kan ook een vorm van “advocacy” 

zijn die kan bijdragen aan een effectief mededingingsbeleid met voldoende afschrikwekkende 

werking en dat een bron kan zijn van economische efficiëntie. In het Jaarverslag 2008 heeft 

de Algemene Directie Mededinging zich voor het eerst gewaagd aan een dergelijke analyse27. 

Het gaat om een behoudsgezinde evaluatie.  Er werd enkel rekening gehouden met effecten op 

prijzen van de beslissingen inzake restrictieve mededinging in 2006, 2007 en 200828. Er werd 

dus geen rekening gehouden met winst die kan voortvloeien uit het feit dat ondernemingen of 

ondernemingsverenigingen hun prijzen in gunstige zin kunnen aanpassen door het 

pedagogische effect van “advocacy” en als resultaat van de afschrikwekkende werking van de 

beslissingen van de Raad waarbij bijvoorbeeld wordt vastgesteld dat prijsbeperkingen een 

inbreuk zijn op de mededingingsregels29. 

Verder werd ook geen rekening gehouden met de voordelen bekomen door de beslissingen 

inzake concentratiecontrole.  Gunstige gevolgen kunnen worden toegerekend aan een 

beslissing inzake concentratiecontrole op grond van de hypothese dat de prijzen en de 

efficiëntie van de ondernemingen anders zou geëvolueerd zijn in afwezigheid van een 

beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit waarbij maatregelen (remedies) werden 

opgelegd.  De winst die de concentratiecontrole in België derhalve oplevert bestaat in de 

afwezigheid van prijsverhogingen die zich zouden kunnen voordoen wanneer de concentratie 

zonder dergelijke maartregelen zou goedgekeurd worden. Tevens moet rekening gehouden 

worden met de grotere efficiëntie van de betrokken ondernemingen die door de concentratie 

veroorzaakt wordt wanneer de autoriteit na een grondige analyse, eventueel door het opleggen 

van bepaalde voorwaarden, de correcte afweging maakt tussen de mogelijke nadelige 

gevolgen van de transactie – die bestaan in de beperking van de mededinging – en de 
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 Jaarverslag 2008 van de Algemene Directie Mededinging, boven aangehaald, p.12 tot 14. Zie ook De 

Standaard van 4 – 5 april 2008. 
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 Er werd geen rekening gehouden met de beslissing inzake Vlaamse Bakkers (VEBIC), niet alleen omdat er 

tegen deze beslissing beroep werd ingediend maar ook omdat volgens een enquête van Test Aankoop de prijs 

van het brood blijft stijgen en zelfs sneller stijgt dan de consumentenindex sinds 2004, het jaar waarin de prijs 

van het brood werd geliberaliseerd (Test Aankoop, nr. 529, maart 2009, grafiek op p. 17). 
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 Zie in dit verband het Jaarverslag van de Algemene Directie Mededinging op pagina 12 en de verwijzingen in 

voetnoot 38 naar het colloquium dat in dat verband plaatsvond bij de NMa onder het thema “Measuring the 

economic effects of Competition Law Enforcement”, Den Haag, 18 en 19 oktober 2007. De werkzaamheden  

van deze conferentie zijn gepubliceerd in De Economist, volume 156, nr 4, december 2008, blz. 341 – 528, 

Springer Netherlands, et sont accessibles à l’adresse url : 

http://www.springerlink.com/content/wq2238355433/?p=42cc71f40be5436e8b83aaf0a5ecc76b&pi=0 
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mogelijke positieve gevolgen op de efficiëntie van de ondernemingen (de “efficiency 

defense”). 

Het ligt niet voor de hand om op een accurate manier de positieve effecten van de 

concentratiecontrole in kaart te brengen aangezien deze gevolgen, met name wanneer het gaat 

om de efficiëntie van de betrokken ondernemingen (betere productiviteit, minder kosten, 

innovatie en betere kwaliteit van de producten) zich slechts op de langere termijn 

manifesteren in de jaren nadat de beslissing werd genomen. Ook het meten van deze positieve 

effecten is een moeilijke oefening.  

Ondanks de moeilijkheid om het één en ander in te schatten, hebben bepaalde 

mededingingsautoriteiten zoals in het Verenigd Koninkrijk (Office of Fair Trading) en in 

Nederland (NMa) aangenomen dat ongeveer 1% van de omzet van de fusies en acquisities die 

het onderwerp vormden van hun toezicht overeenstemt met de winst die hun beslissingen 

oplevert30.  In België is de afwezigheid van het in rekening brengen van deze voordelen een 

uiting van de voorzichtige en behoudsgezinde raming door de Algemene Directie 

Mededinging.  Op basis van een voorzichtige berekening zou kunnen gesteld worden dat de 

bijdrage die de Belgische mededingingsautoriteit levert aan de “consumer welfare” in 2008 

ongeveer 45,425 miljoen euro bedraagt. Voor datzelfde jaar 2008, was het totale budget van 

de autoriteit ongeveer 4 miljoen euro. 

2.11. Human resources als blijvende bron van zorg voor de Raad voor de 

Mededinging 

Het management van het personeel blijft één van de voornaamste bezorgdheden van de Raad 

voor de nabije toekomst.  Een verhoogd ritme van beslissingen door de kamers van de Raad 

moet verzekerd blijven door een voortdurende aanbreng van onderzoeksdossiers en verslagen.  

Om die aanbreng te kunnen realiseren moet het Auditoraat beroep kunnen doen op een 

voldoende aantal onderzoekers. 

3. Statistieken van het jaar 2008 

De hieronderstaande tabellen en grafieken geven een overzicht van de activiteit van de Raad 

voor de Mededinging in 2008. De statistieken met betrekking tot de evolutie van de activiteit 

van de Raad sinds 1993 worden in hoofdstuk VIII beschreven. 

De eerste tabel hieronder geeft een algemeen overzicht van de activiteit in 2008 op basis van 

het aantal uitgesproken beslissingen, neergelegde verslagen, vastgestelde mededelingen en 

uitgebrachte adviezen. De hiernavolgende tekst beperkt zich tot de eerste twee categorieën. 

- Algemeen 

Beslissingen Verslagen Mededelingen Adviezen 

73 14 0 3 

 

In 2008 werden 73 beslissingen uitgesproken door de Raad. Dit cijfer omvat de beslissingen 

van de auditeurs, het Auditoraat, de voorzitter en de kamers van de Raad, doch niet een ganse 

reeks procedurele beslissingen en beschikkingen, onder andere betreffende het horen van 
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 Henk Don, Ron Kemp et Jarig Van Sinderen, « Measuring the economic effects of Competition Law 

Enforcement », Discussion Paper NMa 2008/3, 20 november 2008, beschikbaar via de link : 
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derden en de toegang tot het dossier (zie Hoofdstuk IV onder de titel “Activiteiten van de 

Raad in verband met het in staat stellen van de zaken”). 

In 2008 werden 14 verslagen door het Auditoraat overgemaakt aan de Raad. Dit cijfer houdt 

geen rekening met eventuele schriftelijke opmerkingen, nota’s, e.d. die een auditeur 

neergelegd heeft tijdens de behandeling van een zaak door een kamer van de Raad. 

- Zaken ingeleid 

Ingeleide zaken 

  2007 2008 

P/K 9 13 

I/O 9 7 

V/M 3 3 

C/C 20 13 

Totaal 36 

 

Aantal zaken ingeleid in 2008

13

7
3

13

P/K I/O V/M C/C

 

In deze tabel worden enkel de categorieën van zaken opgenomen die effectief in 2008 werden 

ingediend: P/K voor de klachten; I/O voor de ambtshalve onderzoeken; V/M voor de 

verzoeken om voorlopige maatregelen; C/C voor de concentratiezaken. De categorieën zoals 

L/G (litiges/geschillen), I/I (interprétation/interpretatie), R/B (recours/beroep) en D/V 

(divers/varia) kwamen in 2008 niet voor en worden bijgevolg niet vermeld. 

Het totale aantal ingeleide zaken daalt in 2008 verder tot 36, ten aanzien van 43 in 2007, het 

laagste aantal sinds 1993. Deze daling ten aanzien van 2007 is toe te schrijven aan een 

vermindering van het aantal aangemelde concentraties. Deze vermindering volgt een 

algemenere tendens die werd ingezet in de tweede helft van het jaar 2005 en in 2006, dankzij 

de verhoging van de aanmeldingsdrempels in juli 2005, en die zich heeft voortgezet in 2007 

en nu ook in 2008. 

Het aantal klachten kent opnieuw een lichte stijging na de dalende trend van de voorbije jaren. 
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Het cijfer van de ingeleide “I/O”-zaken omvat zowel ambtshalve onderzoeken (1), 

onderzoeken op verzoek van de minister (0), als clementieverzoeken (6). 

- Beslissingen 

Wat de beslissingen betreft, worden in de hieronder staande tabel enkel de categorieën van 

beslissingen opgenomen die effectief in 2008 werden uitgesproken. De categorieën zoals L/G 

(litiges/geschillen), I/I (interpétation/interpretatie), R/B (recours/beroep) en D/V (divers/varia) 

kwamen in 2008 niet voor en worden bijgevolg niet vermeld. 

In 2008 werd in twee zaken een “P/K”-beslissingsnummer toegekend aan een “I/O”-dossier 

(Beslissingen nrs 2008-P/K-63-AUD en 2008-P/K-71-AUD). In onderstaande tabel werden 

deze beslissingen in de categorie I/O meegerekend. In de lijsten met beslissingen achteraan dit 

Jaarverslag vindt u deze beslissingen onder de categorie P/K. 

 

Beslissingen 

  2007 2008 

P/K 16 31 

I/O 3 10 

V/M 5 6 

C/C 22 26 

Totaal 46 73 

 

 

Reeds in 2007 werd de dalende trend sinds 2003 van het aantal beslissingen per jaar 

omgebogen. In 2008 neemt het aantal beslissingen opnieuw fors toe, tot 73 beslissingen.  

De stijging van het aantal beslissingen inzake restrictieve mededingingspraktijken valt deels 

te verklaren door het wegwerken van een gedeelte van de “stock” op het niveau van het 

Auditoraat (waarmee reeds werd aangevangen in 2007) en, in 2008, nu ook op het niveau van 

Aantal beslissingen uitgesproken in 2008 

31 

10 
6 

26 

P/K I/O V/M C/C 
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de Raad. Daarnaast werden in 2008 door het Auditoraat en de Raad meer beslissingen ten 

gronde genomen.  

De stijging van het aantal beslissingen inzake concentratiecontrole valt te verklaren door een 

sterke toename van het aantal beslissingen op het niveau van de Raad, ondanks een daling op 

het niveau van het Auditoraat. 

Deze evoluties worden hieronder in detail weergegeven. 

Beslissingen 2008 P/K I/O V/M C/C Totaal 

Raad 15 4 2 15 36 

Auditoraat 16 6 4 11 37 

 

 

Raad Ten gronde Verjaring Zonder voorwerp 

P/K 2 13 0 

I/O 3 1 0 

V/M 0 0 2 

 

 

Auditoraat Ten gronde31  Verjaring Zonder voorwerp 

P/K 2 14 0 

I/O 3 3 0 

V/M 4 0 0 

Onder deze ten gronde genomen beslissingen inzake restrictieve mededingingspraktijken, 

komen twee gevallen voor waar de Raad in 2008 een praktijk heeft vaststeld die door artikel 

81 of 82 van het EG Verdrag verboden is. In deze gevallen past de Raad artikel 81 of 82 van 

het Verdrag toe, mogelijks in samenloop met het Belgische mededingingsrecht. Statistieken 

met betrekking tot de toepassing door de Raad van artikel 81 of 82 van het EG Verdrag sinds 

1 mei 2004, namelijk de datum van inwerkingtreding van de Verordening 1/2003 (zie boven, 

tekst bij voetnoot 25), worden in hoofdstuk VIII beschreven.  

Het aantal beslissingen inzake concentraties volgens een vereenvoudigde procedure is bijna 

gehalveerd ten aanzien van 2007, hetgeen overeenstemt met de daling in het aantal 

aanmeldingen in 2008. 

Op het niveau van de Raad werden 15 beslissingen inzake concentraties genomen, waarvan 

een aantal volgens de gewone procedure (in eerste of tweede fase, met of zonder 

verbintenissen), een aantal in het kader van de opvolging van eerder opgelegde voorwaarden 

en zes procedurebeslissingen. Van de zes procedurebeslissingen zijn er vier betreffende een 

termijnverlenging (zie Hoofdstuk IV onder de titel “Termijnen voor de concentratiecontrole”) 

en twee betreffende de ontheffing van de verplichting om een concentratie niet tot uitvoering 

te brengen vooraleer de Raad de toelaatbaarheid heeft beoordeeld (dit zijn de twee 

beslissingen in de zaak Fortis: zie hierboven en in hoofdstuk III).  
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 Sepot wegens onontvankelijk of ongegrond. 
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Concentratie C/C 

Vereenvoudigd Niet vereenvoudigd 

Eerste fase 

toelaatbaar 

Verwijzing 

naar tweede 

fase 

Tweede fase 

toelaatbaar 

Opvolging 

voorwaarden 

Procedure 

11 2 2 2 3 6 

Wat de beslissingen van de Raad volgens de gewone procedure betreft, zijn deze in eerste of 

tweede fase, met of zonder verbintenissen uitgesproken, zoals in de tabel hieronder in detail 

wordt weergegeven: 

 

 

 

Concentratie C/C 

 Totaal Eerste fase Tweede fase 

Toelaatbaar zonder 

verbintenissen 
1 1 0 

Toelaatbaar met 

verbintenissen 
3 1 2 

Ontoelaatbaar 0 0 0 
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HOOFDSTUK II. RESTRICTIEVE MEDEDINGINGSPRAKTIJKEN 

1. Kartels 

1.1. Beslissingen ten gronde van de kamers van de Raad 

1.1.1. Beslissing van 25 januari 2008 - Zaak VEBIC 

Beslissing nr. 2008-I/O-04 van 25 januari 2008 - Zaak MEDE-I/O-04/0045: Vlaamse federatie 

van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers, B.S., 

19 februari 2008, p. 10525 - 10532. 

Op 25 januari 2008 heeft de Raad voor de Mededinging vastgesteld dat de Vlaamse federatie 

van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers 

(VEBIC) sinds de liberalisering van de broodprijs een inbreuk heeft gepleegd op het 

kartelverbod door het opstellen en verspreiden onder de leden van een kostenschema en 

broodprijsindex. De Raad heeft VEBIC hiervoor een boete opgelegd van 29.121 euro. 

VEBIC is de Vlaamse, overkoepelende beroepsvereniging van bakkers waarbij de provinciale 

beroepsverenigingen zijn aangesloten. De provinciale verenigingen hebben op hun beurt 

lokale verenigingen als lid. Individuele bakkers in het Vlaams Gewest kunnen zich 

rechtstreeks aansluiten bij een lokale beroepsvereniging en worden tegelijk ook lid van de 

provinciale vereniging en van VEBIC. Als lid ontvangen de verschillende 

beroepsverenigingen en de individuele bakkers het maandblad Passie dat door VEBIC wordt 

uitgegeven. In Passie wordt door de economische commissie van VEBIC verslag uitgebracht 

aan de leden. Deze commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de provinciale 

beroepsverenigingen, houdt zich onder meer bezig met het verzamelen en verspreiden van 

informatie in verband met de kostprijs van de bakkersproducten. 

Naar aanleiding van de vrijmaking van de broodprijs in juli 2004 heeft VEBIC beslist een 

broodprijsindex op te stellen die de kostprijsevolutie van brood diende weer te geven en de 

bakkers moest helpen bij de berekening van hun broodprijs. Deze broodprijsindex hield 

rekening met vijf kostenposten en bepaalde de procentuele verhouding van de verschillende 

kostenposten in de broodprijs. De economische commissie van VEBIC ging de evolutie na 

van de verschillende kostenelementen en vertaalde dat naar een index die op de laatste 

gereglementeerde broodprijs werd toegepast. Een stijging van de index leidde dan tot een 

overeenkomstige stijging van de broodprijs. Deze berekeningsmethode en de resultaten ervan 

werden door de leden van VEBIC besproken. Daarnaast werd het systeem van de 

broodprijsindex ook via verschillende kanalen meegedeeld en uitgelegd aan de individuele 

bakkers, leden van VEBIC. Dit gebeurde via presentaties door de voorzitter van de 

economische commissie aan de leden van VEBIC en via de publicatie van deze index in het 

maandblad Passie. 

In zijn analyse van de praktijken van VEBIC heeft de Raad de marktafbakening van de 

auditeur gevolgd. Deze laatste ging uit van de markt voor de detailhandel in broodwaren 

waaronder zowel de artisanale of warme bakkers als de detailhandel in brood of koude 

bakkers vallen. Beide categorieën bakkers behoren tot de doelgroep van VEBIC. Het feit dat 

er ook een concurrentiële druk uitgaat van de super- en hypermarkten acht de Raad echter niet 

van die aard om de marktdefinitie te beïnvloeden. De geografische markt is lokaal van aard. 

De beoordeling door de Raad heeft echter geen betrekking op onderlinge afspraken tussen 

bakkers maar op het gedrag van VEBIC die als bakkersvereniging actief is in heel 
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Vlaanderen. Bijgevolg houdt de Raad niet alleen rekening met de verschillende lokale 

markten maar voornamelijk met het Vlaamse grondgebied waar alle bakkers gevestigd zijn 

waartoe VEBIC zich richt. 

De Raad toetst de gedragingen van VEBIC enkel aan artikel 2 WBEM. Uit het onderzoek was 

immers niet gebleken dat de praktijken van VEBIC de handel tussen de lidstaten merkbaar 

kon beïnvloeden. De bakkersactiviteiten van haar leden zijn immers slechts lokaal van aard. 

Bovenal is een bakker niet verplicht lid te worden van VEBIC om te kunnen toetreden tot de 

markt en gelden er voor de bakkers die wel lid zijn geen verplichtingen met betrekking tot de 

minimale consumentenprijs. Het risico op drempelvorming lijkt bijgevolg beperkt. 

VEBIC is als vereniging van ondernemingsverenigingen onderworpen aan het kartelverbod. 

Bij de kwalificatie van het kostenschema en de broodprijsindex van VEBIC als besluit van 

een ondernemingsvereniging dient volgens de Raad geen onderscheid te worden gemaakt 

tussen formele besluiten en feitelijke handelingen, zelfs indien het gaat om afspraken die 

slecht intern zijn gemaakt, zolang het om een getrouwe weergave gaat van de wil van de 

vereniging om het gedrag van haar leden te coördineren. Uit het dossier is aan de Raad 

gebleken dat de economische commissie specifiek belast werd met het uitwerken van een 

kostprijsschema en de eraan gekoppelde broodprijsindex als middel om de broodprijs van de 

bakkers in opwaartse zin aan te passen. De stijgingen van de kostprijs werd telkens 

meegedeeld aan de leden, onder meer via het tijdschrift “Passie”, die tegelijkertijd werden 

aangemoedigd om deze stijgingen door te rekenen in hun verkoopprijzen. 

De Raad bevestigt dat een ondernemingsvereniging haar leden mag informeren, onder meer 

om hen beter in staat te stellen zelf hun kostprijsstructuur te berekenen en op basis daarvan 

zelfstandig hun verkoopprijs te bepalen, en mag bijstaan in hun bedrijfsbeheer. Deze 

informatie en bijstand mag er echter niet toe leiden dat de mededinging rechtstreeks of 

onrechtstreeks wordt beïnvloed. 

Het kostenschema en de broodprijsindex die VEBIC heeft ontwikkeld en hanteerde, gingen 

echter verder dan dit doordat zij het voor de bakkers overbodig maakten om hun eigen 

kostprijsberekening te maken en hen aanzette om, los van dergelijke individuele 

kostprijsberekening, hun verkoopprijzen te verhogen overeenkomstig de berekeningen van de 

economische commissie van VEBIC. De Raad kwalificeert het kostenschema en de 

broodprijsindex bijgevolg als een concrete beïnvloeding en harmonisering van de prijspolitiek 

van de bakkers met als doel de prijzen van de bakkers te doen stijgen. Zij vormen samen een 

mededingingsbeperkend calculatieschema en werken bovendien als een normerende 

prijsaanbeveling. 

In dat verband tilt de Raad zwaar aan het feit dat VEBIC de bakkers heeft aangemoedigd om 

de kostenstijgingen door te rekenen in hun verkoopprijs. De broodprijsindex was immers 

gekoppeld aan de laatste bij ministerieel besluit opgelegde maximumverkoopprijs, een voor 

iedere bakker gekende want destijds verplicht na te leven prijs. Doordat de procentuele 

stijgingen van de kostenrubrieken door middel van de broodprijsindex op deze laatste 

gereglementeerde verkoopprijs worden berekend, zal een bakker niet meer geneigd zijn om 

zijn kosten te verminderen en zijn prijzen te verlagen. Bovendien is deze berekeninggrondslag 

voor alle bakkers dezelfde zodat zij allen dezelfde verkoopprijs bekomen en het gedrag van 

VEBIC resulteert in een uniformering van de bedrijfsvoering en een prijsaanbeveling.  

Tenslotte hebben ook de verschillende elementen uit het dossier die erop wijzen dat VEBIC 

dit normerende prijseffect bewust nastreefde de Raad doen besluiten dat VEBIC door het 

uitwerken, publiceren en verspreiden van het kostenschema en de daaraan gekoppelde 

broodprijsindex tot doel had de prijsberekening en het prijsniveau van de bij haar aangesloten  

bakkers te beïnvloeden. 
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Dergelijke ernstige concurrentiebeperking vormt op zich reeds een merkbare beperking van 

de mededinging. Het is bijgevolg niet nodig om de mededingingsbeperkende gevolgen van 

deze praktijken aan te tonen. Toch gaat de Raad ervan uit dat het kostenschema en de 

broodprijsindex ook minstens potentiële mededingingsbeperkende gevolgen hebben voor de 

prijsconcurrentie tussen de bakkers, met name een mogelijke uniformisering van de 

bedrijfsvoering van de bakkers en een harmonisering van de verkoopprijs voor hun brood. 

De duur van de inbreuk die VEBIC op het kartelverbod van artikel 2 WBEM heeft gepleegd 

bedroeg ongeveer drie jaar, meer bepaald van 1 juli 2004 tot 8 juni 2007, de datum van 

ontvangst van het met redenen omkleed verslag van de auditeur waarna VEBIC de praktijk 

heeft stopgezet. 

VEBIC heeft geen beroep gedaan op de toepassing van de wettelijke uitzondering van artikel 

2, § 3 WBEM maar heeft in de loop van de procedure voor de Raad wel toezeggingen 

aangeboden. De Raad heeft deze toezeggingen echter niet aanvaard omdat VEBIC vasthield 

aan de elementen van het systeem die samengenomen de essentie van het inbreukmakend 

karakter vormen, zoals onder meer de broodprijsindex en de daarin opgenomen vaste 

kostenrubrieken, en bijgevolg niet konden tegemoetkomen aan de mededingingsrechtelijke 

bezorgdheden die de Raad heeft vastgesteld. Bovendien had VEBIC niet aangetoond op welke 

wijze de voorgestelde toezeggingen de schade die de mededinging door haar inbreuk in het 

verleden heeft geleden, zouden kunnen remediëren. 

De Raad beschouwt de mededingingsbeperkende gedragingen van VEBIC als één 

voortdurende inbreuk aangezien zij allen een gelijkaardig doel nastreefden en op die manier 

deel uitmaken van een totaalplan. Gezien het voortdurend karakter van de inbreuk beschouwt 

de Raad de WBEM die op het ogenblik van de beslissing geldt van toepassing op de gehele 

inbreuk en wordt er op basis daarvan een geldboete opgelegd. 

De Raad heeft VEBIC een geldboete opgelegd van 29.121 euro. Het bedrag van de boete 

moest worden berekend op basis van de omzet van de beroepsvereniging VEBIC, en niet op 

basis van de som van de omzet van de individuele bakkers die er lid van zijn. Bij de bepaling 

van de hoogte van deze boete heeft de Raad onder meer rekening gehouden met de ernst en de 

duur van de inbreuk en het afschrikkende karakter ervan. 

VEBIC heeft tegen deze beslissing van de Raad beroep ingesteld bij het Hof van beroep te 

Brussel. Het tussenarrest van 30 september 2008 waarbij het Hof van beroep prejudiciële 

vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft voorgelegd wordt in hoofdstuk 

VII samengevat. 

1.1.2. Beslissing van 4 april 2008 – Bayer e.a. (BBP) 

Beslissing nr. 2008-I/O-13 van 4 april 2008 - Zaak CONC-I/O-04/0051 : Bayer AG - Ferro 

(Belgium) BVBA - Lonza S.p.A - Solutia Europe NV, B.S. 19 mei 2008, p. 26034 – 26042. 

Op 22 juli 2004 ontvingen de Raad voor de Mededinging en het Korps verslaggevers (thans 

het Auditoraat) een clementieverzoek van Bayer AG (hierna “Bayer”) op basis van de 

gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en Korps verslaggevers 

betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten en kartelzaken (B.S. 

30 april 2004, Ed.2 pagina 36257, Err., M.B. van 5 mei 2004, Ed. 2, p. 36912, hierna : de 

gezamenlijke clementiemededeling). 

Op basis van artikel 23, § 1, c, van de WBEM, gecoördineerd op 1 juli 1999, kon een 

onderzoek door het Korps verslaggevers gebeuren op verzoek van de Raad voor de 

Mededinging wanneer er ernstige aanwijzingen waren.  Een dergelijk verzoek werd ingediend 
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door de Raad voor de Mededinging op 21 juli 2004 en de ernstige aanwijzingen betreffende 

het bestaan van een kartel volgden uit het clementieverzoek van Bayer. 

Vervolgens werden achtereenvolgens clementieverzoeken gedaan door Ferro Belgium BVBA 

(hierna “Ferro”) en Solutia Europe NV (hierna “Solutia Europe”), op 26 januari 2005, en op 

31 augustus 2005 door Lonza S.p.A. (hierna “Lonza”). 

In zijn gemotiveerd verslag beschrijft de verslaggever, thans auditeur (hierna “het verslag”) 

een kartel betreffende de productie en de verkoop van een product genaamd BBP.  Het gaat 

om een chemisch product samengesteld uit anhydride phaltilique, chlorium benzyle en n-

buthanol, dat ondermeer gebruikt wordt in de industrie van vloerbedekking op basis van PVC 

en ook in PVC-producten zoals PVC-films, producten voor voegen, adhesieve producten, 

lijmen. Volgens de auditeur zouden de voornaamste producenten en distributeurs van BBP 

(Bayer, Enichem/Lonza en Monsanto/Solutia Europe/Ferro) achtereenvolgens 

mededingingsbeperkende overeenkomsten hebben gesloten en/of zich schuldig hebben 

gemaakt aan onderling afgestemde gedragingen tussen 1983 tot halfweg 2002. 

Deze overeenkomsten hadden als doel en als gevolg om de mededinging te beperken in de zin 

van art. 2 WBEM en art. 81 van EG Verdrag.  Volgens het verslag was de belangrijkste 

doelstelling van het kartel om de marktaandelen van de betrokken partijen te bevriezen.  Om 

dit te bereiken hebben de partijen hun Europees klantenbestand voor BBP verdeeld en kenden 

zij elkaar quota toe per klant of per regio.  Dit gebeurde tijdens een eerste vergadering van het 

jaar.  De partijen sloten overeenkomsten op basis van hun trimestriële verkoopcijfers aan de 

verschillende in Europa gebaseerde klanten alsook op basis van de prijzen die voor die 

klanten werden aangerekend.  Op de volgende vergaderingen, werden de trimestriële 

marktaandelen voor elke partij berekend op basis van hun omzetcijfers.  Wanneer partijen 

zagen dat er variaties waren in de marktaandelen t.o.v. de quota die werden bepaald, werden 

deze laatste voor de rest van het jaar herberekend.  

Afgezien van de quotaregeling, werden de prijzen besproken om ervoor te zorgen dat de quota 

konden worden nagekomen.  Wanneer één van de partijen bijvoorbeeld nieuw marktaandeel 

bij een klant verwierf, moest ervoor gezorgd worden dat de prijzen die door de nieuwe 

leverancier aan de klant werden berekend hoger waren dan de prijs van de concurrent die het 

marktaandeel had verloren.  Bovendien maakten partijen afspraken over prijsverhogingen op 

een welbepaald moment en voor een welbepaald bedrag;  De afspraken betroffen de datum 

van aankondiging en de wijze van tenuitvoerlegging van de verhogingen.  De 

bevoorradingsovereenkomst met de klanten werden in principe maximaal voor een periode 

van één semester aangegaan zodat correcties makkelijk konden worden doorgevoerd.  Een 

ander mechanisme voor herziening teneinde de quota te respecteren bestond erin dat een 

leverancier aan een klant mededeelde dat hij in de onmogelijkheid was om de gevraagde 

hoeveelheid te leveren.    

Met het oog op het afbakenen van de relevante markt, stelt de auditeur zich de vraag of BBP 

een afzonderlijke productmarkt uitmaakt.  Wat betreft de geografische omvang van de markt, 

stelt de auditeur dat deze minstens Europees moet zijn. In de beslissing wordt vastgesteld dat 

er een zekere vervangbaarheid blijkt te bestaan tussen BBP en andere producten, tenminste 

aan de vraagzijde, maar desalniettemin wordt de Europese markt voor BBP als relevante 

markt weerhouden. 

Op basis van artikel 3 van Verordening 1/2003 onderzoekt de Raad voor de Mededinging 

deze praktijk zowel vanuit het oogpunt van artikel 3 WBEM als in het kader van artikel 81 

van het EG Verdrag omdat de handel tussen lidstaten beïnvloed is. 
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De betrokken ondernemingen bevestigden dat zij noch de feiten noch de juridische 

kwalificatie zoals vervat in het verslag, betwisten.  De Raad kan er derhalve vanuit gaan dat 

het noodzakelijke bewijs is geleverd in de aanwezigheid van een uitdrukkelijke, duidelijke en 

precieze erkenning vanwege de partijen (GvEA 29 april 2004, gevoegde zaken T-236, 239, 

244 à 246, 251 et 252/01, Tokai Carbon en anderen/Commissie). 

Vooreerst kunnen de feiten worden gekwalificeerd als een overeenkomst tussen 

ondernemingen in de zin van art. 2 § 1 WBEM en art. 81, § 1, van het EG Verdrag.  Wat 

betreft het beperkend karakter van de overeenkomst, werden door de auditeur verschillende 

elementen onderscheiden in het verslag: de prijsafspraken, de afspraken over marktverdeling, 

de overeenkomst betreffende het controleren van de productie en de verkoop en tenslotte de 

informatie-uitwisseling over verkoopcijfers. 

Volgens de Raad kan het geheel van deze feiten worden aangemerkt als een enkele en 

voortdurende inbreuk.  De verschillende handelingen van de betrokken ondernemingen 

maakten deel uit van een allesomvattend plan gelet op een gemeenschappelijke en identieke 

doelstelling om de concurrentie op de markt voor BBP te vervalsen (GvEA 14 december 

2006, gevoegde zaken T-259/02 tot T-264/02 en T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich 

AG en anderen/Commissie, ro. 111). 

Er bestond een evidente continuïteit zowel vanuit het oogpunt van de methode als vanuit het 

oogpunt van de praktijken zelf (GvEA 12 december 2005, zaken T-101/05 en T-111/05, 

BASF en UCB/Commissie). 

Volgens de beslissing staat het mededingingsbeperkend doel dat nagestreefd werd door alle 

deelnemers aan het kartel, vast.  In aanwezigheid van een dergelijk doel, behoeven de 

concrete gevolgen op de markt niet meer te worden aangetoond en kan de merkbaarheid van 

nadelige gevolgen op de verschillende parameters van de concurrentie worden verondersteld 

(HvJEG 8 juli 1999, zaak C-49/92 P, Commissie/Anic Partecipazioni; Richtsnoeren 

betreffende de toepassing van art. 81 § 3, nummers 16 en 20, PbEG C101, 27 april 2004, p.  

97). 

De Raad komt tot het besluit dat de inbreukperiode voor de verschillende betrokken partijen 

kan worden gedefinieerd als de periode gaande van 1994 tot half 2002. Desalniettemin 

worden de feiten voorafgaand aan 1999 buiten beschouwing gelaten (zie hierna). Vooraleer de 

sancties te kunnen bepalen, moet eerst worden nagegaan of aan de nodige voorwaarden is 

voldaan om gevolg te geven aan de verschillende clementieverzoeken. 

Wat betreft Bayer is de Raad van oordeel dat ze een korting van 100% van het bedrag van de 

geldboete die haar zou worden opgelegd, kan krijgen. 

Wat betreft Ferro en Solutia Europe had de auditeur vastgesteld dat beide ondernemingen 

geen bijkomend schriftelijk bewijs van het kartel hadden geleverd t.o.v. het bewijs dat reeds 

in het bezit was van de Dienst voor de Mededinging.  Toch is de auditeur van oordeel dat de 

aangeleverde informatie een zekere meerwaarde oplevert in de zin van hoofdstuk C van 

gezamenlijke clementiemededeling en stelt hij voor een korting op de geldboete te verlenen 

van 40%.  De Raad echter vindt een korting voor een bedrag van 35% voldoende.   

Het verzoek van Lonza dateert slechts van 31 augustus 2005, derhalve van na de verzending 

van de punten van bezwaar aan partijen op 7 juli 2005.  Volgens de auditeur heeft Lonza wel 

bepaalde preciseringen aangebracht maar gaat het niet om doorslaggevende informatie en is er 

ook geen sprake van een voldoende meerwaarde. Ook worden verschillende 

tegenstrijdigheden vastgesteld in de opmerkingen van Lonza. Hij stelt een korting van 12% 

voor die betwist wordt door Lonza. 
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Volgens de beslissing kan het enkele feit dat melding wordt gemaakt van meer data van 

vergaderingen, op zich niet voldoende zijn om een meerwaarde op te leveren als de aard van 

de inbreuk al voldoende vaststond door eerdere clementieverzoeken en alsook het schema, de 

frequentie en het onderwerp van die vergaderingen en de deelnemers eraan reeds vaststonden.  

De Raad volgt het voorstel van de auditeur en kent een korting van 12% toe aan Lonza. 

Vervolgens moet de Raad onderzoeken of de regels inzake verjaring zich ertegen verzetten 

dat de Raad rekening houdt met de inbreukperiode zoals eerder gedefinieerd, wat betreft het 

bepalen van de geldboete. 

De Raad had reeds vastgesteld dat de betrokken ondernemingen een enkele en voortdurende 

inbreuk op artikel 2 WBEM en artikel 81 van het EG Verdrag hadden gepleegd.  Deze 

inbreuk kwam tot een einde in mei 2002. 

In geval van één enkele en voortdurende inbreuk, beginnen de verjaringstermijnen pas te 

lopen vanaf de dag dat de inbreuk tot een einde komt.  Dit beginsel dat ook uitdrukkelijk 

vermeld staat in artikel 88, §3, tweede lid, van de nieuwe WBEM, is in deze zaak ook van 

toepassing omdat verjaringsregels onmiddellijke werking hebben. Derhalve loopt de 

verjaringstermijn pas vanaf het beëindigen van de inbreuk, in dit geval mei 2002.   

Door bepaalde van de betrokken ondernemingen werd onterecht het principe ingeroepen op 

basis waarvan de meest gunstige wet inzake sancties moet worden toegepast. Volgens de 

Raad staat dit principe de onmiddellijke toepassing van de nieuwe WBEM inzake verjaring 

niet in de weg. De Raad is van oordeel dat de nieuwe WBEM niet minder gunstig is dan de 

oude wat betreft de verjaring van een voortdurende inbreuk, maar dat de wet op dit punt 

dezelfde strekking heeft. Bovendien moet worden vastgesteld dat de verjaringstermijn niet 

verlengd wordt door deze bepaling maar dat hoogstens het ingaan van de termijn wordt 

vertraagd. Tenslotte is de Raad in ieder geval van oordeel dat de verjaring niet raakt aan de 

grond van de zaak en derhalve dat, ook al zou er sprake zijn van een verlenging, deze niet kan 

worden beschouwd als een zwaardere sanctie of een minder gunstige behandeling die de 

onmiddellijke werking van de wet in de weg kan staan. 

Wat betreft de toepassing van art. 81 EG Verdrag door nationale mededingingsautoriteiten, 

komt het aan de wetgever toe om de termijnen van verjaring te bepalen.  Wel geldt daarbij dat 

de verjaringstermijnen zoals ook alle andere nationale procesregels, de toepassing van het EG 

recht niet onmogelijk of te moeilijk mogen maken. 

Het beginsel volgens welk de verjaringstermijn pas begint te lopen op het moment van het 

einde van de inbreuk op artikel 81 maakt deel uit van het gemeenschapsrecht.  De Raad is 

derhalve van oordeel, dat ook al zou de nieuwe WBEM niet van toepassing zijn in deze zaak, 

quod non, de oude WBEM reeds zo moest worden geïnterpreteerd dat ze dezelfde regel 

inhield die thans in artikel 88, § 3, is opgenomen. De toepassing van de oude en de nieuwe 

WBEM leiden derhalve tot hetzelfde resultaat, namelijk dat de verjaringstermijn voor de 

bepaling van de geldboetes pas begint te lopen in mei 2002. 

Voor zover dit kartel ook het onderwerp geweest zou zijn van het onderzoek in beslissingen 

van nationale mededingingsautoriteiten in andere lidstaten, moet de Raad oog hebben voor het 

principe van non bis in idem volgens welk dezelfde persoon niet meerdere keren kan worden 

vervolgd of bestraft voor dezelfde inbreuk, voor zover dit beginsel van toepassing is in deze 

context (art. 4 van protocol 7 bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

(EVRM) en art. 50 van het Handvest van het Fundamentele recht van de Europese Unie) 

In dat verband stelt de Raad eerst en vooral vast dat de communautaire wetgeving op dit 

terrein uitdrukkelijk in de mogelijkheid van parallelle procedures voorziet. 
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Bovendien hebben de betrokken partijen in deze zaak, in het kader van een argumentatie 

betreffende de geldboetes, klaarblijkelijk aanvaard dat de Raad een inbreuk zou vaststellen op 

zowel art. 2 WBEM en art. 81 EG Verdrag en ook geldboetes zou opleggen.  Het principe van 

non bis in idem is niet ingeroepen, zelfs niet door Ferro en Solutia, om te betogen dat de Raad 

desgevallend niet bevoegd zou zijn om een geldboete op te leggen.  In de beslissing wordt 

verder vastgesteld dat noch de betrokken partijen, noch de auditeur, feiten hebben 

aangebracht die de Raad in staat zouden kunnen stellen om na te gaan of de voorwaarden voor 

de toepassing van de non bis in idem regel vervuld zijn, namelijk: gelijkheid van de feiten, 

eenheid van overtreder en eenheid van het beschermde juridische goed.   

Toch gaat de Raad op eigen initiatief na of de regel van non bis in idem zou kunnen inhouden 

dat de Belgische Raad voor de Mededinging geen inbreuk vaststelt of geen geldboete oplegt 

in een zaak waarin artikel 81 wordt toegepast. 

In de beslissing wordt eraan herinnerd dat de toepassing van dit principe verbiedt om dezelfde 

persoon meer dan één keer voor hetzelfde gedrag te sanctioneren ter bescherming van het 

hetzelfde juridische goed; het beginsel geldt met andere woorden niet wanneer in parallelle 

procedures andere doelstellingen worden nagestreefd (HvJEG 10 mei 2007, zaak C-328/05 P, 

SGL Carbon/Commissie). 

Uit de berekeningsmethode die in deze zaak wordt gevolgd, blijkt dat de Raad een 

berekeningsbasis kiest die geen rekening houdt met gevolgen buiten de Belgische markten en 

dus met eventuele gevolgen op markten waar andere autoriteiten zouden zijn opgetreden.  

Ook al past de Raad artikel 81 van het EG Verdrag toe, doet zij dit met het oog op een andere 

doelstelling dan diegene die door andere nationale mededingingsautoriteiten worden 

nagestreefd, elk voor zijn respectievelijke markt. 

Tenslotte buigt de Raad zich over de boetebepaling na eerst daarvoor de wettelijke context te 

schetsen (zie hoofdstuk I).  De richtsnoeren van 2004 voor de berekening van boetes (B.S. 

van 30 april 2004, Ed. 2, pagina’s 36261 – 36264) die in het kader van de oude WBEM zijn 

gepubliceerd en wiens formulering op de oude WBEM was gericht, zijn volgens de Raad niet 

meer van toepassing sinds de inwerkingtreding van de nieuwe WBEM, behoudens in die 

gevallen waarin de Raad uitdrukkelijk heeft voorzien dat hij de richtsnoeren nog zal toepassen 

om redenen van overgangsrecht, zoals in onderhavige zaak waarin de clementieverzoeken 

gedaan werden op basis van de oude clementiemededeling (art. 50 van de nieuwe 

clementiemededeling, eerder geciteerd in hoofdstuk I). 

De belangrijkste factoren voor de berekening van de geldboetes zijn de aard en de ernst van 

de inbreuk alsook zijn duur.  Voor de uitoefening van haar bevoegdheid tot het opleggen van 

geldboetes op grond van art. 63 van de nieuwe WBEM, voorziet de Wet slechts dat de Raad 

rekening moet houden met een maximum van 10% van de totale omzet van de onderneming 

op de nationale markt en bij export, vast te stellen overeenkomstig artikel 86 WBEM.  Het is 

duidelijk dat de Raad in deze materie over een belangrijke appreciatiemarge beschikt. 

De inbreuk die in deze zaak werd vastgesteld behoort tot de meest ernstige inbreuken op het 

mededingingsrecht. 

Ten einde het basisbedrag voor de geldboete vast te stellen rekening houdend met de aard en 

de duur van de inbreuk, houdt de Raad rekening met een deel van de verkoop die gerealiseerd 

wordt op de markt die in rechtstreeks verband staat met de inbreuken.  Gelet op de ernst van 

de inbreuk, baseert de Raad zich op 20% van de Belgische markt voor BBP. 

De beperking tot de verkoop van BBP in België, dewelke een belangrijke inperking is ten 

aanzien van de markt die door het kartel wordt geraakt, is enkel ingegeven door de zorg van 
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de Raad om de huidige beslissing te beperken tot de gevolgen voor de mededinging op de 

Belgische markt.  

Het referentiejaar is het laatste volledige jaar van de inbreuk, namelijk 2001. De duur die de 

Raad heeft in aanmerking genomen was de periode van 1994 tot half 2002, hetgeen 

(afgerond) een duur van 8 jaar is.  In het kader van de richtsnoeren die hiervoor werden 

aangehaald, is de inbreuk derhalve een inbreuk van lange duur.  De Raad zal een 

vermeerderingsfactor van 10% voor elk jaar van de inbreuk toepassen.  Voor elk van de 

betrokken ondernemingen, wordt de duur van de inbreuk dan bepaald rekening houdend met 

de individuele toerekenbaarheid.  Wat betreft de verzachtende omstandigheden, verwerpt de 

Raad het argument dat de betrokken markt in crisis verkeerde.  Het bestaan van overcapaciteit 

in deze sector kan geen uitzonderingen rechtvaardigen op de strenge houding die noodzakelijk 

is voor kartels. Echter, het argument dat Lonza inroept volgens welk zij nooit producent is 

geweest van BBP maar slechts een distributeur was en derhalve in een 

onafhankelijkheidspositie was ten aanzien van de producenten, wordt door de Raad wel in 

aanmerking genomen.  Een korting van 10% wordt gegeven aan Lonza. 

Ten slotte is de Raad van oordeel dat de geldboete proportioneel is en dat het 

afschrikwekkend effect verzekerd is.  De geldboetes worden, na toepassing van de 

verschillende kortingen op basis van de clementieregeling als volgt vastgesteld : 

Bayer : [... € - ... €]   0 € 

Ferro : [... € - ... €]  175.594 € 

Solutia Europe : [... € - ... €]  197.543 € 

Lonza : [... € - ... € - ... €]   114.618 € 

1.1.3. Beslissing van 15 april 2008 – Zaak Dierenartsenbelangen IV-DB 

Beslissing nr. 2008-I/O-15 van 15 april 2008 - Zaak MEDE-I/O-05/0074: Intérêts vétérinaires 

– Dierenartsenbelangen, B.S., 14 mai 2008, p. 25315 – 25317. 

Het Korps verslaggevers heeft op 14 december 2005 ambtshalve een onderzoek geopend naar 

richtprijzen uitgaande van een beroepsvereniging van dierenartsen, meer bepaald de VZW 

Interêts Vétérinaires - Dierenartsenbelangen (hierna “IV-DB”).  

IV-DB is een beroepsvereniging opgericht door enkele dierenartsen op 23 mei 2001 die de 

vorm heeft van een vereniging zonder winstoogmerk. Ze telt onder haar leden zowel 

Nederlandstalige als Franstalige dierenartsen.  

Het onderzoek betrof het zogenaamde “Vademecum Diergeneeskunde” dat werd uitgegeven 

in 2004, 2005 en 2006 door IV-DB. Het vademecum was een boekje met gedetailleerde 

tarieven die in het boekje zelf als “richttarieven” werden bestempeld. 

De Raad is van oordeel dat het op basis van het geheel van de aangevoerde elementen, het 

verslag en het dossier, niet mogelijk is tot de vaste overtuiging te komen dat de publicatie en 

de verspreiding van het Vademecum, of de richttarievenboekjes, in hoofde van IV-DB te 

kwalificeren zijn als een besluit dat als doel heeft de mededinging te beperken. Het is 

onmiskenbaar dat de publicatie en de verspreiding van zogenaamde richttarieven een ernstige 

indicatie vormen van een mogelijke inbreuk op het kartelverbod maar het geheel van de 

specifieke omstandigheden in de onderhavige zaak laten niet toe het bestaan van die inbreuk 

ook daadwerkelijk vast te stellen.  
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De Raad stelt ook dat, in tegenstelling tot zaken met betrekking tot bij wet opgerichte 

beroepsordes voor vrije beroepen, de voorliggende tarieven in het Vademecum geen deel 

uitmaken van een systeem van tuchtrecht of van een deontologie waar de aangesloten leden 

zich aan moeten houden. 

Er zijn ook geen indicaties in het dossier dat de naleving van de richttarieven feitelijk worden 

opgevolgd door de vereniging of dat leden ertoe worden aangezet om in hun relaties met 

klanten de tarieven in hun overeenkomst over te nemen of er melding van te maken.  

Volgens de Raad zijn er op basis van het onderzoek in deze zaak ook onvoldoende reële of 

potentiële gevolgen gebleken voor de concurrentie op de Belgische markt of op een wezenlijk 

deel ervan, om in hoofde van de vereniging IV-DB te kunnen spreken van een toerekenbare 

inbreuk op het kartelverbod. 

De Raad beslist dan ook dat aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 2 WBEM niet is 

voldaan en dat in hoofde van de vereniging IV-DB geen inbreuk bewezen is op artikel 2 

WBEM m.b.t. het publiceren en verspreiden van de richttarievenboekjes 2004, 2005 en 2006. 

1.1.4. Beslissing FAB/ Test-Achats – auto-écoles (autorijscholen) 

Beslissing nr. 2008-P/K-43 van 7 juli 2008 - Zaken CONC-I/O-98/0031 ISC / FAB en zijn 

leden CONC-P/K-05/0023 Test-Achats / Auto-écoles de Belgique, M.B., 25 juillet 2008, Ed. 

2, p. 38959 – 38966. 

De “Fédération des auto-écoles professionnelles de Belgique” (FAB, Federatie van 

professionele rijscholen van België) groepeert een aantal rijscholen in België. De rijscholen 

moeten een vergunning hebben om kandidaten voor te bereiden op rijexamens voor 

voertuigen en geven geen rijbewijzen af. Zij zijn onderworpen aan een wettelijk kader dat 

verband houdt met de verkeersveiligheid. 

De prijzen die werden toegepast door rijscholen werden bij wet bepaald door de wet van 

1994, in overleg met de sector zelf.  

Het huishoudelijk reglement (HR) van de FAB, in de versie in werking sinds 1997 en tot aan 

de wijziging op 19 maart 2007, voorzag ondermeer:  

- het verbod voor leden van de FAB om het initiatief te nemen of deel te nemen aan 

afgestemde actie tegen een andere rijschool, die lid is van de FAB (actie zoals gedefinieerd 

in artikel 12, 2 van het HR); en 

- het verbod voor leden van de FAB om op ernstige wijze afbreuk te doen aan de belangen 

van een andere rijschool die lid is van de FAB door praktijken die de prijzen zouden 

destabiliseren (zoals bepaald in artikel 12,3 van het HR). 

Jaarlijks werd door de FAB een studie gepubliceerd waarin de evolutie van de prijs werd 

weergegeven voor één uur les en in vergelijking met het voorgaande jaar. 

In deze studie werd rekening gehouden met de ontwikkeling van de vaste en de variabele 

kosten van de rijscholen. Zij werd gepubliceerd in het blad van de FAB genaamd “Info-FAB” 

en rondgestuurd naar alle leden. Deze studie werd tot in 1994 gepubliceerd in samenwerking 

met het Ministerie van Economie en dit tot de liberalisering van de prijzen in de sector op die 

datum. Na 1994 heeft de FAB deze publicatie verder gezet. 

Verder wordt vastgesteld dat de FAB in haar publicaties regelmatig aanbeveelt om rekening te 

houden met specifieke verhogingen zoals bijvoorbeeld de verhoging van verzekeringspremies 

of de indexatie van salarissen. In deze publicaties zijn er aanbeveling vervat op de impact die 
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de kostprijs moet hebben op de uiteindelijke tarieven die door de rijscholen worden toegepast 

met daarin begrepen concrete aanbevelingen voor prijsverhogingen zoals bijvoorbeeld in 

1997, 1998, 2000, 2001, 2002, en ook voor de tarieven van 2005, bijvoorbeeld op de volgende 

manier: 

“voor wat betreft de periode tussen 30 september 2003 en 30 september 2004, is de kostprijs 

gestegen met 3,66% en moet deze verhoging derhalve de basis zijn voor hun tarievencategorie 

B voor het jaar 2005.” 

In de studie betreffende de ontwikkeling van de kostprijs in 2005, stelt het FAB dat deze 

studie geenszins kan worden gezien als een uitnodiging om de tarieven te verhogen. Deze 

verklaring komt er na overleg met de Dienst voor de Mededinging en de auditeur inzake het 

verbod op restrictieve mededingingspraktijken tijdens een verhoor van de FAB op 10 oktober 

2005. 

De aanleiding voor de huidige procedure was een klacht ingediend in 1998 door het “Institut 

supérieur de conduite” (ISC) tegen de FAB. De auditeur heeft deze klacht gevoegd met een 

tweede klacht neergelegd in 2005 door Test-Aankoop tegen de rijscholen in België. De Raad 

bevestigt de samenhang. 

De betrokken markt is de markt voor rijlessen met het oog op het bekomen van het B-

rijbewijs namelijk het besturen van een voertuig voor het transport van zaken of personen met 

maximum acht plaatsen (de chauffeursplaats niet inbegrepen) en waarvan het gewicht de 3,5 

ton niet overschrijdt. 

De FAB is een vereniging van ondernemingen in de zin van de WBEM. De Raad voor de 

Mededinging is van oordeel dat artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de FAB, zoals 

het in voege was van 1997 tot 2007, tot doel had de leden te verbieden om elkaar te 

beconcurreren op de prijs en dat het een restrictieve mededingingspraktijk is die verboden is 

door artikel 2 WBEM. 

Een dergelijke beperking kan niet gerechtvaardigd worden door de beweerde bescherming die 

zij zou inhouden tegen oneerlijke concurrentie en zij is in ieder geval niet proportioneel aan 

de doelstelling om tegen dergelijke oneerlijke handelspraktijken op te treden. 

Aangezien de beperkende doelstelling van deze bepaling vaststaat, behoeft de Raad voor de 

Mededinging niet de reële of potentiële gevolgen op de markt van deze beperking na te gaan.  

Een ander element van het concurrentiebeperkende handelen van de vereniging is de 

publicatie van de studies inzake de prijzen. Deze publicaties over de evolutie van de kostprijs, 

bevat de aanbevelingen van de FAB om rekening te houden met specifieke 

kostenverhogingen die bijvoorbeeld verbonden zijn met verzekeringspremies of indexering 

van salarissen. Dergelijke publicaties bevatten aanbevelingen met betrekking tot de impact die 

deze kostprijsevoluties moet hebben op de tarieven die toegepast worden door de rijscholen, 

daarin begrepen ook concrete aanbevelingen met betrekking tot prijsverhogingen. Dergelijke 

concrete aanbevelingen voor prijsverhogingen werden voor verschillende jaren aangetoond. 

De Raad voor de Mededinging concludeert dat uit alle omstandigheden kan worden afgeleid 

dat de publicatie door de FAB van de evolutie van de kostprijs tussen 1994 en 2005, die 

gepaard gaat met concrete aanbevelingen inzake prijsverhogingen, een restrictieve 

mededingingspraktijk uitmaakt. Ook hier staat het mededingingsbeperkend doel van de feiten 

vast zonder dat de reële potentiële gevolgen op de markt moeten worden onderzocht. 

Wat betreft de sanctie en rekening houdend met de duur van de inbreuk zoals ze eerder werd 

vastgesteld, is de Raad voor de Mededinging van oordeel dat enkel de inbreuk betreffende 
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artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de FAB aanleiding kan geven tot sanctionering 

op grond van artikel 63 van de huidige WBEM. 

Rekening houdend met de aard en de ernst van de inbreuk, bepaalt de Raad voor de 

Mededinging de boete op een percentage van de omzet van de FAB zonder een vermeerdering 

voor de duur toe te passen. Op deze manier houdt de Raad voor de Mededinging rekening met 

de bijzondere omstandigheden van het geval. Daarbij is onder meer relevant dat de eerste 

klacht reeds werd ingediend in 1998. 

De Raad voor de Mededinging maakt geen gebruik van de mogelijkheid om de leden van de 

vereniging (FAB) verantwoordelijk te houden voor de betaling van de boete die wordt 

opgelegd aan de FAB, rekening houdend met het feit dat het huidig aantal leden nog slechts 

een klein gedeelte is van het aantal leden die de vereniging had bij het begin van het 

onderzoek. Voor de bepaling van de boete wordt ook rekening gehouden met het feit dat de 

FAB een einde heeft gesteld aan de inbreuken tijdens het onderzoek en voor de neerlegging 

van het verslag door de auditeur. 

Derhalve wordt in de beslissing van 7 juli 2008 het volgende geoordeeld: 

- stelt vast dat de FAB een inbreuk heeft gepleegd op artikel 2 van de WBEM en beveelt de 

beëindiging daarvan; 

- legt aan FAB een boete op van 6990 euro; 

- verplicht de FAB: 

1°) om de huidige beslissing te publiceren op haar website gedurende minstens 6 maanden 

vanaf de kennisgeving van deze beslissing; 

2°) om haar leden schriftelijk de inhoud van deze beslissing mede te delen; 

3°) om aan de griffie een kopie over te maken van de mededeling die aan de leden is 

gemaakt binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing. 

1.1.5. Beslissing van 25 juli 2008 – Interieurarchitecten 

Beslissing nr. 2008-P/K-45 van 25 juli 2008 - Zaak MEDE-P/K-06/0006: Review 

BVBA/Associatie van Interieurarchitecten van België vzw – Dhr. […], B.S., 18 augustus 

2008, p. 43682 – 43689. 

De Raad heeft op 25 juli 2008 beslist dat de Associatie van Interieurarchitecten van België 

(hierna “A.In.B”) in strijd heeft gehandeld met het kartelverbod door het opstellen, 

bekendmaken en verspreiden van een deontologische norm met minimum ereloonschalen.  

A.In.B is een belangenvereniging van interieurarchitecten die 180 leden telt, waarvan de 

meerderheid in Vlaanderen gevestigd is. Tegen deze vereniging werd een klacht ingediend 

door de BVBA Review Toepassingen van Communicatie (hierna “Review”) omwille van een 

vermeende horizontale prijsafspraak. De aanleiding voor de klacht was een juridisch geschil 

tussen Review en zijn interieurarchitect. 

In 1992 had A.In.B een deontologische norm goedgekeurd waarin een gedetailleerde schaal 

van erelonen werd opgenomen. Deze schaal bevatte onder meer een tabel waarin de erelonen 

van de interieurarchitect werden vastgelegd door middel van een vast percentage van de 

kosten van de werken dat varieerde naar gelang van de categorie waaronder de werken vielen. 

Op 22 april 2005 kondigde de vereniging aan dat een wijziging van de deontologische norm 

noodzakelijk was waarbij onder meer de bewuste erelonenschaal werd opgeheven. 
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De Raad is van oordeel dat A.In.B., met deze deontologische norm, heeft beoogd om de 

hoogte van de erelonen van de ledeninterieurarchitecten te beïnvloeden. De Raad beslist dat 

elke rechtstreekse of onrechtstreekse beïnvloeding door een ondernemersvereniging van de 

prijzen die door haar leden worden gehanteerd, een ernstige inbreuk op de 

mededingingsregels is. Er zijn volgens de Raad voldoende bewijzen dat de A.In.B. voor een 

dergelijke inbreuk verantwoordelijk kan worden gesteld. De Raad beslist aldus dat A.In.B. 

een inbreuk heeft begaan op artikel 2 van de WBEM van april 1992 tot april 2005.  

De Raad gaat ook na of de gedragingen van A.In.B getoetst moeten worden aan het Europese 

kartelverbod van artikel 81 EG Verdrag, maar aangezien het dossier geen elementen bevat die 

wijzen op een, minstens potentiële, merkbare beïnvloeding van de handel tussen de lidstaten, 

toetst de Raad de gedragingen van A.In.B. enkel aan artikel 2 WBEM. 

Nochtans legt de Raad in deze zaak geen geldboete op omdat de mededingingswet die tijdens 

de inbreukmakende periode gold, niet voorzag in boetes voor ondernemingsverenigingen.  

De Raad acht het wel noodzakelijk om een publicatiemaatregel op te leggen, gelet op de lange 

periode waarin de ereloonschaal van kracht was en de ernst van deze inbreuk op het 

mededingingsrecht, alsmede de twijfels die zijn gerezen omtrent het adequaat karakter van de 

communicatie die plaatsvond in het kader van de wijziging van de deontologische norm. De 

Raad beslist dat A.In.B. het beschikkend gedeelte van de beslissing gedurende minimaal zes 

maanden moet publiceren op de homepage van haar website met een link naar de integrale 

tekst van de publieke versie van de beslissing. Binnen dezelfde termijn dient de vereniging de 

inhoud van de beslissing ter kennis te brengen van haar leden via e-mail of per brief waarin zij 

ten minste melding dient te maken van het beschikkend gedeelte en waarbij zij een link ernaar 

of een kopie van de integrale tekst van de beslissing dient te voegen. 

1.2. Beslissingen van de kamers van de Raad over oude zaken (verjaring) 

Op 13 juni 2008 heeft de Raad in 14 dossiers een beslissing genomen waarbij de verjaring van 

de zaak omtrent een vermeende anticoncurrentiële praktijk vastgesteld wordt.  

In deze dossiers had de Dienst voor de Mededinging en, daarna het Korps Verslaggevers, in 

de loop der jaren verslagen ingediend bij de toenmalige Raad voor de Mededinging waarin 

onder andere werd vastgesteld dat ofwel  

1) de verjaring was ingetreden  

2) de klager zijn klacht had ingetrokken  

3) dat de klacht onontvankelijk of ongegrond was, of dat  

4) het onderzoek niet tot de vaststelling van een inbreuk op het verbod van restrictieve 

mededingingspraktijken had geleid. 

Het betreft dus zaken waarin de feiten in het jaar 2008 en op het ogenblik van beslissing 

verjaard waren. In de grote meerderheid van deze dossiers, was het onderzoek opgestart onder 

toepassing van de oude wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische 

mededinging en waren de feiten verjaard op basis van artikel 48 van de wet tot bescherming 

van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999. 

Aangezien er in deze zaken formeel een verslag bij de Raad is ingediend, heeft de Raad deze 

dossiers bij formele beslissing afgesloten. 

De beslissingen betreffende deze verjaarde dossiers zijn te vinden in de relevante lijst in 

bijlage 1 na het hoofdstuk VIII en op de website van de Raad voor de Mededinging. 
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1.3. Auditoraat 

1.3.1. Sepotbeslissing ten gronde van het Auditoraat in een vermeende kartelzaak 

Beslissing nr 2008-P/K-64-AUD van 10 december 2008 in de zaak CONC-P/K-07/0026 : MIG 

/ VFPB – UPFF, B.S. 16 maart 2009, p. 22252 – 22255. 

Op 11 september 2007, heeft de BVBA Motion Investment Group (hierna: MIG) een klacht 

ingediend bij het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging op grond van artikel 2, §1 

WBEM tegen l’Union des Producteurs de Films Francophones (hierna: UPFF) en de Vlaamse 

Film Producenten Bond (hierna: VFPB). De markten waarop de  klacht betrekking hebben 

zijn deze van de productie van bioscoopfilms en de productie van televisiefilms. 

MIG is een tussenpersoon tussen de vennootschappen die de films produceren, enerzijds, en 

de investeerders die willen investeren in de audiovisuele productie via het mechanisme van de 

«tax shelter» anderzijds. 

UPFF en VFPB zijn beroepsverenigingen met als doel om de belangen van de onafhankelijke 

audiovisuele productie in België, zowel Franstalig als Nederlandstalig, te verdedigen op de 

verschillende beleidsniveaus. 

IMG verwijt aan VFPB een deontologische code te hebben aangenomen die haar leden 

aanbeveelt om niet te handelen met tussenpersonen tegen voorwaarden betreffende de 

vergoeding die hoger zijn dan deze vastgesteld door de vereniging en om aan de investeerders 

geen rendement te geven dat hoger is dan 4,52 % voor een investering in de vorm van 

“equity”. Ten aanzien van UPFF verwijt MIG dat deze vereniging het geheel van haar leden 

geregeld uitnodigt om zich te schikken naar de beginselen uitgevaardigd door de VFPB 

wanneer zij een beroep doen op de financiering via een “tax shelter”. 

Het Auditoraat stelt vast dat de deontologische code in kwestie geen mededingingsbeperkende 

afspraak is in de zin van artikel 2 WBEM en seponeert de klacht van 10 december 2008 

overeenkomstig artikel 45, §2 WBEM. 

1.3.2. Sepotbeslissingen van het Auditoraat over oude zaken (verjaring) 

Het Auditoraat heeft in 2008 in 16 zaken de verjaring vastgesteld en aldus beslist om deze 

dossiers te seponeren. De beslissingen betreffende deze verjaarde dossiers zijn te vinden in de 

relevante lijst in bijlage 1 na het hoofdstuk VIII en op de website van de Raad voor de 

Mededinging. 

1.4. Beroepen tegen sepotbeslissingen van het Auditoraat inzake kartels 

In 2008 is er inzake kartels geen beroep ingesteld tegen beslissingen tot sepot van het 

Auditoraat. 

1.5. Clementie 

Op 22 oktober 2007 is in het Belgisch Staatsblad het nieuwe clementieprogramma van de 

Raad voor de Mededinging verschenen (zie boven hoofdstuk I).  Deze tekst vervangt een 

gezamenlijke mededeling van de Raad en het Korps Verslaggevers uit 2004 over hetzelfde 

onderwerp. Clementieverzoeken die na deze officiële publicatie bij de Raad werden 

ingediend, werden volgens de regels ten gronde van het nieuwe clementieprogramma 

afgehandeld. 2008 is derhalve het eerste volledige jaar waar al de clementieverzoeken op 

basis van de nieuwe bepalingen worden afgehandeld. 
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In dit nieuwe clementieprogramma, worden de voorwaarden opgesomd waaraan 

ondernemingen moeten voldoen om voor clementie in aanmerking te komen en de 

verplichtingen die zij gedurende de hele procedure die bij de behandeling van 

clementieverzoeken wordt gevolgd, dienen na te leven. In een eerste fase van deze procedure 

wordt het clementieverzoek onderzocht door een auditeur waarna een kamer van de Raad, op 

voorstel van de auditeur-generaal, in een clementieverklaring al dan niet bevestigt dat de 

betrokken onderneming voor boetevrijstelling in aanmerking komt. Hierna zet de auditeur zijn 

onderzoek ten gronde naar de illegale praktijken verder. Uiteindelijk wordt de zaak na een 

grondige analyse van het verzamelde bewijsmateriaal voorgelegd aan een kamer van de Raad 

die uitspraak doet over de tenlastelegging en, indien de betrokken onderneming alle 

voorwaarden gekoppeld aan clementie gedurende de hele procedure heeft nageleefd, de 

boetevrijstelling zoals vooropgesteld in de clementieverklaring bevestigt.  

Het clementieprogramma van de Raad beoogt ondernemingen een zekere mate van 

flexibiliteit te bieden door de invoering van onder meer mondelinge 

ondernemingsverklaringen, een systeem van voorbehouden rang (“marker”) en beknopte 

clementieverzoeken. De Raad heeft zich er ook toe verbonden normaal gezien binnen de 

twintig werkdagen na de indiening van het verzoek door de auditeur-generaal een 

clementieverklaring aan te nemen32. 

In 2008 werden 6 clementieverzoeken bij de Raad neergelegd (zie overzicht per jaar in 

hoofdstuk VIII). De kamers van de Raad hebben zich aan de termijn van twintig werkdagen 

kunnen houden, behoudens gevallen waar het bleek dat de kamer niet beschikte over de 

nodige gegevens om na te gaan of de voorwaarden om voor boetevrijstelling in aanmerking te 

komen vervuld waren. 

Er valt op te merken dat ondernemingen steeds meer gebruik maken van mondelinge 

ondernemingsverklaringen. 

In 2008 zijn er 2 “marker” aanvragen geweest. 

2. Misbruik van machtspositie 

2.1. Beslissingen ten gronde van de kamers van de Raad 

In 2008 hebben de kamers van de Raad geen uitspraak gedaan ten gronde inzake misbruik van 

machtspositie. 

De vermeende misbruiken van machtspositie werden uitsluitend in het raam van de procedure 

van voorlopige maatregelen behandeld (zie verder in dit hoofdstuk II onder punt 3).  

2.2. Beslissingen van de kamers van de Raad over oude zaken (verjaring)  

Zoals hierboven vermeld (onder punt 1.2.), heeft de Raad op 13 juni 2008 in 14 dossiers van 

vermeende anticoncurrentiële praktijken een beslissing genomen waarbij de verjaring van de 

zaak vastgesteld werd.  

Het betreft dus zaken waarin de feiten in het jaar 2008 en op het ogenblik van beslissing 

verjaard waren. In de grote meerderheid van deze dossiers, waren de feiten verjaard op basis 

van artikel 48 van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd 

op 1 juli 1999. 

                                                 

 
32

 Jaarverslag 2007 van de Raad voor de Mededinging, hoofdstuk II, punt 1.3., p. 23-24.  
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Aangezien er in deze zaken formeel een verslag bij de Raad is ingediend, dient de Raad deze 

dossiers bij formele beslissing af te sluiten. 

De beslissingen betreffende deze verjaarde dossiers zijn te vinden in de relevante lijst in 

bijlage 1 na het hoofdstuk VIII en op de website van de Raad voor de Mededinging. 

2.3. Sepotbeslissingen ten gronde van het Auditoraat  

2.3.1. Beslissing van 21 maart 2008 – FEGE/Idelux 

Beslissing n°2008- P/K-10-AUD van 21 maart 2008, in de zaak CONC-P/K-06/0017 – FEGE 

/ Idelux, B.S. 22 april 2008, Ed. 3, p. 21839 – 21842. 

Op 4 april 2006, heeft de « Fédération des entreprises de gestion de l’environnement  

(afgekort FEGE) en zes van haar leden een klacht ingediend tegen de “Association 

intercommunale pour l’équipement économique durable du Luxembourg belge” (afgekort 

Idelux) wegens misbruik van machtspositie in de zin van artikel  3 WBEM. 

De economische sector is deze van het schoonmaken, de afvalophaling en het beheer van 

afvalmeer bepaald de activiteiten van “verzameling, weghaling en behandeling van 

huishoudelijke afvallen” en van “verzameling, weghaling en behandeling van landbouwkunde 

en industriele afvallen en van afval van bouw- en afbraakwerken”. De klagers komen op tegen 

het gedrag van Idelux in het raam van haar aanbod van diensten aan producenten van 

industriele afvallen. Ze zou meer bepaald gemeenten die lid zijn van de intercomunale ertoe 

hebben aangezet een algemene verplichting op te leggen die tot doel had om in haar voordeel 

een quasi monopolie tot stand te brengen. 

Op 29 december 2006, hebben de vennootschappen die lid zijn van FEGE laten weten afstand 

te doen van de klacht.  

Het onderzoek heeft uitgewezen dat Idelux geen machtspositie in de zin van de WBEM 

innam, zodat het auditoraat heeft vasgesteld dat de klacht ontvankelijk doch ongegrond was 

en er het sepot van heeft bevolen overeenkomtig artikel 45, §2, WBEM. 

2.3.2. Beslissing van 3 juli 2008 - Electrabel 

Beslissing nr. 2008-I/O-41-AUD van 3 juli 2008 in de zaak  MEDE-I/O-07/0014 – Electrabel 

NV, B.S. 14 augustus 2008, Ed 2, p. 43504 – 43523. 

Het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging heeft op 3 juli 2008 uitspraak gedaan in de 

zaak Electrabel Customer Solutions NV (hierna ECS) / prijsverhoging gas en elektriciteit. Dit 

onderzoek werd gevoerd op verzoek van de toenmalige Minister van Economie, de heer Marc 

Verwilghen. Aanleiding hiervoor waren de door ECS in 2007 aangekondigde 

prijsverhogingen voor zowel gas als elektriciteit. 

Uit de eerste gegevens is gebleken dat de tarieven voor elektriciteit slechts in geringe mate 

zouden verhogen en dat de aangekondigde prijsverhogingen vooral een impact zouden hebben 

op de aardgastarieven voor residentiële klanten en voor de niet-toegewezen professionele 

klanten. Het onderzoek werd dan ook op de aardgastarieven toegespitst, en dit voor de beide 

marktsegmenten. 

Uit de studie van de CREG van 27 juli 2007 is gebleken dat niet alleen de door ECS 

aangekondigde prijsverhogingen in aanmerking kwamen voor onderzoek in het licht van 

verbod van misbruik van machtspositie. De CREG concludeerde immers dat naar aanleiding 

van de vrijmaking van de energiemarkt in het Waalse en Brusselse gewest op 1 januari 2007, 
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ECS haar aardgastarieven vrij laag had gezet met de mogelijke intentie om concurrenten uit 

de markt te drijven of om een toetredingsdrempel te creëren. 

Het onderzoek naar de aangekondigde prijsverhogingen door ECS werd dan ook uitgebreid 

met een onderzoek naar de prijszetting van ECS op 1 januari 2007 die mogelijks als 

roofprijsgedrag en dus als misbruik van machtspositie kan worden beschouwd. 

Op grond van de tijdens het onderzoek gevoerde benchmarkanalyses, zowel op nationaal als 

op internationaal vlak, alsook op grond van een vergelijking op basis van “gereglementeerde” 

tarieven, concludeert het Auditoraat dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat de 

doorgevoerde tariefverhoging door ECS als een indicatie van een misbruik van dominante 

machtspositie, in termen van excessieve prijzen, kan worden gezien. 

Daarnaast besluit het Auditoraat aan de hand van een effects-based approach dat er op grond 

van de beschikbare gegevens onvoldoende aanwijzingen zijn om de tariefzetting op 1 januari 

2007 van ECS als een vorm van roofprijsgedrag te beschouwen. Noch de differentiatie in 

afwijking, noch de duur, noch het effect op de marktstructuur bieden voldoende aanwijzingen 

voor het vaststellen van een dergelijk roofprijsgedrag in hoofde van ECS. 

Op grond hiervan besluit het Auditoraat dat er in hoofde van ECS geen inbreuk kan worden 

vastgesteld op artikel 3 van de WBEM of op artikel 82 EG-Verdrag, noch op het vlak van het 

hanteren van excessieve prijzen vanaf 1 oktober 2007, noch op het vlak van het hanteren van 

roofprijzen in de periode 1 januari 2007 tot en met 30 september 2007. 

2.3.3. Beslissing van 9 april 2008 – Erkende ophalers van slachtafval 

Beslissing nr. 2008-I/O-14-AUD van 9 april 2008 in de zaak MEDE-I/O-01/0054 Erkende 

ophalers van slachtafval, B.S. 25 april 2008, p. 22640 – 22644. 

Het Auditoraat nam een sepotbeslissing op 9 april 2008 inzake een onderzoek in de sector van 

de ophaling en verwerking van slachtafval. Hiermee werd een langlopend en breedvoerig 

onderzoek afgesloten. 

De aanleiding voor het onderzoek was een formeel verzoek van de Minister van Economie uit 

2001. Dit verzoek kwam er op aangeven van de Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en 

Traiteurs van België, die ongeveer 85% van de zelfstandige slagers groepeert. De oorsprong 

van hun grieven lag bij de gestegen ophaalkosten voor slachtafval die hun oorsprong vonden 

in de BSE-crisis. De grieven bleken later de volgende te zijn: mogelijks een prijzenkartel, 

vermeende marktverdeling bij de ophaling en mogelijks misbruik van machtspositie bij 

verwerker Rendac. 

De gewijzigde regelgeving die ontstond naar aanleiding van de BSE-crisis loopt als een rode 

draad doorheen het verhaal. Er was nood aan betere traceerbaarheid en controle van de 

afvalstromen. Bepaalde types slachtafval werden geweerd uit het productieproces voor 

veevoeders. Voor de BSE-crisis werden slagers vergoed voor bepaalde categorieën 

slachtafval, voor andere categorieën slachtafval diende slechts een kleine ophaalkost te 

worden betaald. De nieuwe regelgeving die ontstond na de BSE-crisis had echter voor gevolg 

dat de ophaling en verwerking van slachtafval aan een strenger regime werden onderworpen. 

Dit had een verhoging van de prijzen tot gevolg bij de ophalers, waardoor slagers nu dienden 

te betalen voor een prestatie die hen voorheen soms zelfs geld opbracht. Uiteindelijk belandde 

al dit zogenaamde categorie 3 slachtafval in de onderzochte periode voor verwerking bij het 

bedrijf Rendac, dat ter zake over een machtspositie beschikte. Rendac was immers het enige 

bedrijf dat over de vereiste installaties en vergunningen beschikte om categorie 3 slachtafval 

te verwerken.   
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Bij gebrek aan formele klager of informant werd het onderzoek door het Auditoraat breed en 

diep opgevat teneinde een maximum aan informatie te verkrijgen. De gehele productiekolom 

werd ondervraagd en er kwamen zelfs huiszoekingen. Bewijzen van de aantijgingen leverde 

dit echter niet op, waarop het Auditoraat het aangewezen achtte dit dossier te seponeren.  

2.4. Sepotbeslissingen over oude zaken   

Zoals hierboven vermeld (onder punt 1.3.2.) heeft het Auditoraat in 2008 in 16 zaken de 

verjaring vastgesteld en aldus beslist om deze dossiers te seponeren. De beslissingen 

betreffende deze verjaarde dossiers zijn te vinden in de relevante lijst in bijlage 1 na het 

hoofdstuk VIII en op de website van de Raad voor de Mededinging. 

2.5. Beroep tegen sepotbeslissingen van het Auditoraat inzake misbruik van 

machtspositie 

In 2008 is inzake misbruik van machtspositie geen beroep ingesteld tegen een beslissing tot 

sepot van het Auditoraat. 

3. Voorlopige maatregelen 

3.1. Beslissingen van de voorzitter 

De voorzitter van de Raad heeft in 2008 (op 13 juni 2008) in twee dossiers betreffende een 

verzoek tot voorlopige maatregelen beslist dat het verzoek om voorlopige maatregelen zonder 

voorwerp was geworden omwille van het feit dat het Auditoraat vastgesteld had dat de klacht 

ten gronde verjaard was. Het gaat om de beslissingen in de zaak N’Diaye / Ordre national des 

Avocats de Belgique / Ordre des Avocats du Barreau de Liège en in de zaak Belfort Reizen / 

Garantiefonds Reizen / VZW ABTO. 

Deze beslissingen zijn te vinden in de relevante lijst in bijlage 1 na het hoofdstuk VIII en op 

de website van de Raad voor de Mededinging. 

3.2. Sepotbeslissingen van het Auditoraat inzake voorlopige maatregelen 

3.2.1. Beslissing van 26 maart 2008 – Zaak Bofar 

Beslissing nr. 2008-V/M-12-AUD van 26 maart 2008  in de zaak MEDE-V/M-07/0038: Bofar 

NV tegen Alcon-Couvreur NV, Astrazeneca NV, Bayer NV, Biogen Idec Belgium NV, 

Boehringer Ingelheim Comm.V., Bristol Myers Squibb Belgium, Janssens-Cilag Belgium, 

Pfizer NV en Serono Benelux BV, B.S., 22 april 2008, Ed. 3, p. 21852 – 21860. 

Op 19 december 2007 heeft Bofar NV (hierna: klager), groothandelaar-exporteur van 

farmaceutische producten, bij het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een klacht 

ingediend tegen de volgende farmaceutische ondernemingen (hierna: verweerders): Alcon-

Couvreur NV, Astrazeneca NV, Bayer NV, Biogen Idec Belgium NV, Boehringer Ingelheim 

Comm.V., Bristol Myers Squibb Belgium, Janssens-Cilag Belgium, Pfizer NV en Serono 

Benelux BV.  

De klacht kan als volgt worden samengevat.  

De klager heeft als exporteur van farmaceutische producten gedurende verscheidene jaren een 

zakelijke relatie met de verweerders gehad. Hij is van mening dat gedurende het voorbije jaar 

de verweerders deze relatie hebben beëindigd of sterk ingeperkt. Dit gebeurde volgens de 

klager door niet langer aan hem te leveren of door de geleverde hoeveelheden drastisch te 

beperken. 
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Verschillende pogingen vanwege Bofar om te onderhandelen met de verweerders leverden 

geen resultaten op.  

De klager is van mening dat de farmaceutische bedrijven hebben samengespannen om 

gelijkaardige distributiesystemen te implementeren. Het zou hier gaan om onderling 

afgestemde feitelijke gedragingen tussen de verschillende verweerders welke een inbreuk 

zouden uitmaken op artikel 2 van de WBEM en artikel 81 van het EG Verdrag.  

De klager is bovendien van mening dat de verweerders misbruik maken van hun 

machtspositie door hem en ook andere exporteurs niet meer te beleveren of een quota op te 

leggen. Volgens de klager kunnen deze gedragingen gekwalificeerd worden als een 

leveringsweigering welke verboden is onder artikel 3 van de WBEM en artikel 82 van het EG 

Verdrag.  

In aansluiting bij de klacht vordert klager ten aanzien van de verweerders twee voorlopige 

maatregelen, namelijk:  

1. De verweerders te bevelen om opnieuw te beginnen leveren aan de exporteurs, in het 

bijzonder aan Bofar, of de bestellingen uit te voeren, in het bijzonder deze van Bofar, 

minstens in de verhouding tot de volumes die in het verleden werden geleverd.  

2. Een dwangsom op te leggen op basis van artikel 66 van de WBEM voor elke inbreuk op de 

voorlopige maatregel, om zo de verweerders te dwingen te leveren. 

Volgens de auditeur-generaal bevat het dossier onvoldoende elementen om de aanklacht tegen 

verweerders betreffende een onderling afgestemde feitelijke gedraging te weerhouden.  

Wat het misbruik van machtspositie in hoofde van elke verweerder betreft, oordeelt de 

auditeur-generaal als volgt. 

Hij stelt eerst vast dat het kenmerkend is voor de markt van geneesmiddelen dat deze 

onderhevig is aan prijsreglementering. Er wordt voor een geneesmiddel een prijs vastgelegd, 

met het oog op het nationale verbruik van dit medicijn, en dit op een niveau dat in 

overeenstemming is met het budgettair evenwicht van de sociale zekerheid.  

De exporteurs wensen beleverd te worden op basis van deze vastgelegde prijs, ook al 

beschikken zij niet over de bevoegdheid om op het nationale grondgebied te leveren. Dit is 

dus niet de prijs die zij bereiken aan de hand van onderhandelingen met de farmaceutische 

ondernemingen maar de door de overheid vastgelegde prijs.  

Het valt volgens de auditeur-generaal moeilijk in te zien hoe men een onderneming die niet 

over de vrijheid beschikt om de prijzen van haar producten vast te leggen, kan verplichten om 

dezelfde verkoopsvoorwaarden toe te passen voor producten die exclusief bestemd zijn voor 

een ander grondgebied waar de marktomstandigheden duidelijk verschillend zijn.  

Indien het bestaan van een sectoriële reglementering het concurrentieel functioneren van een 

markt niet verhindert en de toepassing van het mededingingsrecht mogelijk maakt, dient toch 

opgemerkt te worden dat een prijsreglementering een bijzonder karakter heeft die het 

functioneren van een markt wel degelijk op fundamentele wijze raakt, aldus de beslissing. 

Een goede toepassing van het mededingingsrecht vereist een volledige inachtname van het 

bestaan van een prijsreglementering, dit in het bijzonder bij de kwalificatie van een 

misbruik.33 In het licht van het bovenstaande lijkt het voor een onderneming dan ook geen 

                                                 

 
33

 De auditeur-generaal verwijst naa de beslissing van de Conseil de la concurrence (FR), Décision n°05-D-72 du 

20 décembre 2005 relative à des pratiques mises en oeuvre par divers laboratoires dans le secteur des 

exportations parallèles de médicaments. 
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misbruik in te houden om, in het kader van de bescherming van haar commerciële belangen, 

te weigeren goederen te leveren aan een opgelegde prijs aan een onderneming die geen enkel 

product verkoopt op de nationale markt. 

Exporteurs willen immers enkel dat product aankopen tegen de door de overheid vastgelegde 

prijs om het in het buitenland met winst te verkopen.  

Op grond van voorgaande oordeelt de auditeur-generaal dat in hoofde van verweerders geen 

inbreuk op grond van het artikel 2 van de WBEM en artikel 81 van het EG Verdrag noch op 

het artikel 3 van de WBEM en artikel 82 EG Verdrag kan worden vastgesteld zodat het 

verzoek tot voorlopige maatregelen van Bofar NV niet kan worden ingewilligd. 

Tegen deze beslissing werd door Bofar NV op grond van het artikel 62, § 4, van de WBEM 

beroep aangetekend bij de voorzitter van de Raad voor de Mededinging. Dit beroep is 

voorwerp van een beslissing van de voorzitter van 2 april 2009 geweest. Deze beslissing van 

de voorzitter zal in het Jaarverslag 2009 behandeld worden. 

3.2.2. Beslissing van 7 november 2008 – Zaak UGC/Kinepolis  

Beslissing Auditeur nr. 2008-V/M-58-AUD van 7 november 2008, in UGC Belgium NV / 

Kinepolis Group NV, B.S. 9 december 2008, p. 65503 - 65507. 

UGC Belgium NV (hierna: UGC), een uitbater van bioscoopcomplexen, heeft een klacht en 

een verzoek om voorlopige maatregelen ingediend tegen Kinepolis Group NV (hierna 

Kinepolis). De klacht en de vraag om voorlopige maatregelen hebben betrekking op de 

vermeende schending van artikel 3 van de WBEM en artikel 82 van het EG Verdrag. 

UGC was van oordeel dat Kinepolis misbruik maakt van haar machtspositie op de Luikse 

bioscoopmarkt omdat zij UGC uit het Mediacité-project gedreven zou hebben. Het Médiacité-

project is een project van een projectontwikkelaar waarin ook een bioscoopcomplex zou 

worden voorzien. Door de komst van Kinepolis naar Médiacité wordt een nieuwe concurrent 

in Luik uitgesloten, aldus de klacht.  

De door UGC gevraagde voorlopige maatregelen strekten tot de opschorting van de 

bouwwerkzaamheden aan het cinemacomplex te Médiacité, ter uitvoering van het akkoord 

gesloten tussen Kinepolis en de projectontwikkelaar Compagnie de Promotion Liégeoise, een 

vennootschap van de Wilhelmgroep (hierna “CPL”).  

De verzoeker dient aan te tonen dat hij wel degelijk belang heeft bij de gevraagde voorlopige 

maatregelen. 

De auditeur wijst het verzoek tot voorlopige maatregelen af omdat het enige resultaat van de 

gevraagde voorlopige maatregel een uitstel zou betekenen van de bouwwerken van Kinepolis. 

Op basis van de informatie in het onderzoeksdossier bleek dat dit uitstel niets veranderde aan 

de situatie voor de verzoeker. Er waren immers geen aanwijzingen dat UGC een eigen 

bioscoopcomplex zou kunnen realiseren op die plaats. Er was geen overeenkomst meer met 

CPL en deze laatste wenste ook niet meer met UGC te onderhandelen gelet op de door 

rechtszaken verzuurde relatie en voorgeschiedenis. Bovendien was voor verzoeker een 

bioscoopcomplex met 16 zalen en 4000 zetels essentieel, wat binnen het huidige Médiacité-

project niet langer mogelijk is.  

De auditeur besluit dan ook dat verzoeker geen belang heeft bij het verzoek om voorlopige 

maatregelen omdat de gevraagde voorlopige maatregelen de situatie van UGC niet zouden 

wijzigen en haar geen effectief materieel of moreel voordeel zouden geven.  
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Ook het ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar nadeel waaronder de verzoeker lijdt en dat 

verband houdt met de door verzoeker aangevoerde restrictieve mededingingspraktijk werd 

door de auditeur niet in aanmerking genomen. 

Uit het onderzoeksdossier bleek dat een bioscoopcomplex, van de omvang zoals door UGC 

gewenst, niet langer mogelijk is op de Médiacitésite. Voor UGC was een complex van 16 

zalen en 4000 plaatsen fundamenteel. 

Het voorliggende project van Kinepolis zou een stuk beperkter zijn, en bij de opening ervan 

het bestaande Palace-complex van Kinepolis vervangen, wat per saldo slechts een kleine 

toename van het aantal zetels tot gevolg heeft. Dit was veel minder dan wat UGC 

oorspronkelijk gepland had. UGC zag blijkbaar meer ruimte voor groei in het Luikse. De 

stelling uit het verzoek dat er geen ruimte meer was op de Luikse markt voor UGC na 

realisatie van het Kinepolisproject kon bijgevolg niet worden aangehouden. UGC moest 

ongeacht het gevolg dat gegeven wordt aan dit verzoek naar een andere locatie op zoek indien 

zij een bioscoopproject met de door haar gewenste grootte wilde bouwen in het Luikse.  

Concluderend wordt gesteld dat er geen nadeel is dat verband houdt met de aangeklaagde 

praktijken. 

Tegen deze beslissing werd door UGC op grond van het artikel 62, § 4 van de WBEM beroep 

aangetekend bij de voorzitter van de Raad voor de Mededinging. Dit beroep is voorwerp van 

een beslissing van de voorzitter van 14 april 2009 geweest. Deze beslissing van de voorzitter 

zal in het Jaarverslag 2009 behandeld worden. 

3.2.3. Beslissing van 16 december 2008 – Zaak Clear Channel/JC Decaux e.a.  

Beslissing nr. 2008-V/M-72-AUD van 16 december 2008 in de zaak CONC-V/M-08/0029 : 

ClearChannel Belgium / JC DECAUX Belgium NV en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

B.S. 16 maart 2009, p. 22260 – 22265.  

In 1999 heeft het College van de Stad Brussel aan JC Decaux een openbare aanbesteding 

toegewezen met betrekking tot toestellen voor informatie, beschutting van reizigers en 

panelen voor affiches die voornamelijk bestemd zijn voor publicitaire doeleinden. In 2006 

heeft een avenant het voorwerp van de aanvankelijke overeenkomst uitgebreid tot de 

installatie en uitbating van een netwerk van vrij te gebruiken fietsen die ter beschikking van 

het publiek worden gesteld. 

Op 13 november 2008 heeft de vennootschap ClearChannel Belgium NV bij het Auditoraat 

een verzoek om voorlopige maatregelen ingediend overeenkomstig artikel 62 WBEM tegen 

JC Decaux Belgium NV, de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna het 

Gewest) met betrekking tot de toewijzing door deze laatste van een overeenkomst van 

concessie voor een “geautomatiseerd systeem van verhuur van fietsen” voor het geheel van 

het grondgebied van het Gewest. De verzoekster heeft eveneens de klacht met als referentie 

CONC-P/K-08/0005 die ze had ingediend op 27 februari 2008 vervolledigd. 

ClearChannel vraagt de voorzitter van de Raad om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het 

verbod op te leggen om een concessieovereenkomst te sluiten met JC Decaux, of met elke 

groep waartoe JC Decaux zou behoren, de verbeurte van een eenmalige dwangsom van 

1.000.000 euro, in afwachting van de beslissing van de Raad van State over het 

annulatieberoep ingesteld door Clearchannel op 23 maart 2006 of tenminste in afwachting van 

een beslissing ten gronde van de Raad voor de Mededinging over haar klacht. 

De argumentatie van ClearChannel berust voornamelijk op het uitgangspunt dat de 

overeenkomst van 1999 tussen de Stad Brussel en JC Decaux op onrechtmatige wijze werd 
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uitgebreid hetgeen deze laatste de mogelijkheid zou geven om de concessie die door het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt verleend in de wacht te slepen. Er zou al dus een 

ongehoorloofde afspraak zijn in de zin van artikel 2 WBEM, die JC Decaux de mogelijkheid 

zou geven om misbruik te maken van haar machtspositie verworven in het raam van de 

concessieovereenkomst die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden 

toegewezen. 

Het blijkt echter uit artikel 32 van de overeenkomst dat in geval JC Decaux de markt in de 

wacht sleept, ze de verplichting heeft om het geheel van het op het grondgebied van de Stad 

Brussel geïnstaleerde systeem weg te halen. Bijgevol, is er geen oorzakelijk verband tussen de 

toewijzing van de overeenkomst van de Stad Brussel en van deze van het Geweest en is er 

evenmin enig voordeel dat JC Decaux op die manier zou verwezenlijken. De auditeur 

verwerpt de stelling van ClearChannel en stelt vast dat prima facie geen inbreuk op de 

WBEM werd begaan in zoverre de toewijzingsprocedure open, transparent en niet 

discriminatoir was, en seponeert de zaak op grond van artikel 62, §3 WBEM. 

3.2.4. Beslissing van 18 december 2008 – Zaak Belgian Posters/JC Decaux e.a.  

Beslissing nr. 2008-V/M-73-AUD van 18 december 2008 in de zaak CONC-V/M-08/0030 : 

Belgian Posters NV /JC DECAUX Belgium NV et het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, B.S 

16 maart 2009, p. 22265 - 22270.  

Deze zaak heeft hetzelfde juridisch kader als de vorige, al werd het aanbod van Belgian 

Posters door het Gewest niet in aanmerking genomen omwille van het feit dat bepaalde 

procedurele formaliteiten niet zouden zijn nageleefd. Zoals in de vorige zaak, heeft de 

auditeur de onstentenis van prima facie inbreuk op de wet vastgesteld en de zaak geseponeerd 

op grond van artikel 62, §3 WBEM.  

3.3. Sepotbeslissingen van het Auditoraat inzake voorlopige maatregelen 

wegens verjaring   

In 2008 zijn geen oude zaken naar aanleiding van verzoeken tot het nemen van voorlopige 

maatregelen geseponeerd door het Auditoraat wegens verjaring of zonder voorwerp.  

3.4. Beroepen tegen sepotbeslissingen bij de Voorzitter 

In 2008 is geen uitspraak gedaan over beroepen ingesteld tegen een beslissing tot sepot van 

het Auditoraat inzake voorlopige maatregelen. 
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HOOFDSTUK III. CONCENTRATIECONTROLE 

1. Gewone procedure  

1.1. Tecteo/Brutele-Câble Wallon  

Beslissing nr. 2008-C/C-05 van 31 januari 2008 (B.S. 19 mei 2008, p. 26005-26034) en 

Beslissing nr. 2008-C/C-16 van 25 april 2008 (B.S. 11 juni 2008, Ed. 2, p. 29430-29439): 

zaak CONC-C/C-07/0028: Tecteo/Brutele – Waalse kabeloperatoren 

Op 28 september 2007 heeft het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een 

aanmelding ontvangen van een concentratie in de zin van artikel 9, § 1 van de WBEM. Hierin 

werd vermeld dat Tecteo de kabelactiviteiten van acht Waalse intercommunales zou 

verwerven en vervolgens zou fuseren met Brutele.  

Tecteo en Brutele zijn belangrijke kabeltelevisieoperatoren in Wallonië en Brutele is eveneens 

een belangrijke operator in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tecteo en Brutele 

commercialiseren hun diensten onder het merk VOO®.  

De aanmeldende partijen hebben reeds een eerste versie van verbintenissen ingediend tijdens 

de onderzoeksfase bij de auditeur teneinde tegemoet te komen aan mogelijke 

mededingingsproblemen. 

1.1.1. Procedurestappen in de eerste fase 

Een aantal procedurele verwikkelingen zijn opgedoken in dit concentratiedossier en een aantal 

van de belangrijkste procedurestappen worden hierna besproken.  

Een derde partij, Belgacom, heeft bij verzoek van 31 oktober 2007 gevraagd om gehoord te 

worden en om toegang te krijgen tot het gemotiveerde verslag van de auditeur en het 

onderzoeksdossier. Op 13 november 2007 heeft de auditeur zijn gemotiveerd verslag en het 

betreffende onderzoeksdossier aan de Raad overgemaakt. 

Bij beslissing van 21 november 2007 heeft de Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Hof 

van Cassatie in overeenstemming met de artikelen 72 en 73 van de WBEM met betrekking tot 

het verzoek van Belgacom om toegang te verkrijgen tot het verslag van de auditeur en het 

onderzoeksdossier. De beslissingstermijn werd aldus volgens de bepalingen van de WBEM 

geschorst tot het antwoord op de prejudiciële vraag verkregen werd. Het was de eerste maal 

dat de Raad van deze mogelijkheid tot het stellen van een prejudiciële vraag gebruik heeft 

gemaakt. 

De aanmeldende partijen hebben op 6 december 2007 tegen deze beslissing tot het stellen van 

een prejudiciële vraag (en tegen de daarmee gepaard gaande schorsing van de 

beslissingstermijn) beroep aangetekend met een vraag tot vernietiging bij het Hof van Beroep 

te Brussel. 

Bij arrest van 27 december 2007 heeft het Hof van Beroep te Brussel het beroep gegrond 

verklaard en werd aldus de door de Raad uitgesproken schorsing van de beslissingstermijn 

teniet gedaan. Als gevolg daarvan stelde het Hof dat de concentratie toelaatbaar geacht werd 

op basis van artikel 58, §2, derde lid, van de WBEM, omdat de wettelijke beslissingstermijn 

(eerste fase) verlopen was op 20 december 2007. Op 28 december 2007 gingen de 

aanmeldende partijen over tot de “closing” van de geplande operatie en werden de 

kabelactiviteiten van de acht intercommunales aan Tecteo overgedragen. Later (op 21 januari 
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2008) werd door Belgacom beroep ingediend tegen deze zogenaamde stilzwijgende toelating 

van de concentratie34. 

Bij brief van 7 januari 2008 liet de voorzitter van de kamer van de Raad aan het Hof van 

Cassatie weten dat de prejudiciële vraag actueel bleef en bracht het Hof ook op de hoogte van 

de procedurele stappen die zich hadden afgespeeld nadat de kamer van de Raad haar 

prejudiciële vragen aan het Hof van Cassatie had voorgelegd. De brief vermeldde ook dat, in 

het licht van de strikte termijnen betreffende concentratiecontrole, de procedure zou 

voortgezet worden en dat de kamer van de Raad uiterlijk op 31 januari 2008 uitspraak moest 

doen. De Raad heeft aan de aanmeldende partijen een kopie van deze brief overgemaakt. 

Op 15 januari 2008 hebben de aanmeldende partijen beroep ingesteld (met verzoek tot 

schorsing) tegen de zogezegde beslissing van 7 januari 2008 van de kamer van de Raad om de 

procedure verder te zetten, beslissing die zou blijken uit de brief van de voorzitter van de 

kamer van de Raad aan het Hof van Cassatie van 7 januari 2008. 

Op 21 januari 2008 heeft Belgacom beroep ingesteld tegen de zogenaamde stilzwijgende 

toelating van de concentratie, die zou zijn beslist door het arrest van 27 december 2007 van 

het Hof van beroep te Brussel. 

Bij arrest van 22 januari 2008 heeft het Hof van Cassatie geantwoord op de prejudiciële 

vragen van de Raad en daarbij vooreerst gesteld dat de Raad voor de Mededinging een 

prejudiciële vraag kan stellen in een procedure van concentratiecontrole omdat de Raad als 

administratief rechtscollege optreedt en aldus een rechtsprekende bevoegdheid uitoefent niet 

alleen betreffende restrictieve mededingingspraktijken maar eveneens in concentratiezaken35. 

Het Hof heeft ook de principes duidelijk gesteld wat betreft de toegang van belanghebbende 

derden tot concentratiedossiers en oordeelde dat een belanghebbende derde in beginsel geen 

recht van toegang heeft. Het Hof stelde dat een derde, die toelating heeft verkregen om te 

worden gehoord, noch op basis van de bepalingen van de WBEM noch op basis van het 

algemene rechtsbeginsel van het recht van verdediging, recht heeft op toegang tot het 

gemotiveerd verslag en het onderzoeksdossier in een concentratieprocedure in eerste fase. 

Niettemin, stelde het Hof dat de Raad een toegang kan verlenen tot het gemotiveerd verslag 

(of bepaalde delen ervan) en het onderzoeksdossier (of bepaalde stukken ervan), op 

voorwaarde dat inzage in deze documenten strikt noodzakelijk is om de derde toe te laten zijn 

standpunt over de aangemelde concentratie en de weerslag ervan op de mededinging op 

nuttige wijze kenbaar te maken. Het komt aan de Raad toe te oordelen of toegang tot de 

stukken echt nodig is. 

Na het arrest van het Hof van Cassatie, heeft Belgacom bij brief van 23 januari 2008 haar 

verzoek tot toegang tot het dossier herhaald. 

De kamer van de Raad heeft de aanmeldende partijen, Belgacom en de auditeur bij hoorzitting 

van 25 januari 2008 gehoord.  

Bij arrest van 25 januari 2008 heeft het Hof van beroep te Brussel de zogezegde beslissing 

van de kamer van de Raad van 7 januari 2008 om de concentratiecontrole verder te zetten, 

geschorst. 

De kamer van de Raad heeft via een nota van 27 januari 2008 de aanmeldende partijen 

ingelicht over het feit dat de door hen ingediende verbintenissen niet voldoende waren om aan 

de door de concentratie veroorzaakte mededingingsproblemen tegemoet te komen opdat de 

                                                 

 
34

 Jaarverslag 2007 van de Raad voor de Mededinging, hoofdstuk VIII, punt 7., p.67. 
35

 Zie overweging 13 van het cassatiearrest. 
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partijen bepaalde wijzigingen van de ingediende verbintenissen in aanmerking zouden nemen. 

Deze nota van de kamer van de Raad heeft eveneens toegelicht aan welke voorwaarden en/of 

verplichtingen de Raad zijn beslissing zou kunnen verbinden (artikel 58, § 2, 1°, van de 

WBEM). 

Op dezelfde dag, 27 januari 2008, werden de aanmeldende partijen en de auditeur uitgenodigd 

om te verschijnen op een tweede zitting van de Raad van 30 januari 2008 teneinde het 

onderzoek naar deze concentratie verder te zetten. 

Bij brief van 29 januari 2008 hebben de aanmeldende partijen aan de Raad laten weten dat ze 

de nota van de kamer van de Raad van 27 januari 2008 niet in overweging wensten te nemen 

en ook niet wensten deel te nemen aan de geplande zitting van 30 januari 2008, daarbij 

verwijzend naar de arresten van 27 december 2007 en 25 januari 2008 van het Hof van beroep 

te Brussel. 

Tijdens de zitting van 30 januari 2008 heeft de kamer van de Raad de auditeur gehoord en 

ondervraagd en heeft hij vastgesteld dat de aanmeldende partijen niet verschenen zijn. De 

Raad heeft vervolgens op 31 januari 2008 beslist een procedure in tweede fase te openen. 

1.1.2. Beslissing van 31 januari 2008 

De aangemelde operatie betreft een horizontale concentratie waarbij Tecteo in een eerste stap 

de kabelactiviteiten van acht Waalse intercommunales verwerft en in een tweede stap fuseert 

met Brutele met als resultaat dat Tecteo de quasi-totaliteit van de Waalse kabel zal 

exploiteren. 

Betreffende de analyse van de concentratie stelt de Raad dat de partijen actief zijn in drie 

domeinen: verdeling van audiovisuele diensten, telefoniediensten en toegangsdiensten voor 

internet (hoog debiet). De Raad verwijst naar de Aanbevelingen van de Commissie van 11 

februari 2003 en van 2007 betreffende relevante markten van diensten en producten in de 

sector van elektronische communicatie en meent dat eerst de grenzen van de 

detailhandelsmarkten afgebakend moeten worden met het oog op een correcte afbakening van 

de groothandelsmarkten, aangezien de vraag op een groothandelsmarkt is afgeleid van de 

vraag op een kleinhandelsmarkt. 

In het kader van zijn analyse van de detailhandelsmarkten, onderzoekt de Raad de vraag of 

“triple play” al een mogelijke relevante markt kan zijn. De Raad stelt dat “triple play” nog 

niet voldoende ontwikkeld is om als afzonderlijke markt te worden beschouwd. Daarom 

worden de detailhandelsmarkten betreffende audiovisuele diensten (televisie), 

telefoniediensten en toegangsdiensten voor internet (hoog debiet) als afzonderlijke markten 

beschouwd.  

De Raad onderzoekt ook bij zijn analyse van de detailhandelsmarkten (televisie) de mogelijke 

substitueerbaarheid langs de vraagzijde tussen de verschillende platformen (kabel, xDSL, 

satelliet) Bij deze analyse houdt de Raad rekening met de Europese jurisprudentie en met de 

standpunten van het BIPT en CSA (Conseil Supérieur de l’audiovisuel). Met betrekking tot de 

subsitueerbaarheid tussen platformen stelt de Raad dat er sterke aanwijzingen zijn dat deze 

meer en meer zullen convergeren, maar voor de analyse van deze zaak wordt de exacte 

marktdefinitie opengelaten. Omwille van het feit dat de detailhandelsmarkten voor 

telefoniediensten en toegang tot internet (hoog debiet) niet als betrokken markten worden 

beschouwd, heeft de Raad zich niet uitgesproken betreffende de exacte definitie van deze 

productenmarkten. 
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De Raad is van mening dat de aangemelde operatie geen mededingingsproblemen teweeg 

brengt op de detailhandelsmarkt voor audiovisuele diensten (open net zenders, dat zijn de 

niet-betaalzenders) via de platformen kabel, xDSL en satelliet in de Franse Gemeenschap. 

De Raad verwijst naar de stelling van de auditeur dat de enige betrokken kleinhandelsmarkt in 

de zin van de WBEM de markt voor levering van audiovisuele diensten (zonder 

betaaltelevisie) is. Maar de Raad heeft ernstige twijfels met betrekking tot de conclusie van de 

auditeur dat betaaltelevisie geen betrokken markt is. 

Met betrekking tot de groothandelsmarkten, neemt de Raad als vertrekpunt de gerelateerde 

detailhandelsmarkten en beschouwt de groothandelsmarkten op het gebied van telefonie, op 

het gebied van toegang tot internet (hoog debiet) en op het gebied van audiovisuele diensten 

als afzonderlijke markten. 

Met betrekking tot de groothandelsmarkt voor toegang tot netwerkinfrastructuur (voor 

omroeptransmissiediensten) en de groothandelsmarkt voor de verwerving van de rechten voor 

de verdeling van televisiezenders heeft de Raad ook de mogelijke substitueerbaarheid tussen 

de verschillende platformen (kabel, xDSL, satelliet) onderzocht en is tot het besluit gekomen 

dat er geen substitueerbaarheid is tussen de verschillende platformen. 

De geografische dimensie van deze markten is de Franstalige Gemeenschap. 

Betreffende de concurrentiele analyse stelt de Raad dat, ondanks bepaalde factoren van 

potentiële concurrentie zoals een mogelijke toekomstige concurrentie tussen de verschillende 

platformen, het opkomen van “triple play” en de aankondiging van de lancering van een 

satellietplatform in Franstalig België, de concentratie de onderhandelingsmacht van de 

partijen zal versterken ten aanzien van de uitgevers van inhoud op de groothandelsmarkt voor 

de verwerving van rechten voor de verdeling van open net televisiezenders op het platform 

van de coax kabel. Uit de concurrentiele analyse blijkt ook dat de concentratie een risico tot 

uitsluiting van het kabelplatform kan creëren, in het bijzonder voor BeTV die op het ogenblik 

van deze beslissing van 31 januari 2008 niet geïntegreerd is met een netwerkoperator en die 

toegang nodig heeft tot het netwerk van de kabeloperatoren die tezelfdertijd distributeurs 

(verdelers) zijn.  

Met betrekking tot de geïdentificeerde mededingingsproblemen op de groothandelsmarkt voor 

de verwerving van rechten voor de verdeling van televisiezenders hebben de partijen 

verbintenissen aangeboden.  

De Raad volgt het principe van de praktijk van de Europese Commissie dat stelt dat 

verbintenissen die in eerste fase van een concentratieprocedure worden aangeboden 

voldoende duidelijk (“clear cut”) moeten zijn om de ernstige twijfels betreffende de 

toelaatbaarheid van de concentratie te elimineren. 

Met betrekking tot de voorgestelde verbintenissen van de partijen stelt de Raad dat deze geen 

voorwerp hebben uitgemaakt van nadere preciseringen na de markttest waardoor ze 

aanleiding kunnen geven tot interpretatieproblemen over de exacte draagwijdte van de 

verbintenissen en tot ernstige twijfels of aan de mededingingsbezwaren tegemoet gekomen is. 

Verder heeft de Raad, met betrekking tot de betaaltelevisiemarkt, ernstige twijfels betreffende 

de controle over BeTV en aldus over het feit dat de betaaltelevisiemarkt geen betrokken 

detailhandelsmarkt zou zijn. 

Bij beslissing van 31 januari 2008 beslist de Raad op basis van artikel 58, §2, 3° WBEM dat 

er ernstige twijfels bestaan betreffende de toelaatbaarheid van de concentratie en om de 

procedure van bijkomend onderzoek bedoeld in artikel 59 in te zetten. Het Auditoraat werd 

uitgenodigd om de volgende elementen te onderzoeken: 
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1) de feitelijke en juridische banden tussen BeTV (de belangrijkste uitgever van Franstalige 

betaaltelevisiezenders in België) en de aanmeldende partijen;  

2) de markt van de betaaltelevisie en de mogelijke controle van de aanmeldende partijen over 

BeTV;  

3) mogelijke nieuwe verbintenissen van de aanmeldende partijen. 

Tegen deze beslissing in eerste fase van 31 januari 2008 werd door de aanmeldende partijen 

op 29 februari 2008 beroep aangetekend bij het Hof van beroep te Brussel.  

Op 13 maart 2008 dient de auditeur het bijkomend verslag en het desbetreffende 

onderzoeksdossier bij de Raad in, overeenkomstig artikel 58, § 2 van de WBEM. 

Op de zitting van 10 april 2008 worden Belgacom en BeTV gehoord. 

1.1.3. Beslissing van 25 april 2008 

In deze beslissing herhaalt de Raad vooreerst zijn bezorgdheden geuit in de beslissing in de 

eerste fase met betrekking tot de controle over BeTV en het mogelijke gevolg voor de markt 

voor betaaltelevisie. 

Op basis van het tweede fase onderzoek, beslist de Raad dat, op basis van de feitelijke en 

juridische banden tussen BeTV, haar aandeelhouders en de aanmeldende partijen en de 

mogelijke economische afhankelijkheid van BeTV ten overstaan van de aanmeldende 

partijen, het niet mogelijk is te bevestigen dat de aangemelde concentratie de controle over 

BeTV wijzigt. Daarom wordt de betaaltelevisiemarkt als een niet betrokken markt 

beschouwd. 

De Raad vermeldt in deze beslissing zijn bezorgdheden geuit in de beslissing in de eerste fase 

met betrekking tot de concurrentiële analyse van groothandelsmarkten en de ingediende 

verbintenissen van de partijen. 

De Raad beslist dat de aangemelde concentratie mededingingsproblemen zou teweeg brengen 

op de markt voor de verwerving van de rechten voor distributie (op het kabelplatform) van 

open net televisiezenders en dat de concentratie een risico creëert van uitsluiting van toegang 

tot het kabelplatform ten nadele van uitgevers van “premium content” die niet verticaal 

geïntegreerd zijn met een netwerkoperator. 

De Raad heeft deze concentratie toelaatbaar verklaard onder de volgende voorwaarden en 

verplichtingen: 

- Het is verboden om een exclusiviteitsverbintenis of een verbintenis met gelijkaardig 

gevolg op te leggen aan open net zenders (dat zijn de niet-betaalzenders). De Raad is van 

mening dat de eerste verbintenis gelimiteerd moet worden tot de relatie met de open net 

zenders en niet moet uitgebreid worden tot de betaalzenders omdat deze verbintenis 

proportioneel wordt geacht met de geïdentificeerde mededingingsproblemen. Zou de 

verbintenis van toepassing zijn op betaalzenders zou dit een ontmoedigingseffect hebben 

op het opbouwen van “exclusive content”, wat een vorm van innovatie is op het vlak van 

audiovisuele diensten. 

- Het is eveneens partijen eveneens verboden om op discriminatoire wijze toegang tot de 

kabel te weigeren of in te trekken aan open net zenders of aan betaalzenders, aan een 

uitgever van televisieinhoud of aan een andere titularis van rechten op die inhoud. 

Deze voorwaarden en verplichtingen opgelegd door de kamer van de Raad voor de 

Mededinging gelden tot 30 juni 2011. 
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1.1.4. Andere procedurepunten na de beslissing van 25 april 2008  

Tecteo heeft eveneens tegen deze eindbeslissing van 25 april 2008 van de Raad beroep 

aangetekend bij het Hof van beroep te Brussel.   

Ook moet vermeld worden dat het Hof van beroep, bij arrest van 1 februari 2008, in de 

beroepsprocedure waarin de schorsing van de zogenaamde beslissing van 7 januari 2008 van 

de Raad is bevolen bij arrest van 25 januari 2008 (zie hierboven), prejudiciële vragen heeft 

gesteld aan het Grondwettelijk Hof. Deze vragen betreffen voornamelijk de mogelijke 

schending van het gelijkheidsbeginsel door het voorzien in de mogelijkheid tot het stellen van 

prejudiciële vragen in concentratiecontrole. 

Volledigheidshalve wil de Raad in dit jaarverslag nog het volgende vermelden.  

Begin 2009 hebben zowel de aanmeldende partijen als Belgacom formeel afstand gedaan van 

de verschillende door hen ingestelde beroepsprocedures. 

In een aantal arresten genomen op 11 februari 2009 heeft het Hof van Beroep akte genomen 

van deze afstanden van beroep en aldus beslist dat hierdoor de verschillende geschillen 

formeel beëindigd werden. 

Aldus zijn de beslissingen van de Raad voor de Mededinging van 31 januari en 25 april 2008 

definitief geworden.  

Het Hof van beroep stelde tevens dat door deze arresten de prejudiciële procedure ingesteld 

door zijn arrest van 1 februari 2008 zonder voorwerp was geworden. Bij beschikking van 18 

februari 2009 heeft het Grondwettelijk Hof op zijn beurt beslist dat deze prejudiciële 

procedure beëindigd is. 

1.2. Beslissing van 31 oktober 2008 - Zaak Tecteo-BeTV / ACM 

Beslissing nr. 2008-C/C-57 van 31 oktober 2008: zaak CONC-C/C-08/0023 Tecteo-

BeTV/ACM, B.S. 6 januari 2009, p. 240-261. 

Op 21 augustus 2008 heeft het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmelding 

van een concentratie in de zin van artikel 9, § 1, van de WBEM ontvangen. Hierin wordt 

meegedeeld dat Tecteo de uitsluitende zeggenschap zou verwerven over de bedrijven ACM 

en BeTV. 

Zoals hierboven uiteengezet in de zaak Tecteo/Brutele- Waalse kabeloperatoren, is Tecteo, 

samen met haar partner Brutele, de belangrijkste kabeltelevisieoperator in Wallonië en 

Brutele is een belangrijke operator in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tecteo en Brutele 

commercialiseren hun diensten onder het merk VOO®.  

BeTV is de belangrijkste uitgever van Franstalige betaaltelevisiezenders in België. Deze 

aangemelde concentratie betreft dus een verticale integratie tussen de functies van uitgever 

van betaaltelevisiezenders en distributeur/netwerkoperator. De bovenbeschreven concentratie 

Tecteo/Brutele – Waalse kabeloperatoren had een eerder horizontaal karakter. 

ACM is een netwerkoperator die de interconnectie van de verschillende infrastructuren van de 

kabeloperatoren beheert. ACM beschikt over een “backbone”, namelijk een infrastructuur van 

glasvezels en verzorgt daarmee de doorgifte van de televisie-signalen. Het onderzoek heeft 

aan het licht gebracht dat de overname van ACM geen mededingingsbezwaren doet rijzen; er 

bestaan overigens alternatieve infrastructuren voor de doorgifte van televisie-signalen.  

De procedure voor de Raad heeft zich derhalve toegespitst op de overname van BeTV.     
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Tijdens deze eerste fase procedure heeft de Raad opnieuw verzoeken van derde partijen tot 

toegang tot het gemotiveerd verslag van de auditeur en het onderzoeksdossier behandeld. Ook 

wordt de mediaregulator CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) gehoord tijdens de zitting 

van de kamer van de Raad. 

De Raad is van mening dat zeven markten in de audiovisuele sector als betrokken markten 

kunnen beschouwd worden en dit op basis van een onderscheid tussen kleinhandels- en 

groothandelsmarkten, de beschrijving van de waardeketen en de technische keten en de 

beschrijving van de activiteiten van de partijen. Op basis van de concurrentiële analyse is het 

mogelijk om bepaalde marktdefinities open te laten. 

De volgende markten worden als betrokken markten beschouwd: detailhandelsmarkt voor 

“gratis” televisie (basisboeket), detailhandelsmarkt voor betaaltelevisie, groothandelsmarkt 

voor de verwerving van rechten voor de verdeling van basiszenders, groothandelsmarkt voor 

de verdeling van premium zenders, groothandelsmarkt voor de verwerving van rechten voor 

films, groothandelsmarkt voor de verwerving van rechten voor de verdeling van nationale 

voetbalcompetitities met buitenlandse teams en de markt voor toegang tot infrastructuur voor 

audiovisuele verdeling. Betreffende de marktafbakening verwijst de Raad meermaals naar wat 

in de beslissing van 31 januari 2008 (Tecteo/Brutele – Waalse kabeloperatoren) werd 

vermeld. 

In deze beslissing wordt door de Raad veel aandacht gegeven aan de kenmerken van de 

betaaltelevisiemarkt. De Raad onderzoekt mogelijke segmentaties op basis van lineaire en 

niet-lineaire diensten en op basis van het verschil in de leveringswijze (ADSL, kabel, 

satelliet). Uiteindelijk beslist de Raad dat het mogelijk is om de exacte definitie van de 

productmarkt open te laten en dit omwille van het ontbreken van een horizontale overlap 

tussen de activiteiten van Tecteo en BeTV. 

Op het vlak van de concurrentiële analyse is de Raad de mening toegedaan dat de aangemelde 

concentratie mededingingsbeperkende gevolgen zou kunnen hebben op de groothandelsmarkt 

voor de verwerving van de rechten voor de verdeling van basiszenders. De Raad is van 

mening dat exclusiviteitclausules met betrekking tot de basiszenders een 

concurrentieprobleem kunnen teweeg brengen. Indien een grote netwerkoperator/distributeur 

zich bepaalde open net zenders kan voorbehouden voor zijn eigen exclusief gebruik, dan tast 

dit de concurrentiepositie aan van concurrerende platformen en distributeurs die deze 

audiovisuele inhoud niet kunnen distribueren. Volgens de Raad bestaat er een toekomstig 

risico dat er exclusiviteitsovereenkomsten worden afgesloten tussen een uitgever van een 

open net zender en Tecteo, omwille van het feit dat de infrastructuur gecontroleerd door 

Tecteo onontbeerlijk (“incontournable”) is en dit risico wordt bovendien verhoogd door de 

samenvoeging van een gratis aanbod en een betalend aanbod omdat deze samenvoeging de 

onderhandelingsmacht van de partijen ten aanzien van de uitgevers kan versterken.  

De Raad is ook van mening dat de aangemelde concentratie mededingingsbeperkende 

gevolgen zou kunnen hebben op de markt voor toegang tot infrastructuur voor audiovisuele 

verdeling. De samenvoeging van Tecteo en BeTV kan de onderhandelingsmacht van de 

partijen verhogen ten aanzien van de uitgevers, waarvoor een toegang tot de infrastructuur 

van Tecteo  noodzakelijk is om hun inhoud te verdelen in Franstalig België. De Raad vreest in 

het bijzonder dat met BeTV concurrerende betaaltelevisiezenders van de infrastructuur van 

Tecteo zouden worden uitgesloten. 

Om aan deze twijfels van de Raad tegemoet te komen hebben de aanmeldende partijen op 16 

oktober 2008 verbintenissen ingediend teneinde mogelijke mededingingsproblemen op te 

lossen. Tevens hebben de aanmeldende partijen om een verlenging met 15 werkdagen van de 

termijn van de eerste fase gevraagd tot 6 november 2008. De Raad heeft dit verzoek 
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ingewilligd, maar de Raad heeft deze bijkomende termijn niet volledig opgenomen en heeft al 

op 31 oktober 2008 een beslissing genomen. 

In zijn eindbeslissing heeft de Raad voor de Mededinging de concentratie toelaatbaar 

verklaard overeenkomstig artikel 58, § 2 WBEM middels bepaalde voorwaarden en 

verplichtingen, die Tecteo als verbintenissenis was aangegaan (samengevat): 

- Tecteo mag geen exclusiviteitcontracten afsluiten met “open air” televisiezenders (het 

betreft de niet-betaaltelevisie zenders); 

- Tecteo mag de toegang tot de televisiekabel niet op discriminerende wijze weigeren aan 

televisiezenders, noch “open air” televisie noch betaaltelevisie. 

Deze voorwaarden en verplichtingen gelden tot 31 december 2011. 

Zij stemmen overeen met de voorwaarden die door de Raad opgelegd waren in de beslissing 

nr. 2008-C/C-16 van 25 april 2008 in de zaak Tecteo / Brutele - Waalse kabeloperatoren. 

Omdat deze laatste beslissing van de Raad het voorwerp uitmaakte van een beroep bij het Hof 

van beroep te Brussel en het dus niet vaststond dat de voorwaarden en verplichtingen 

opgenomen in de beslissing van 25 april 2008 zouden blijven gelden, was het niet overbodig 

dezelfde verbintenissen nogmaals als voorwaarden en verplichtingen te verbinden aan de 

toelating van deze concentratie. 

Anderzijds was het, gelet op de voorwaarden en verplichtingen opgelegd in deze beslissing 

van 31 oktober 2008 in de zaak van de concentratie Tecteo/ACM/BeTV, voor Tecteo niet 

meer nodig om voor het Hof van beroep te Brussel de voorwaarden en verplichtingen aan te 

vechten die opgelegd waren in de beslissing van de Raad van 25 april 2008. Om die reden 

hebben de partijen afstand gedaan van hun beroepen tegen de beslissingen van de Raad inzake 

de concentratiecontrole Tecteo-Brutele, waarvan deze van 25 april 2008 de laatste was, en is 

de prejudiciële vraag die het Hof van beroep in zijn arrest van 25 januari 2008 had gesteld aan 

het Grondwettelijk Hof zonder voorwerp geworden.       

1.3. Beslissing van 7 november 2008 - Zaak Belgacom/Scarlet 

Beslissing nr. 2008-C/C-59 van 7 november 2008: Zaak MEDE-C/C-08/0006: Belgacom NV / 

Scarlet NV, B.S. 17 december 2008, p. 66900-66922. 

Op 7 november 2008 heeft de Raad voor de Mededinging de overname van Scarlet NV 

(hierna Scarlet) door Belgacom NV (hierna Belgacom) goedgekeurd onder tal van 

voorwaarden. De Raad heeft ook voor de eerste maal in een concentratiedossier structurele 

voorwaarden opgelegd waarbij de aanmeldende partijen gehouden werden bepaalde activa af 

te stoten. 

Op 6 maart 2008 ontvangt het Auditoraat van de Raad een aanmelding van een concentratie in 

de zin van artikel 9, § 1, van de WBEM. Hierin wordt meegedeeld dat Belgacom de 

uitsluitende zeggenschap zou verwerven over Scarlet. De concentratie heeft betrekking op de 

telecommunicatiesector, meer bepaald de sectoren van de telefoniediensten, internetdiensten, 

huurlijnen en datacommunicatiediensten.  

Op 6 mei 2008 beslist de Raad om een diepgaand onderzoek in tweede fase te openen naar de 

gevolgen van deze overname. De eerste fase van het onderzoek heeft ernstige aanwijzingen 

opgeleverd dat de overname een daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt op 

significante wijze zou kunnen belemmeren. Vele marktoperatoren hebben hun bezorgdheid 

over deze concentratie uitgedrukt. Op verscheidene markten voor elektronische communicatie 

neemt Belgacom een sterke positie in, die na de overname van Scarlet nog sterker zou 
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worden. Daarnaast zou het verdwijnen van Scarlet de concurrentiële druk op Belgacom 

hebben doen afnemen. De Raad houdt bij zijn beoordeling ondermeer rekening met het 

marktaandeel van de betrokken partijen en de concurrenten, de marktconcentratie en de 

mogelijke toetredingsbelemmeringen op de verschillende markten. 

Tijdens de tweede fase procedure werd de termijn voor de beslissing over de toelaatbaarheid 

van de concentratie verschillende malen verlengd, ofwel zoals door de WBEM voorzien ofwel 

op vraag van de aanmeldende partijen (zie ook hierover hoofdstuk IV, onder de titel 

“tijdslijnen/termijnen voor de concentratiecontrole”, in het bijzonder “Termijn voor de 

beslissing van de Raad in tweede fase”).   

Vooreerst had Belgacom op de twintigste werkdag na de beslissing in eerste fase van 6 mei 

2008, namelijk op 4 juni 2008, verbintenissen voorgesteld aan de auditeur-generaal zodat de 

termijn verlengd werd met 20 werkdagen in overeenstemming met artikel 59, §§ 1, 2 en 6, 

eerste lid, van de WBEM. De termijn verstreek aldus op 29 augustus 2008 in plaats van op 31 

juli 2008.  

Een eerste termijnverlenging met 20 werkdagen werd toegestaan zodat de termijn verstreek 

op 26 september 2008 in plaats van op 29 augustus 2008. Deze verlenging werd toegestaan op 

vraag van de aanmeldende partijen. 

Een tweede termijnverlenging met 20 werkdagen werd toegestaan overeenkomstig artikel 59 

§ 6, lid 3, van de WBEM zodat de termijn verstreek op 24 oktober 2008 in de plaats van op 

vrijdag 26 september 2009. Deze verlenging werd toegestaan op uitdrukkelijk verzoek van de 

aanmeldende partijen teneinde Belgacom toe te laten nieuwe verbintenissen in te dienen bij de 

Raad. Belgacom heeft aldus nieuwe verbintenissen ingediend op 29 september 2008. 

Een laatste termijnverlenging met 10 werkdagen werd toegestaan zodat de termijn verstreek 

op 7 november 2008 in plaats van op 24 oktober 2008. Deze verlenging werd toegestaan 

teneinde Belgacom de gelegenheid te geven om te reageren op opmerkingen van derden op 

het voorstel van verbintenissen van Belgacom van 29 september 2009, om de Raad de 

gelegenheid te geven rekening te houden met de reactie van Belgacom en om Belgacom de 

mogelijkheid te geven desnoods de verbintenissen te verbeteren. Op 5 november 2008 heeft 

Belgacom een aangepast voorstel van verbintenissen ingediend. 

Na het tweede fase onderzoek komt de Raad tot het besluit dat de overname van Scarlet door 

Belgacom ernstige concurrentieproblemen stelt op de Belgische kleinhandelsmarkt voor 

breedbandinternettoegang. Na de concentratie zou Belgacom haar al aanzienlijk marktaandeel 

opdrijven tot een eind boven 50%. Bovendien neemt de concentratie van de markt in 

belangrijke mate toe. Deze marktaandelen wijzen op een machtspositie van Belgacom die 

door de concentratie wordt gevestigd of ten minste wordt versterkt. Scarlet heeft ook een 

uitgebreid en uitgestrekt optisch glasvezelnetwerk in bezit dat alle grote steden van het land 

dekt. 

De onderzochte concentratie heeft als dubbel gevolg dat Scarlet als onafhankelijke 

DSLoperator uit de markt verdwijnt en dat de marktleider Belgacom nog versterkt wordt. Na 

de concentratie zou dan ook onvoldoende concurrentiële druk uitgaan van alternatieve 

DSLoperatoren, op Belgacom, maar ook op de kabeloperatoren. De combinatie van de 

marktmacht van Belgacom met het Scarlet concept zou te sterk worden. 

De Raad komt ook tot het besluit dat de overname ernstige concurrentieproblemen stelt op de 

Belgische kleinhandelsmarkten voor vaste telefonie en verwijst naar het gezamenlijke 

marktaandeel van Belgacom en Scarlet dat veel hoger is dan het marktaandeel van de 

eerstvolgende concurrenten en naar de zeer hoge marktconcentratie. Tevens moet het relatief 

bescheiden marktaandeel van Scarlet gerelativeerd worden. 
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De overname kan dan ook alleen worden goedgekeurd onder volgende voorwaarden. 

- Belgacom moet het glasvezelnetwerk van Scarlet afstoten. Door gebruik te maken van dit 

netwerk zullen één of meerdere kopers, al dan niet nieuwkomers op de markt, de 

concurrentie met Belgacom en de kabeloperatoren kunnen aanzwengelen.  

- De klanten van Scarlet zijn vrij om voor een andere telecomoperator te kiezen, zonder 

schadevergoeding wegens vroegtijdige beëindiging van hun contract. De klanten van 

Scarlet moeten van die mogelijkheid geïnformeerd worden. Zo krijgen klanten van Scarlet 

die dat wensen, de mogelijkheid om van operator te veranderen, en krijgen andere 

telecomoperatoren een open kans om deze klanten voor zich te winnen.  

- Belgacom zal het Scarlet concept en het aanbod van Scarlet voor eindgebruikers gedurende 

drie jaar op de markt houden tegen dezelfde of gunstigere voorwaarden inzake prijs en 

kenmerken.  

- Een reeks andere voorwaarden garanderen het behoud, en in bepaalde gevallen zelfs de 

verlenging, van de bestaande overeenkomsten, zowel met eindgebruikers als met andere 

telecomoperatoren die diensten van Scarlet afnemen, en het behoud van het bestaande 

aanbod voor andere telecomoperatoren, eveneens tegen de geldende voorwaarden, onder 

meer inzake prijs. 

- Belgacom zal gedurende een door de Raad goedgekeurde maar niet publiek gemaakte 

periode in gans België dezelfde basistarieven hanteren voor haar 

breedbandinternetdiensten en voor toegang tot het vaste PSTN-telefoonnetwerk (en 

eveneens het tariefplan I-Talk) aan residentiële klanten. Zo kunnen eindgebruikers in gans 

België genieten van prijsverlagingen die Belgacom zou toepassen als reactie op agressieve 

aanbiedingen van regionale operatoren. 

Belgacom werd ook gehouden een Monitoring Trustee aan te stellen die zal toezien op 

bepaalde van de voorgestelde verbintenissen en voorwaarden. Deze Trustee werd door de 

Raad bij beslissing van 8 december 2008 goedgekeurd. 

Tegen deze beslissing van de Raad om de concentratie onder voorwaarden goed te keuren 

werd geen beroep aangetekend. 

1.4. Beslissing van 8 december 2008 - Zaak Febelco/Mauroy 

Beslissing 2008-C/C-65 van 8 december 2008 - Zaak MEDE-C/C-08/0027: Febelco 

CVBA/Mauroy Ets. NV, B.S. 16 maart 2009, p. 22248-22251. 

Op 8 december 2008 keurde de Raad de overname goed door Febelco van Mauroy Ets.  

Febelco is de grootste Belgische groothandelaar in farmaceutische producten op de Belgische 

markt en is hoofdzakelijk actief in Vlaanderen. Daarnaast is Febelco nog actief als ‘pre-

wholesaler’ via haar dochteronderneming Pharma Distri Center NV en heeft zij via 

Febelfarma CVBA een minderheidsparticipatie in 22 apotheken. Mauroy Ets. is een kleinere, 

familiale groothandelaar in farmaceutische producten die voornamelijk actief is in Wallonië. 

De aangemelde transactie betreft een protocolakkoord voor de overdracht van aandelen 

waarbij alle aandelen in Mauroy worden overgenomen door Febelco. Deze laatste zou 

daardoor de volle eigendom en uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Mauroy. De 

aangemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 6, § 1, 2°, van de WBEM.  

De analyse van de concentratie betreft vooral de Belgische markt van de ‘full-line’ 

groothandel in farmaceutische producten. Het gaat om groothandelaars die aan de apothekers 

het volledige assortiment van geneesmiddelen op voorschrift ter beschikking kunnen stellen 
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en die voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake snelle levering. De Raad is van oordeel 

dat deze markt van de groothandelaarverdelers (‘full-line’) in farmaceutische producten de 

relevante productmarkt is. Het verschil in aanbod van farmaceutische producten en in het 

aantal leveringen onderscheidt de groothandelaarverdelers (‘full-line’) van (onder meer) 

‘short-line’ groothandelaars. Naast een segmentatie van de productenmarkt op basis van de 

categorie groothandel (‘full-line’/‘short-line’), overweegt de Raad ook een segmentatie op 

basis van de categorie van klanten (apothekers en ziekenhuizen), maar de Raad acht het niet 

noodzakelijk om verder in te gaan op deze potentiële segmentaties omdat op basis van deze 

segmentaties de transactie geen mededingingsbeperkende gevolgen laat verwachten. 

De Raad is van oordeel dat de geografische markt maximaal nationaal is maar gezien de 

mededingingsrechtelijke analyse kan de exacte afbakening van de geografische markt 

opengelaten worden. 

De Raad stelt vast dat door de overname het marktaandeel van Febelco slechts in beperkte 

mate toeneemt en dat er geen grote overlapping bestaat tussen de activiteiten van Febelco en 

Mauroy. Bovendien blijven er nog voldoende sterke concurrenten, zoals Aprophar/Alpha 

Répartition en Pharma Belgium, over op de markt, waarvan sommige behoren tot grote 

internationale groepen. De Raad maakt ook gebruik van de HHI-index en is van oordeel dat 

een HHI tussen 1000 en 2000 met een delta lager dan 250 een eerste aanwijzing vormt voor 

een gebrek aan mededingingsrechtelijke bezwaren met betrekking tot de aangemelde 

transactie. Uit het marktonderzoek zijn bovendien evenmin mededingingsrechtelijke 

bezwaren naar voren gekomen. 

De Raad is daarom van oordeel dat de overname van Mauroy door Febelco de mededinging 

op de markt van de ‘full-line’ groothandel in farmaceutische producten niet op significante 

wijze zou belemmeren. 

1.5. Toepassing / naleving van de voorwaarden opgelegd in de beslissing nr. 

97-C/C-25 van 17 november 1997 in de zaak Kinepolis  

1.5.1. Beslissing van 27 februari 2008 in zaak Kinepolis Longdoz/Project Mediacité  

Beslissing nr. 2008-I/O-08 van 27 februari 2008 in zaak MEDE-I/O-07/0036, Kinepolis 

Longdoz / Project Mediacité, B.S. 18 maart 2008, p. 15857.  

Op 27 februari 2008 heeft de Raad voor de Mededinging beslist dat Kinepolis geen 

instemming van de Raad diende te vragen voorafgaand aan de oprichting van een nieuw 

bioscoopcomplex met 8 zalen en 1264 zetels in Luik, genaamd het project Mediacité. 

In de loop van 2007 had de auditeur een ambtshalve onderzoek ingesteld omdat er 

aanwijzingen waren dat Kinepolis de voorwaarden die de Raad had opgelegd in het kader van 

de goedkeuring in 1997 van de concentratie tussen de groep Bert en de groep Claeys, niet zou 

naleven (zie hierna in dit hoofdstuk in de samenvatting van de beslissing nr. 2008-C/C-52 van 

1 oktober 2008 van de Raad een opsomming van al de voorwaarden gekoppeld aan de 

goedkeuringsbeslissing van 1997).  

Eén van deze voorwaarden, namelijk de vierde, verplicht Kinepolis om de voorafgaande 

toestemming van de Raad te vragen voor de oprichting of overname van een 

bioscoopcomplex en eveneens voor de uitbreiding, renovatie of vervanging van een bestaand 

complex. Deze verplichting gold echter niet indien het aantal zetels of zalen als gevolg van de 

uitbreiding, renovatie of vervanging van een bestaand complex met minder dan 20%  stijgt. 
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De Raad had deze voorwaarde, samen met de andere voorwaarden gekoppeld aan de 

goedkeuringsbeslissing uit 1997 (hierna “de Beslissing van 1997”), op 16 april 2007 

opgeheven maar het Hof van beroep schorste de tenuitvoerlegging van deze beslissing op 23 

augustus 200736. De auditeur ging er bijgevolg vanuit dat de voorwaarden door het 

schorsingsarrest herleefden en dat Kinepolis voor de oprichting van een nieuw 

bioscoopcomplex te Luik in het kader van het Mediacité-project voorafgaande toestemming 

van de Raad diende te bekomen37. 

Tussen het indienen van het verslag op 29 november 2007 en de behandeling ter zitting van 

de Raad op 11 februari 2008, werd de zaak overgenomen door een andere auditeur dan 

degene die het ambtshalve onderzoek had geleid en het verslag had neergelegd. Ter zitting 

deed de nieuwe auditeur afstand van het overgrote deel van de vragen die aan de Raad werden 

voorgelegd in het oorspronkelijke verslag. 

Gelet op deze gewijzigde vordering van de auditeur en het schorsingsarrest van het Hof van 

beroep, beperkt de Raad zich in zijn beslissing tot het enige punt waar de auditeur nog een 

uitspraak over vroeg, met name of Kinepolis voor de oprichting van het project Mediacité 

reeds instemming had moeten vragen vóór de datum van de beslissing van 27 februari 2008. 

De Raad acht het niet aangewezen om zich, in afwachting van een definitieve uitspraak van 

het Hof van beroep over zijn beslissing van 16 april 2007 tot opheffing van de voorwaarden 

uit 1997, op algemene wijze uit te spreken over de interpretatie en toepassing van die 

voorwaarden. De definitieve uitspraak van het Hof in het beroep tegen de beslissing van de 

Raad van 16 april 2007 werd immers pas op 18 maart 2008 gedaan (zie hierna in dit 

hoofdstuk de samenvatting van de beslissing nr. 2008-C/C-52 van 1 oktober 2008 van de 

Raad en de samenvatting van het arrest van 18 maart 2008 waarbij het Hof de beslissing van 

de Raad van 16 april 2007 vernietigt).  

De Raad gaat na of de uitzondering op de toestemmingsvereiste in deze zaak van toepassing 

is. Bij zijn beoordeling hecht de Raad veel belang aan het feit dat de berekeningsmethode die 

de auditeur oorspronkelijk in zijn verslag had voorgesteld, niet langer werd aangehouden door 

zijn opvolger. Deze laatste verklaarde uitdrukkelijk ter zitting dat geen voorafgaande 

instemming vereist was indien Kinepolis ten laatste op het moment dat het nieuwe 

Mediacitécomplex operationeel wordt haar bestaande Palacecomplex in het Luikse zou 

sluiten. 

Op basis van dit gewijzigde standpunt van de auditeur en de informatie die Kinepolis heeft 

verstrekt, komt de Raad tot het besluit dat Kinepolis niet verplicht was om op grond van de 

Beslissing van 1997 het Mediacitéproject aan de Raad voor te leggen. Uit een globale 

vergelijking van het aantal zalen en zetels op het ogenblik van de beslissing van 27 februari 

2008 met het aantal zalen en zetels ten tijde van de Beslissing van 1997, evenals wanneer het 

Mediacitécomplex beschouwd wordt als een vervanging van het bestaande Palacecomplex te 

Luik, blijkt immers dat Kinepolis op basis van de meegedeelde cijfers onder de uitzondering 

valt. 

Tijdens de procedure voor de Raad werd UGC, een concurrent van Kinepolis, gehoord en had 

UGC ook verzocht om toegang te krijgen tot het dossier en het verslag van de auditeur. Dit 

verzoek was gebaseerd op het prejudicieel arrest van het Hof van Cassatie van 22 januari 

2008 in zaak CONC-C/C-07/0028, Tecteo/Brutele/Câble wallon (zie hiervoor in dit hoofdstuk 

bij de samenvatting van de beslissing van de Raad nr. 2008-C/C-05 van 31 januari 2008).  

                                                 

 
36

 Zie Jaarverslag 2007 van de Raad voor de Mededinging, hoofdstuk VIII, punt 4., p. 63-64.   
37

 Omtrent deze problematiek van de geldigheidsduur van de voorwaarden uit de Beslissing van 1997, zie de 

samenvatting van de beslissing van de Raad nr. 2008-C/C-52 van 1 oktober 2008.  
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De Raad komt tot het besluit dat het in deze zaak niet nodig is om, met toepassing van de 

regel gesteld in het arrest van het Hof van Cassatie, aan UGC het verslag of bepaalde stukken 

ervan mede te delen, opdat zij op nuttige wijze haar standpunt aan de Raad zou kunnen 

kenbaar maken. 

UGC heeft beroep ingesteld tegen beslissing van de Raad van 27 februari 2008. De beroepen 

beslissing van de Raad werd vernietigd op 22 oktober 2008. Het desbetreffende 

vernietigingsarrest van het Hof van beroep te Brussel wordt samengevat in hoofdstuk VII. Het 

Hof heeft overwegingen van zijn arrest gewijd aan de toegang voor derden tot dossierstukken 

en tot het verslag. In hoofdstuk IV van dit Jaarverslag, onder de titel, wordt kort nader belicht 

hoe met dergelijke verzoeken wordt omgegaan. 

1.5.2. Beslissing van 29 oktober 2008 – Zaak Kinepolis/ Multiscope  

Beslissing nr. 2008-C/C-56 van 29 oktober 2008 - Verzoek tot instemming met transactie 

tussen Kinepolis Group NV en Multiscope Palace NV, B.S. 9 december 2008, p. 65497-

65503. 

Op 29 juli 2008 heeft Kinepolis Group NV (hierna: Kinepolis) bij de Raad een verzoek tot 

instemming ingediend voor een transactie tussen Kinepolis en Multiscope Palace NV (hierna: 

Multiscope), in uitvoering van de vierde voorwaarde neergelegd in de beslissing nr. 97-C/C-

25 van de Raad betreffende de concentratie tussen de groep Bert en de groep Claeys (hierna 

“de Beslissing van 1997”). Deze voorwaarde verplicht Kinepolis om de voorafgaande 

toestemming van de Raad te vragen voor de oprichting of overname van een 

bioscoopcomplex en eveneens voor de uitbreiding, renovatie of vervanging van een bestaand 

complex. 

De NV Imagimons (hierna: Imagimons) exploiteert, samen met Lumière SA (een 99% 

dochter van de NV Imagimons), een bioscoop in Bergen (Imagix Mons) en wordt voor 100 % 

gecontroleerd door Multiscope. De door Kinepolis aangemelde transactie betreft het 

verwerven door Kinepolis van 50% in Imagimons van Multiscope. Deze verwerving volgt uit 

het lichten door Kinepolis van een calloptie opgenomen in een overeenkomst van 22 juni 

2001 tussen Kinepolis en Multiscope. De optie werd volgens Kinepolis gelicht op 10 augustus 

2007. Volgens Kinepolis is op die datum een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen 

voor de overdracht van 50% van de aandelen van Imagimons door Multiscope aan Kinepolis. 

Door de transactie zal Imagimons samen met haar 100% dochter Lumière NV van een 100% 

participatie gehouden door Multiscope overgaan naar een 50%-50% participatie door 

Kinepolis en Multiscope. 

Tussen de contractspartijen is vervolgens een geschil ontstaan en werd de gelichte optie met 

betrekking tot de verwerving van 50% van de aandelen in Imagimons, tot op de datum van 

deze beslissing voor zover de Raad bekend, nog niet uitgevoerd.  

Vooreerst behandelt de Raad in deze beslissing een aantal procedurele punten die van belang 

zijn in deze zaak. 

Met betrekking tot toegang tot het dossier voor de derden vond de kamer het noodzakelijk om 

aan derden toegang te verlenen tot een niet-vertrouwelijke versie van de verslagsnota die de 

auditeur bij de Raad heeft ingediend op 1 september 2008. Aan de hand van deze verslagsnota 

worden de derden geïnformeerd over de voornaamste argumenten van zowel Kinepolis als de 

auditeur betreffende de kern van het verzoek dat Kinepolis aan de Raad heeft gericht. Op die 

wijze kunnen derden daadwerkelijk inhoud geven aan hun rol als derden in de procedure die 

er voornamelijk in bestaat de Raad in te lichten over de gevolgen van deze transactie op de 

markt voor het vertonen van films in de regio van Bergen. Verdere toegang tot het 
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onderzoeksdossier is volgens de kamer niet dienstig, noch noodzakelijk, met name gelet op de 

uitstekende kennis van de markt die concurrenten van de aanmeldende partij hebben als 

concurrerende marktspelers. Bovendien brengt de beslissing in herinnering dat derden het 

recht van verdedinging geen wettelijke basis vormt opdat derden in een procedure van 

concentratiecontrole toegang tot het verslag en het dossier zouden moeten kunnen hebben, 

omdat zij zich niet in een toestand bevinden waarin zij zich zouden moeten kunnen 

verdedigen (zie verder in hoofdstuk IV van dit jaarverslag). 

Met betrekking tot het procedurele kader voor de behandeling van het verzoek van Kinepolis, 

waarvoor de Beslissing van 1997 verwijst naar de behandeling van het verzoek binnen de 

termijnen geldende voor concentratiecontrole, stelt de Raad dat bij de behandeling van deze 

zaak ervan werd uitgegaan dat de thans vigerende termijnen voor concentratiecontrole gelden. 

Bij gebreke aan een regeling van de wijze waarop het verzoek verder diende te worden 

behandeld, werd een kalender voor de behandeling bepaald zoals dat ook gebeurde in de 

eerdere toetsingen van de voorwaarden van de Beslissing van 1997. De oorspronkelijke 

termijn voor een beslissing van de Raad verstreek op 24 september 2008. Ingevolge een 

verzoek tot uitstel van Kinepolis, werd de termijn verlengd tot 29 oktober 2008.   

Uit de feiten in deze zaak blijkt dat de transactie nog niet is uitgevoerd zodat kan worden 

aangenomen dat Kinepolis tijdig haar verzoek tot de Raad heeft gericht. 

In het kader van de concurrentiële analyse van het verzoek van Kinepolis, sluit de Raad zich 

voor de definitie van de relevante productmarkten aan bij het standpunt van de auditeur, 

Kinepolis en alle derden en gaat hij uit van de stroomopwaartse markt voor de verdeling van 

films voor vertoning in de bioscoop en de stroomafwaartse markt voor de vertoning van films 

in de bioscoop. Voor de geografische markt voor vertoning van films in de bioscoop gaat de 

Raad in deze zaak uit van een zogenaamde ‘catchment area’ van 20 minuten rijden rond het 

Imagix Mons complex. De stroomopwaartse markt voor de verdeling van films voor 

vertoning in de bioscoop is nationaal van aard. 

De toetsing van de transactie door de Raad dient nog te gebeuren binnen het kader van de 

toepassing van de vierde voorwaarde zoals vervat in de Beslissing van 1997. De voorwaarden 

zoals geherformuleerd in de beslissing van 1 oktober 2008 van de Raad zijn strikt gesproken 

op het verzoek van Kinepolis nog niet van toepassing38. Behoudens voor specifieke 

procedurele aspecten, ligt het voor de hand dat de Raad in een toekomstgerichte benadering, 

bij het beoordelen van het onderhavige verzoek tot instemming, reeds rekening kan houden 

met de inhoudelijke beoordeling in de beslissing van 1 oktober 2008, althans in ieder geval 

voor het marktonderzoek en de afbakening van de relevante markt en analyse van de 

concurrentiestructuur op de markt. Kinepolis, de auditeur en alle tussengekomen derden gaan 

daar ook allen van uit.  

De eerste vraag die de kamer zich dient te stellen is of de transactie valt onder het 

toepassingsgebied van de vierde voorwaarde. In concreto dient de vraag gesteld te worden of 

het hier gaat om het overnemen van een bestaand cinemacomplex door Kinepolis. De Raad 

gaat er vanuit dat Kinepolis terecht een verzoek tot instemming heeft ingediend omdat de 

transactie leidt tot een wijziging in de zeggenschapsverhoudingen van Imagimons.  

Het feit dat het gaat om een participatie in de exploitatie van een bestaand complex, waarin 

Kinepolis aandeelhouder zou zijn samen met een onderneming die tot dan toe alle aandelen 

                                                 

 
38

 Zie net hieronder de samenvatting van deze beslissing van de Beslissing van de Raad nr. 2008-C/C-52 van 1 

oktober 2008 inzake het verzoek van Kinepolis tot opheffing van de voorwaarden opgelegd in de Beslissing van 

1997. 
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bezat, onderscheidt deze zaak duidelijk van de hypotheses waarin Kinepolis een nieuw 

cinemacomplex zou oprichten of een bestaand eigen complex zou aanpassen (een hypothese 

die tot aan de Beslissing van 2008 ook nog onder de vierde voorwaarde viel). Deze zaak is 

ook te onderscheiden van de situatie waarin Kinepolis een bestaand complex uitgebaat door 

een concurrent, volledig zou overnemen, al dan niet in een markt waar zij lokaal al actief is. 

Hetgeen voor de beoordeling door de Raad relevant is naar aanleiding van het conflict tussen 

de contractspartijen, is dat Multiscope zich als uitbater van het complex Imagix Mons verzet 

tegen de participatie van Kinepolis en de vrees heeft geuit, al dan niet terecht, dat Kinepolis 

zeggenschap zal verwerven door de wijze waarop de participatie zal worden uitgeoefend. 

Deze zaak is derhalve ook te onderscheiden van het geval waarin Kinepolis een 

bioscoopcomplex volledig zou overnemen van een marktspeler die zich daarmee akkoord 

verklaart en zich derhalve van de markt terugtrekt. 

De Raad is verder gebleken dat het voortbestaan van het complex Imagix Mons en dus het 

aanbod voor de consument op de relevante lokale markt, niet in gevaar is. Verder is het  niet 

aan de Raad te bepalen welke de beste optie is in dat verband: de zelfstandige exploitatie door 

Multiscope, de exploitatie met een participatie van Kinepolis of een ander scenario. Het is 

voor de Raad ook duidelijk dat door de participatie Multiscope als dusdanig niet verdwijnt als 

concurrent van Kinepolis. 

De Raad is van oordeel dat de ontegensprekelijke invloed die Kinepolis door haar participatie 

verwerft niet noodzakelijk de concurrentieverhoudingen op de markt, nationaal en lokaal 

bekeken, substantieel beïnvloedt. 

Vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt is er geen reden voor de Raad om voor deze transactie 

de instemming te weigeren als komt vast te staan dat deze niet als resultaat heeft dat de 

activiteiten van Imagix Mons volledig kunnen worden toegerekend aan Kinepolis. Deze vraag 

wordt door de Raad bekeken vanuit het perspectief van de zeggenschapsverhoudingen. De 

vraag is of de voorliggende overeenkomst nu tot gevolg heeft dat gezamenlijke zeggenschap, 

dan wel uitsluitende zeggenschap door Kinepolis ontstaat. In dat laatste geval zou het 

marktaandeel van Imagix Mons op nationaal niveau uiteraard volledig aan Kinepolis kunnen 

worden toegerekend. 

Volgens de Raad stemt de constructie, vanuit het perspectief van het mededingingsrecht, in 

haar geheel genomen overeen met gezamenlijke zeggenschap uitgeoefend door twee 

aandeelhouders met gelijkaardig aandeelhouderschap. De Raad gaat ervan uit dat elk van de 

aandeelhouders in elk geval theoretisch de mogelijkheid heeft om belangrijke strategische 

beslissingen te blokkeren en het beleid inzake de onderneming Imagimons in een patstelling 

te brengen (zie onder meer § 63, 64 en volgende van de Geconsolideerde Mededeling van de 

Commissie over bevoegdheidskwesties op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004, Pb. EG 

2008, C 95, p. 1). Mededingingsrechtelijk zal in ieder geval doorslaggevend moeten zijn hoe 

dat in de praktijk vorm zal krijgen. De Raad hecht belang aan een aantal verklaringen die  

Kinepolis in haar schriftelijke opmerkingen en ter zitting uitdrukkelijk heeft gedaan in dit 

verband. 

Op basis van het voorgaande is de Raad van oordeel dat de overeenkomst die de basis is voor 

het verzoek tot instemming, niet leidt tot het verkrijgen van een vorm van zeggenschap door 

Kinepolis die op bezwaren moet stuiten vanuit het oogpunt van de mededinging. Echter, 

aangezien de status van de overeenkomst het onderwerp is van een geschil en aangezien het 

alleen de feitelijke uitwerking in de praktijk is die doorslaggevend kan zijn, is het 

noodzakelijk dat de Raad zich in voorwaardelijke zin uitspreekt.  
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De Raad willigt, op basis van het voorgaande, het verzoek om instemming van Kinepolis  

inzake de transactie met Multiscope in maar onder voorwaarde dat de transactie waarvoor 

Kinepolis instemming vraagt aan de Raad, niet leidt tot het in feite of in rechte verwerven van 

uitsluitende zeggenschap in hoofde van Kinepolis, noch er toe leidt dat Kinepolis het 

dagelijks beleid zou kunnen voeren.  

Tegen deze beslissing van de Raad is beroep ingesteld bij het Hof van beroep te Brussel. De 

partijen hebben in 2009 afgezien van dit beroep omdat Kinepolis afstand heeft gedaan van 

haar recht de calloptie te lichten zodat het verwerven door Kinepolis van de participatie van 

50% in Imagimons niet is uitgevoerd. Het eindarrest van het Hof van beroep te Brussel dat 

vaststelt dat het geding voor dit Hof is beëindigd werd op 16 juni 2009 uitgesproken. 

1.6. Opheffing of handhaving voorwaarden Kinepolis 

Beslissing nr. 2008-C/C-52 van 1 oktober 2008 van de Raad - Verzoek van Kinepolis tot 

opheffing van de voorwaarden opgelegd in Beslissing 97-C/C-25 van 17 november 1997, 

B.S. 20 oktober 2008, p. 55779-55797.  

1.6.1. Voorgeschiedenis 

Op 8 december 2006 hebben Kinepolis Group NV en haar dochteronderneming die films 

distribueert KFD, afkorting van Kinepolis Filmdistributie NV (hierna gezamenlijk: 

“Kinepolis”) bij de Raad voor de Mededinging een verzoek ingediend tot herziening en 

opheffing van de voorwaarden die werden opgelegd in Beslissing nr. 97-C/C-25 van 17 

november 1997 betreffende de concentratie tussen de groep Bert en de groep Claeys onder de 

benaming “Kinepolis groep” (hierna: “de Beslissing” of “de Beslissing van 1997”). 

Voor een goed begrip wordt hier herhaald wat de Beslissing van 1997 bepaalde:  

“ De Raad voor de Mededinging stelt vast dat de aangemelde concentratie tot gevolg heeft dat 

de machtspositie die de groepen Bert en Claeys gezamenlijk bezitten, versterkt wordt, wat tot 

gevolg heeft dat de daadwerkelijke mededinging op de Belgische betrokken markt van het 

vertonen van films, en op wezenlijke delen daarvan, merkbaar wordt belemmerd; stelt vast dat 

de bijdrage van de aangemelde operatie tot de economische en technische vooruitgang, het 

wint van de aantasting van de mededinging die eruit voortvloeit, rekening houdend met de 

competitiviteit van de betrokken sectoren van filmproductie, -distributie en -vertoning ten 

opzichte van de internationale mededinging, alsook met het belang van de verbruikers.” 

De Raad gaf zijn goedkeuring tot de verwezenlijking van de aangemelde concentratie onder 

de volgende voorwaarden en verbintenissen: 

 “1. De groep die uit de concentratie ontstaat zal: 

a. geen exclusiviteit eisen van of vragen aan filmdistributeurs wat betreft het toewijzen van 

films ten aanzien van andere exploitanten van bioscopen; 

b. de films die de groep zelf distribueert niet voorbehouden voor eigen zalen; 

c. geen prioriteitsrecht – d.i. het recht dat de film eerst gedurende enige tijd in hun zalen 

speelt vóór de film voor anderen ter beschikking wordt gesteld – eisen van of vragen aan 

filmverdelers inzake het toewijzen van films aan andere exploitanten of prioriteitsrechten 

bekomen over films die de groep zelf verdeelt; 

d. geen aanzienlijk betere promotie voeren voor films die de groep verdeelt, noch op 

onredelijke wijze meer gunstige criteria eisen voor deze producten inzake programmatie, 

looptijd of zaalkeuzen, noch de films die de groep distribueert anderszins op onredelijke wijze 

bevoordelen. 
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2. Binnen een termijn van één jaar vanaf heden zal een einde worden gesteld aan de bestaande 

overeenkomsten met onafhankelijke zaaluitbaters wat betreft de programmatie en zullen de 

ondernemingen die deel uitmaken van de groep geen nieuwe akkoorden sluiten met 

onafhankelijke zaaluitbaters wat betreft de programmatie. 

3. De aanmeldende partijen zullen van de gewestelijke investeringsmaatschappij die bij de 

concentratie betrokken is, niet vragen noch bekomen dat zij niet participeert in of steun geeft 

aan andere ondernemingen die met de groep een concurrerende activiteit uitoefenen. 

4. De groep die uit de concentratie ontstaat zal geen nieuw één-of-meer zalencomplex 

oprichten of overnemen noch een bestaand complex uitbreiden, renoveren of vervangen 

zonder de voorafgaande instemming van de Raad voor de Mededinging. 

Deze voorwaarden van voorafgaande instemming van de Raad geldt niet bij een uitbreiding, 

renovatie van een bestaand complex, of vervanging van een bestaand complex door een ander 

complex, indien dit tot gevolg heeft dat het aantal zetels of zalen van het betrokken complex 

stijgt met minder dan 20% gedurende de termijn bepaald in punt 5 van dit beschikkend 

gedeelte. 

De Raad zal op een verzoek tot instemming een beslissing nemen binnen de termijnen zoals 

deze thans gelden voor het concentratietoezicht na de partijen te hebben gehoord. Bij 

ontstentenis van beslissing binnen deze termijnen zal de Raad geacht worden met het verzoek 

in te stemmen. 

5. Deze voorwaarden gelden voor een periode van tien jaar, die stilzwijgend wordt verlengd 

voor gelijke termijnen van tien jaar tenzij de Raad, op verzoek van de partijen ingediend zes 

maanden voor het verstrijken van deze termijn, beslist deze voorwaarden op te heffen. 

De Raad zal worden geacht de voorwaarden te hebben opgeheven bij ontstentenis van een 

beslissing binnen de termijnen die thans gelden inzake concentratietoezicht. 

6. Deze voorwaarden gelden voor alle ondernemingen die na uitvoering van de aangemelde 

overeenkomst gecontroleerd zullen worden door de holdingmaatschappij van de groep.”  

Op 16 april 2007 sprak de Raad een beslissing uit waarin de voorwaarden zoals opgelegd in 

de Beslissing van 1997, werden opgeheven.  

Op 23 augustus 2007 schorste het Hof van beroep te Brussel de beslissing van de Raad van 16 

april 2007, op verzoek van de Federatie van Cinema’s van België (FCB), Utopolis NV 

(hierna: “Utopolis”) en UGC Belgium NV (hierna: “UGC”), allen tussengekomen als derden 

in de procedure voor de Raad. Op 18 maart 2008 deed het Hof van beroep definitief uitspraak.  

Het Hof vernietigde de beslissing van de Raad bij arrest van 18 maart 2008 en verwees de 

behandeling van de zaak terug naar de Raad. De voorzitter van de Raad wees de verdere 

afhandeling van het verzoek van Kinepolis toe aan een anders samengestelde kamer. De zaak 

werd in behandeling genomen door de tiende kamer van de Raad voor de Mededinging.  

1.6.2. Procedure 

In deze zaak verkregen de volgende derden het recht om gehoord te worden door de kamer: 

UGC, de Federatie van Cinema’s in België (FCB), Utopolis, Multiscope –Palace NV, 

Imagimons NV, Lumière NV en Imagix Tournai (gezamenlijk “Multiscope”) (zie verder in dit 

Jaarverslag over rechten van derden).  

Het oorspronkelijke verzoekschrift van Kinepolis had tot doel de Raad voor de Mededinging 

te vragen om de bij de Beslissing van 1997 aan Kinepolis opgelegde voorwaarden te herzien 

en op te heffen. Na het arrest van 18 maart 2008 van het Hof van beroep te Brussel heeft 
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Kinepolis bij de Raad een aanvulling ingediend waarmee zij haar oorspronkelijk 

opheffingsverzoek bijwerkt met recente informatie en bijkomende opmerkingen formuleert.  

1.6.3. Standpunt van de auditeur 

In het kader van deze procedure heeft de auditeur drie gemotiveerde verslagen ingediend bij 

de Raad. In het eerste gemotiveerd verslag van 12 december 2006 heeft de auditeur zijn 

standpunt uiteengezet omtrent het juiste tijdstip voor de indiening van het verzoek van 

Kinepolis. De auditeur gaat in zijn tweede gemotiveerd verslag van 12 maart 2007 in op het 

marktonderzoek, en op de argumenten met betrekking tot het verzoek van Kinepolis tot 

opheffing van de voorwaarden. Uit de marktanalyse besluit de auditeur dat Kinepolis een zeer 

sterke marktmacht heeft op de Belgische markt voor het vertonen van films in de bioscoop. 

Bij de beoordeling van de voorwaarden gaat de auditeur per voorwaarde, en zonder vast te 

stellen of Kinepolis op het ogenblik van deze beoordeling over een machtspositie bezit, na of 

de opheffing ervan zou leiden tot de vestiging of een versterking van een machtspositie in 

hoofde van Kinepolis.   

De eerste voorwaarde moet volgens de auditeur worden gehandhaafd opdat concurrerende 

bioscopen de toegang behouden tot alle films, inclusief deze verdeeld door KFD, en zij daar 

op hetzelfde ogenblik als Kinepolis over kunnen beschikken. Hij meent ook dat de tweede 

voorwaarde dient te worden behouden omdat Kinepolis anders haar significante marktmacht 

ten aanzien van de distributeurs zou kunnen versterken en door het sluiten van 

programmatieovereenkomsten met concurrenten aan marktverdeling zou kunnen doen. 

Voorwaarde drie moet niet langer worden gehandhaafd aangezien de GIMV geen 

referentieaandeelhouder meer is van Kinepolis.  

Tenslotte pleit de auditeur voor het gedeeltelijke behoud van de vierde voorwaarde. Op basis 

van een onderscheid tussen interne en externe groei, pleit hij enkel voor het behoud van de 

voorwaarde, en dus de voorafgaande instemming van de Raad, voor gevallen van externe 

groei waarbij Kinepolis een bioscoopcomplex wenst over te nemen van een concurrent. Hij 

stelt wel voor om de geldingsduur van de voorwaarden, rekening houdend met de 

technologische evoluties, in te perken tot vijf in plaats van tien jaar, met behoud van de 

stilzwijgende verlenging voor eenzelfde termijn. 

De auditeur vraagt tevens aan de Raad om de procedurele modaliteiten voor het bekomen van 

een voorafgaande instemming te verduidelijken. 

Na het arrest van het Hof van beroep van 18 maart 2008 heeft de auditeur, die de 

verantwoordelijkheid voor deze zaak heeft overgenomen van zijn collega, op vraag van de 

kamer een bijkomend onderzoek gevoerd. De aanvulling van Kinepolis op haar 

oorspronkelijk verzoek tot opheffing van de voorwaarden werd door de auditeur betrokken bij 

zijn onderzoek. De resultaten van dit bijkomende onderzoek zijn verwerkt in het derde 

gemotiveerd verslag dat werd ingediend bij de Raad.  

Het derde verslag bouwt grotendeels verder op het tweede verslag en bevat daarnaast een 

aantal nieuwe elementen die deels voortvloeien uit de resultaten van het bijkomend onderzoek 

en deels antwoorden op overwegingen die het Hof van beroep in zijn vernietigingsarrest heeft 

geformuleerd. 

De auditeur wijkt in het derde verslag op een aantal punten af van het standpunt van de vorige 

auditeur zoals weergegeven in het tweede verslag. Het derde verslag bevat niet langer felle 

kritiek op een economische studie van Prof. Frank Verboven die Kinepolis bij haar 

aanvankelijk verzoek tot opheffing van de voorwaarden had gevoegd, maar benadrukt dat de 

meerderheid van de ondernemingen die betrokken waren bij het marktonderzoek niet akkoord 
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gaan met de conclusies van deze economische studie. Dit is onder meer het geval wat betreft 

het al dan niet bestaan van een machtspositie en het behoud van de voorwaarden.  

1.6.4. Procedure voor de Raad: het kader 

Het Hof heeft de zaak terugverwezen naar de Raad voor “verdere afhandeling” van het 

verzoek van Kinepolis. Op basis daarvan is de Raad ervan uitgegaan dat het oorspronkelijke 

verzoek van Kinepolis van 8 december 2006 nog steeds aanhangig was bij de Raad en dat ook 

de oorspronkelijke verslagen van de auditeur alsook de beslissingen ten aanzien van 

verzoekschriften van derden, in stand bleven voor zover zij geen onderwerp waren van de 

beroepsprocedure of het Hof van beroep er geen afbreuk aan heeft gedaan in zijn eindarrest.  

Door de Raad is na de terugverwijzing een gelijkaardige werkwijze gevolgd als naar 

aanleiding van de behandeling van het oorspronkelijk opheffingsverzoek: na toewijzing van 

de zaak aan een kamer van de Raad werd op de zitting van 19 mei 2008 een tijdspad 

vastgelegd en werd akte genomen van het feit dat Kinepolis daarmee afstand heeft gedaan van 

de termijn genoemd in de Beslissing van 1997.  

Een verdere procedurele kwestie die in de beslissing wordt behandeld heeft betrekking op 

gegevens afkomstig van derden en het dossier neergelegd door de auditeur. Uit het verslag 

van de auditeur blijkt dat, wanneer de derden enkel een vertrouwelijke versie bezorgden, dit 

stuk uit het dossier werd verwijderd. Desbetreffend bevestigde de auditeur ter zitting dat deze 

werkwijze gebaseerd is op de procedure beschreven in artikel 44, § 7 WBEM.  

Nog afgezien van de vraag of de genoemde procedure van toepassing is in de onderhavige 

zaak, wijst de Raad erop dat de gevolgde werkwijze feitelijk tot gevolg heeft dat de kamer van 

de Raad aan wie de behandeling van deze zaak is toevertrouwd, verstoken kan blijven van 

gegevens van marktspelers, die noch partij zijn bij deze procedure, noch als derden worden 

gehoord.  

Zoals in de beslissing wordt opgemerkt is de Raad als rechtscollege gehouden aan de 

beginselen inzake behoorlijke rechtsbedeling die impliceren dat hij een beslissing ten gronde 

niet baseert op stukken waarvan de betrokken ondernemingen geen kennis zouden hebben 

gekregen. Dit beginsel is thans ook uitdrukkelijk neergelegd in de artikelen 48, § 7, van de 

WBEM en artikel 57, § 4, van de WBEM.  

Tenslotte bevat de beslissing ook nog een bedenking die betrekking heeft op derden en hun 

aanwezigheid ter hoorzitting. De Raad stelt vast dat de wetgever niet heeft voorzien in de 

mogelijkheid om een onderneming te sanctioneren voor het niet-verschijnen voor de Raad. In 

deze procedure vond de kamer het nuttig en noodzakelijk om de onderneming Sony Pictures 

Releasing NV te horen. Deze onderneming gaf echter aan niet te willen verschijnen. Het 

gebrek aan sanctioneringsmogelijkheden in dit verband, ontneemt het nuttig effect aan de 

mogelijkheid voor de Raad om elke natuurlijke of rechtspersoon te horen. Bovendien creeërt 

deze situatie een onevenwicht met de onderzoeksprocedure, waarvoor de Raad wel over de 

wettelijke mogelijkheid beschikt om ondernemingen te sanctioneren voor niet-medewerking 

(artikel 64, § 1 WBEM).  

1.6.5. De zaak ten gronde: de marktafbakening 

Volgens de auditeur dient in deze zaak nog steeds dezelfde marktdefinitie te worden 

gehanteerd als ten tijde van de Beslissing van 1997, met name de markt voor het vertonen van 

films in de bioscoop. De tweede relevante markt is de stroomopwaartste markt, namelijk deze 

voor het verdelen van films die vertoond worden in de bioscoop. Kinepolis voert aan dat de 

definitie van de productmarkten die de auditeur hanteert te eng is en dat er in vergelijking met 
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de Beslissing van 1997 geen onderscheid meer dient gemaakt te worden naargelang van het 

medium dat wordt gebruikt. 

Kinepolis gaat wel akkoord met de geografische afbakening door de auditeur van beide 

markten waarbij zij voor de stroomopwaartse markt ook uitgaat van een nationale afbakening 

en de markt voor het vertonen van films als lokaal beschouwt.  

De Raad sluit zich voor de definitie van de relevante productmarkten aan bij het standpunt 

van de auditeur en gaat uit van de stroomopwaartse markt voor de verdeling van films voor 

vertoning in de bioscoop en de stroomafwaartse markt voor de vertoning van films in de 

bioscoop. In het kader van de afbakening van een afzonderlijke markt voor het vertonen van 

films in de bioscoop is volgens de Raad onder meer het aparte venster dat aan bioscopen 

wordt voorbehouden door de distributeurs en de exclusiviteit die daarmee gepaard gaat van 

doorslaggevend belang. Daarnaast biedt een bioscoop ook een andere kijkervaring. Volgens 

de beslissing heeft Kinepolis niet kunnen aantonen dat de technologische ontwikkelingen en 

de consumentenvoorkeur sinds 1997 dermate veranderd zijn, dat de markt ruimer zou moeten 

worden afgebakend.  

1.6.6. De toetsing van de voorwaarden in het algemeen en de positie van Kinepolis  

De Raad moet in dit kader oordelen of er redenen zijn om de in 1997 opgelegde voorwaarden 

op te heffen. Een dergelijke heroverweging staat niet gelijk met een onderzoek van de vraag 

of de voorwaarden destijds aangewezen waren dan wel of de modaliteiten die eraan 

verbonden werden zoals de geldingstermijn, adequaat waren op het moment van de beslissing.  

Wel zijn de doelstellingen van de Raad bij het nemen van zijn beslissing in 1997 van groot 

belang. Daarbij moet mee in aanmerking genomen worden dat het eigen is aan een 

prospectieve analyse dat niet alle effecten van de concentratie die men voorzag in de markt in 

1997, zich ook daadwerkelijk hebben voorgedaan in de jaren volgend op de beslissing.  

Voor de Raad is door Kinepolis en de auditeur, en ook door de derden, veel aandacht besteed 

aan de evolutie van het marktaandeel van Kinepolis sinds 1997 en ook aan de vraag of 

Kinepolis een machtspositie bekleedt.  

De Beslissing van 1997 ging er volgens de Raad van uit dat Kinepolis een machtspositie 

bekleedde, maar dit moet vooral gezien worden in het licht van de concentratiecontrole die het 

kader vormde van de beoordeling: het tot stand brengen of het versterken van een 

machtspositie was en is nog steeds het substantiële criterium bij de beoordeling van een 

concentratie.  

De marktafbakening moet volgens de Raad lokaal gebeuren. Dit betekent dat het vaststellen 

of er sprake is van een machtspositie ook strikt genomen voor elk van de relevante markten 

zou dienen te gebeuren. Gelet op de aard en de omvang van het toezicht in deze procedure, 

behoeft er thans niet te worden beoordeeld of Kinepolis een machtspositie bekleedt in de zin 

van artikel 3 of artikel 8, § 3, van de WBEM. Ook de auditeur is van oordeel dat een dergelijk 

oordeel in deze context niet onontbeerlijk is.  

Op basis van de cijfers zoals die voor de Raad zijn aangebracht, blijkt dat Kinepolis 

ongetwijfeld marktleider is op de relevante markten (voor inkoop en vertoning van films) en 

daarop een sterke positie bekleedt, hetgeen niet noodzakelijk hoeft te betekenen dat een 

machtspositie in mededingingsrechtelijke zin is vastgesteld of dat er sprake is van een 

belemmering van de daadwerkelijke mededinging. De marktmacht van Kinepolis is niet 

doorslaggevend in het oordeel van de Raad. Er zijn een reeks andere, aan Kinepolis externe 

factoren, die daarbij tevens een rol spelen. 
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Op basis van de evolutie van het nationaal marktaandeel van Kinepolis stelt de Raad vast dat 

dit marktaandeel de eerste jaren na de concentratie is toegenomen tot ongeveer 52%. Vanaf 

2001 is het marktaandeel beginnen dalen tot in 2005, toen er zich een zeer beperkte stijging 

heeft voorgedaan, om vanaf 2006 verder te dalen tot ongeveer 44%.  

Uit de beslissing blijkt dat de marktaandelen van een aantal van de belangrijkste concurrenten 

de laatste jaren niet aan dezelfde tendens als het marktaandeel van Kinepolis onderhevig zijn. 

Terwijl het marktaandeel van Kinepolis vanaf 2001 is beginnen afnemen en de laatste jaren 

stabiel is gebleven, zijn de marktaandelen van een aantal concurrenten, zoals de groep Van de 

Casseye, Multiscoop en Hanne, aanvankelijk ook gedaald, maar valt vanaf 2004 opnieuw een 

stijging van hun marktaandeel waar te nemen. Doordat een aantal concurrenten van Kinepolis, 

zoals de groep Van de Casseye, UGC en Utopolis hun netwerk van bioscoopcomplexen de 

voorbije tien jaar hebben uitgebreid naar een groter aantal steden, hebben ze zich ook 

ontwikkeld tot nieuwe regionale concurrenten van Kinepolis. In 2008 heeft UGC haar 

bioscoopcomplex te Louvain-La-Neuve definitief gesloten wat de daling van haar 

marktaandeel verklaart. 

Naast de kwantitatieve gegevens omtrent de marktaandelen van de spelers op de 

bioscoopmarkt, neemt de Raad in een tweede beweging de volgende belangrijke elementen 

mee in zijn beoordeling. Er zijn eerst en vooral een aantal toekomstige relevante evoluties met 

betrekking tot de marktstructuur en marktomstandigheden die uitvoerig zijn toegelicht door de 

auditeur, Kinepolis en de derden. Het gaat met name om de reeds vermelde digitale en 

driedimensionale projectie, het systeem van de "virtual print fee", de toegenomen zijdelingse 

concurrentiedruk door de opkomst van de DVD en homecinema-systemen, de verschuiving 

van de consumentenvoorkeur naar kleinere complexen dichter bij het stadscentrum of de 

uitgaansbuurt, en nieuwe vormen van entertainment waarvoor cinemazalen gebruikt kunnen 

worden. Uit deze tendenzen volgt nog niet volgt dat de marktafbakening er ingrijpend door 

verandert maar desalniettemin zijn ze relevant voor de mededingingsrechtelijke analyse.  

Ten tweede dient de Raad zich de vraag te stellen vanuit het belang van de consument, welk 

verwachtingspatroon reëel is op basis van de huidige marktstructuur. De beslissing stelt dat 

niet zonder meer als vaststaand en zeker aangenomen kan worden dat de (lokale) marktmacht 

van een cinema-exploitant de consumentenbelangen (in casu door hogere ticketprijzen) zou 

schaden en dat de bescherming van zwakkere (eventueel minder efficiënte) concurrenten ook 

automatisch goed is voor de consumenten. Anders gezegd, is het niet evident om vertrekkende 

vanuit het consumentenbelang aan Kinepolis ingrijpende en quasi-permanente 

groeibeperkingen op te leggen wanneer de marktomstandigheden, los van de opgelegde 

voorwaarden, er naar alle waarschijnlijkheid reeds voor zorgen dat Kinepolis haar 

marktmacht niet kan uitspelen op het vlak van de ticketprijzen. 

Ten derde moeten er vraagtekens geplaatst worden bij de vermeende positieve gevolgen van 

de inperking van de expansie van Kinepolis op de kwaliteit van haar aanbod of van de 

innovatie. Er lijken geen ernstige aanduidingen te zijn dat Kinepolis haar marktmacht zou 

misbruiken ten nadele van de consumenten door de verminderde kwaliteit van het filmaanbod 

of tragere innovatie. 

Ook op het vlak van de consumentenvoorkeuren toont de auditeur tenslotte aan dat Kinepolis 

door haar modern zalenpark een duidelijk concurrentievoordeel geniet. Dit argument kan 

echter bezwaarlijk aangevoerd worden om aan te tonen dat Kinepolis haar marktmacht ten 

nadele van de consumenten uitspeelt. Het beantwoorden aan de consumentenvoorkeuren zou 

juist een investeringsprikkel voor de concurrenten moeten uitmaken. 
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1.6.7. De toetsing van de voorwaarden 1 en 2 van de Beslissing van 1997 

In de beslissing worden vervolgens de eerste en de tweede voorwaarde (hiervoor geciteerd) in 

hetzelfde onderdeel behandeld omdat deze voor de Raad in verband staan met elkaar. De 

Raad stelt vast dat de vrees voor de afhankelijkheid van de distributeurs ten aanzien van 

Kinepolis, die uit de beslissing van 1997 blijkt en ten grondslag ligt van deze voorwaarden, 

niet is uitgekomen. De vrees van de Raad in 1997 voor een ongelijke behandeling van de met 

Kinepolis concurrerende bioscopen op het vlak van de distributievoorwaarden en de 

verschraling van het filmaanbod, blijft daarentegen in zekere mate wel nog relevant.  

De verspreiding van digitale projectie in de Belgische bioscopen zal in de nabije toekomst wel 

nog verder toenemen. De digitalisering van de filmvertoning maakt het technisch immers 

mogelijk om een film onbeperkt te verdelen en dit zonder bijkomende kosten. Over de 

digitalisering merkt de Raad nog op dat sommige concurrenten hun beklag doen over het feit 

dat Kinepolis als marktleider hen dwingt tot grote investeringen, onder meer in het kader van 

de digitalisering maar dat iedereen het erover eens is dat dit een innovatieve ontwikkeling is 

in het belang van de consument. 

De Raad stelt verder vast dat het risico niet helemaal valt uit te sluiten dat Kinepolis door 

middel van programmatieakkoorden met onafhankelijke bioscopen haar marktmacht zou 

versterken en de mededinging op de lokale markt kan beperken. Tussen concurrerende 

bioscopen vormt het filmaanbod immers één van de belangrijke factoren in de strijd om de 

bioscoopbezoeker. 

Het behoud van beide voorwaarden gedurende een overgangsperiode moet toelaten dat de 

concurrenten zich aanpassen aan een nieuwe situatie en dat ze nauwkeurig op de naleving van 

voornamelijk de eerste voorwaarde toezien. 

Gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot de distributie van films die reeds hebben 

plaatsgevonden en kunnen worden verwacht met name in verband met de digitalisering van de 

filmvertoning in de komende periode lijkt een behoud van deze voorwaarden voor beperkte 

periode redelijkerwijze voldoende om toegang tot een ruim aanbod van films voor de 

concurrenten en de consumenten te verzekeren in een dergelijke overgangsperiode. De Raad 

is op basis van het voorgaande van oordeel dat de eerste en tweede voorwaarde in hun geheel 

nog dienen te worden behouden voor een beperkte periode die afloopt in de tijd (meer over de 

duur hierna). 

1.6.8. De toetsing van voorwaarde 3 

De Raad stelt vast dat Kinepolis, de auditeur en de derden, het er intussen over eens zijn dat 

deze voorwaarde zonder voorwerp is geworden en daarom niet behouden dient te blijven. De 

GIMV is immers geen referentieaandeelhouder meer van Kinepolis. Deze voorwaarde kan 

dan ook worden opgeheven. 

1.6.9. De toetsing van voorwaarde 4 

De vierde voorwaarde had volgens de Raad in 1997 het volgende voor ogen:  

- de voorwaarde zou ertoe moeten leiden dat de verdere groei van de groep op de Belgische 

markt wordt tegengehouden als ze bedreigend is; 

- de groei van de groep is bedreigend wanneer vaststaat dat een uitbreiding van het 

zalenpark van de groep in België de daadwerkelijke mededinging belemmert; 

- de voorwaarde zou voor de andere zaalexploitanten betere mededingingsvoorwaarden 

moeten creëren. 
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De Raad leidt hieruit af dat het instellen van de procedure van voorafgaande instemming dan 

als doel heeft om toe te laten aan de Raad om de eerste twee genoemde elementen te toetsen, 

hetgeen moet leiden tot een resultaat dat overeenstemt met het derde element.  

Volgens de Beslissing van 1997 is de groei van Kinepolis als zodanig, of de uitbreiding van 

het zalenpark als zodanig, niet problematisch. De bedoeling was om een toezicht te 

organiseren om te vermijden dat er een aantasting van de mededinging zou plaatsvinden. Tot 

die conclusie is de Raad in de afgelopen periode nooit gekomen (de beslissing verwijst ook 

naar de vorige toepassingsgevallen door de Raad in 2000, 2004, 2005, 2008).  

Het lijkt de Raad alleszins duidelijk dat het marktaandeel van Kinepolis niet wezenlijk is 

gegroeid en dat de afstand tussen Kinepolis en de concurrenten in marktaandeel verkleind is, 

zowel beschouwd in zetels als in toeschouwers, weze het niet substantieel. De markt is in 

beweging. Vanuit die optiek lijkt de doelstelling van de Raad in 1997 in de praktijk 

gedeeltelijk gerealiseerd. Het is voor de Raad nagenoeg ondoenbaar na te gaan of de kloof 

tussen Kinepolis en de concurrenten nog minder groot of juist groter zou geweest zijn zonder 

het bestaan van deze voorwaarde. Wat van belang is, is dat de concurrentie zich alleszins 

heeft gehandhaafd, dat de markt in beweging is, en dat er belangrijke ontwikkelingen zijn 

geweest binnen de groep van concurrenten. 

Dit gezegd zijnde, bestaat er bij de Raad ook anno 2008 nog steeds een zorg met betrekking 

tot de bioscoopmarkt in België. Deze zorg ligt in het verlengde van de zorgen die de Raad in 

1997 had maar is genuanceerd op basis van hetgeen ondertussen kan worden vastgesteld in de 

markt alsook van de meer recente informatie waarover de Raad thans beschikt.  

Het kan immers niet worden ontkend dat Kinepolis beschikt over een zekere marktmacht, 

voornamelijk door haar belangrijk marktaandeel wanneer dit op nationaal of lokaal niveau 

wordt bekeken. De Raad stelt vast dat, in tegenstelling tot wat de Raad wellicht meende in 

1997, er nog ruimte is voor groei op de Belgische markt, zij het wellicht in beperkte mate. 

Met name zijn er nog enkele regio’s waar er nog ruimte lijkt te zijn voor nieuwe 

bioscoopcomplexen.  

De Beslissing had reeds vastgesteld dat de concurrentie voor de bioscooptoeschouwer zich op 

lokaal niveau afspeelt. De doelstellingen van de Beslissing 1997 indachtig, zou het voor de 

zogenaamde blinde vlekken, met name de regio’s waar nog ruimte is voor uitbreiding of waar 

Kinepolis nog geen belangrijke speler is, van extra belang zijn dat de concurrenten daar op 

korte termijn kansen benutten om marktaandeel te verwerven. Om die reden is behoud van de 

vierde voorwaarde wat betreft de oprichting en overname van nieuwe complexen door 

Kinepolis een mogelijkheid voor de Raad om een beperkt toezicht uit te oefenen.  

Wat betreft de vervanging van een bestaande bioscoop, volgt de Raad de stelling van de 

auditeur dat dit onderdeel van de voorwaarde kan vervallen. Dezelfde beslissing dringt zich 

op voor renovatie en uitbreiding. Als Kinepolis verplicht wordt de bouw van nieuwe 

complexen en overname van bestaande complexen ter goedkeuring aan de Raad voor te 

leggen, kan de Raad nagaan of de geplande investering al dan niet zal leiden tot het innemen 

van een additionele lokale markt door Kinepolis, of er een realistische kans bestaat dat haar 

concurrenten een gelijkaardige investering zullen realiseren op de betrokken markt en of 

Kinepolis door haar marktmacht zich eventueel in gunstigere omstandigheden bevindt om bij 

voorrang schaarse vestigingsplaatsen en vereiste vergunningen te bekomen. De Raad zal 

desgevallend de voorgenomen investering of overname kunnen verbieden of voorwaarden aan 

haar eventuele goedkeuring verbinden die er toe strekken de gewenste pluraliteit van het 

cinema-aanbod op de betreffende markt te vrijwaren.  
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Er wordt aan toegevoegd dat het loutere bestaan van deze voorwaarde op termijn 

concurrenten niet kan garanderen dat zij in de regio’s waar nog ruimte is voor groei, effectief 

hun positie zullen versterken, als ze dat al willen. Er zijn ontegensprekelijk meerdere factoren 

die bepalen of er op een bepaalde site uiteindelijk een nieuwe bioscoop komt en wie die zal 

uitbaten. 

1.6.10. Toepassingsmodaliteiten van de voorwaarden die worden behouden 

Eerst moet worden verduidelijkt wat onder het begrip overnemen dient te worden verstaan. 

De Raad is van oordeel dat het aangewezen is voor de interpretatie van dat begrip de 

concentratiecontrole als uitgangspunt te nemen. Van overname in de zin van deze beslissing 

zal sprake zijn ingeval van het verkrijgen van zeggenschap in de zin van artikel 6, § 1, 2°, van 

de WBEM. 

Ook al is de betreffende procedure niet gelijk te stellen met de concentratiecontrole, toch kiest 

de Raad ervoor om, in de beperkte periode dat de voorwaarden nog gelden, de analogie met 

de procedure voor concentratietoezicht te bestendigen en te verduidelijken. Het is echter niet 

opportuun om voor de praktische modaliteiten van het verzoek (bijvoorbeeld het gebruik van 

het aanmeldingsformulier) ook te voorzien in strikte analogie met de concentratiecontrole.  

1.6.11. De geldingsduur van de voorwaarden die worden behouden 

Uit het voorgaande blijkt dat de Raad de opgelegde voorwaarden aan Kinepolis gedeeltelijk 

en voor een beperkte tijd wil behouden.  

De Beslissing van 1997 bepaalt dat de eerste tot en met de vierde voorwaarde zouden gelden 

voor een periode van tien jaar, die stilzwijgend wordt verlengd voor gelijke termijnen van tien 

jaar tenzij de Raad, op verzoek van partijen ingediend zes maanden voor het verstrijken van 

deze termijn, beslist de voorwaarden op te heffen.  

Er werd in de Beslissing van 1997 voorzien dat een verzoek tot opheffing alleen kon worden 

ingesteld bij het verstrijken van de eerste tienjarige periode, maar er werd niets bepaald 

omtrent wat de uitkomst van een dergelijk onderzoek door de Raad kon zijn, afgezien van de 

hypothese van de opheffing, dewelke ook diegene is die door het Hof van beroep werd 

beoordeeld. 

De Raad is van oordeel dat alles in ogenschouw nemend, er reden is om sommige van de 

voorwaarden, in gedeeltelijk gewijzigde vorm, te laten bestaan. Echter, met dat oordeel is 

onlosmakelijk verbonden de overtuiging dat deze voorwaarden in beginsel moeten uitdoven, 

met andere woorden zonder dat nog moet worden voorzien dat een initiatief van Kinepolis 

daarvoor nodig is. De Raad is de overtuiging toegedaan dat een deel van de vrees die de Raad 

had met betrekking tot de gevolgen op de mededinging van de concentratie, zich niet 

gematerialiseerd heeft en dat daardoor de zorgen die leefden bij de Raad in 1997 niet meer, of 

niet meer volledig, moeten worden geacht te bestaan.  

Daarnaast is doorslaggevend dat het onzeker is of aan die zorgen kan worden tegemoet 

gekomen door het behoud van de voorwaarden op lange termijn en dat de afweging van de 

impact van de voorwaarden op basis van de huidige feitelijke en juridische context toch 

anders moet zijn dan in 1997. 

Het moet ook worden erkend dat het opleggen van de voorwaarden zoals gebeurd in de 

Beslissing van 1997, een ingrijpende maatregel is vanwege een mededingingsautoriteit omdat 

zij de commerciële vrijheid van een onderneming aan banden legt.   
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De beslissing overweegt dat het thans niet meer vanzelfsprekend is dat het behoud van de 

voorwaarden voor een lange periode nog gerechtvaardigd is vanuit de optiek van de 

bescherming van de concurrenten, noch vanuit het consumentenbelang. 

Daarom kan de Raad een selectief en tijdelijk preventief ingrijpen in de 

concurrentievoorwaarden verantwoorden wanneer redelijkerwijs kan verwacht worden dat 

daardoor een effectieve stimulans ontstaat die bepaalde marktimperfecties kan remediëren en 

op korte termijn leidt tot een merkbare verbetering in de diversiteit van het aanbod inzake 

films en filmvertoninginfrastructuur voor de consumenten. Het verder bestaan van de 

voorwaarden voor een beperkte periode is als een overgangsperiode te beschouwen waarin de 

concurrenten, alsdan na meer dan veertien jaar, voldoende gewapend moeten zijn om de 

concurrentie met Kinepolis aan te gaan.  

De voorwaarden worden verlengd voor drie jaar. Daarna moeten de WBEM en de Europese 

mededingingsregels ook in staat worden geacht om eventueel marktfalen dat in rechtstreeks 

causaal verband staat met de marktmacht van Kinepolis, te sanctioneren.  

Door het behoud van de aangepaste voorwaarden maar ook het beperken in de tijd van de 

geldigheidsduur van de voorwaarden en de beëindiging van rechtswege, beoogt de Raad op 

basis van de huidige marktsituatie en de huidige inzichten in het mededingingsrecht, een 

evenwicht te bewerkstelligen tussen de commerciële vrijheid van Kinepolis enerzijds en de 

nood die er nog kan bestaan voor een zekere interventie op de relevante markt ter 

bescherming van de concurrentie en van de consument anderzijds. 

1.6.12. Beslissing 

“I. Het verzoek van Kinepolis Group NV en Kinepolis Filmdistributie NV voor wat betreft de 

derde voorwaarde zoals neergelegd in Beslissing nr. 97-C/C-25 van 17 november 1997 wordt 

ingewilligd en deze voorwaarde is vanaf de datum van de kennisgeving van deze beslissing 

opgeheven;  

II. Het verzoek van Kinepolis Group NV en Kinepolis Filmdistributie NV wordt gedeeltelijk 

afgewezen voor wat betreft de eerste, de tweede voorwaarde, de vierde en de vijfde 

voorwaarde zoals neergelegd in Beslissing nr. 97-C/C-25 van 17 november 1997, op de wijze 

zoals hierna onder III en IV bepaald;  

III. De Raad beslist dat Kinepolis Group NV of Kinepolis Filmdistributie NV:  

1) a. Geen exclusiviteit zal eisen van of vragen aan filmdistributeurs wat betreft het toewijzen 

van films ten aanzien van andere exploitanten van bioscopen; 

b. De films die de groep zelf distribueert niet zal voorbehouden voor eigen zalen; 

c. Geen prioriteitsrecht – d.i. het recht dat de film eerst gedurende enige tijd in hun zalen 

speelt vóór de film voor anderen ter beschikking wordt gesteld – zal eisen van of vragen aan 

filmverdelers in zake het toewijzen van films aan andere exploitanten of prioriteitsrechten zal 

bekomen over films die de groep zelf verdeelt; 

d. Geen aanzienlijk betere promotie zal voeren voor films die de groep verdeelt, noch op 

onredelijke wijze meer gunstige criteria zal eisen voor deze producten inzake programmatie, 

looptijd of zaalkeuzen, noch de films die de groep distribueert anderszins op onredelijke wijze 

zal bevoordelen; 

2) Geen eventueel bestaande overeenkomsten met onafhankelijke zaaluitbaters wat betreft de 

programmatie zal handhaven noch nieuwe akkoorden zal sluiten met onafhankelijke 

zaaluitbaters wat betreft de programmatie; 
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3) Geen nieuw één-of-meer zalencomplex zal oprichten of overnemen zonder de 

voorafgaande instemming van de Raad voor de Mededinging, volgens de modaliteiten 

neergelegd in de onderhavige beslissing. 

IV. De hiervoor in III genoemde voorwaarden zullen gelden voor een periode van drie jaar 

vanaf de datum van de kennisgeving van de onderhavige beslissing en houden na het 

verstrijken van deze periode van rechtswege op te bestaan.” 

1.7. Verzoek van Telenet tot herziening van de voorwaarden opgelegd in de 

Beslissing nr. 2003-C/C-89 van 12 november 2003 inzake NV Telenet 

Bidco en NV Canal +  

Beslissing nr. 2008-C/C-11 van 25 maart 2008. Verzoekschrift van Telenet strekkende tot 

herziening van de voorwaarden van Beslissing nr. 2003-C/C-89 van 12 november 2003 

inzake NV Telenet Bidco en NV Canal+, B.S. 22 april 2008, Ed. 3, p. 21843-21852 .   

Op 7 november 2007 heeft Telenet NV (hierna “Telenet”) bij de Raad voor de Mededinging 

een verzoek ingediend tot herziening van de voorwaarden die werden opgelegd in de 

Beslissing van 12 november 2003 nr. 2003-C/C-89 betreffende de concentratie tussen Telenet 

Bidco NV en Canal+ NV (hierna “de Beslissing”). Bij deze concentratie werden de Vlaamse 

betaaltelevisieactiviteiten van Canal+ overgenomen door Telenet Bidco. Telenet is de 

rechtsopvolger van Telenet Bidco. 

De draagwijdte van het verzoek bestond erin dat Telenet er niet meer toe verplicht zou 

worden haar betaalzender, die het eerste venster aan live uitzendrechten van de Belgische 

voetbalcompetitie ten tijde van de Beslissing had, ter beschikking te stellen van andere 

infrastructuren. Sinds het voetbalseizoen dat in augustus 2005 begonnen was, had de 

betaalzender van Telenet geen eerste venster aan live uitzendrechten van de Belgische 

voetbalcompetitie meer. De Liga Beroepsvoetbal zou de uitzendrechten van de Belgische 

voetbalcompetitie voor de seizoenen 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 in de komende 

weken na het Verzoek toewijzen. Indien de betaalzender van Telenet de eerste venster aan 

live uitzendrechten van de Belgische voetbalcompetitie in de wacht zou slepen, dan wilde zij 

ervan ontslagen zijn die betaalzender ter beschikking van andere infrastructuren te moeten 

stellen. 

Alvorens een analyse van het verzoek te maken, beschrijft de Raad de zes voorwaarden in de 

Beslissing uitvoerig, alsook de in de Beslissing vermelde betrokken markten en de 

concurrentiële analyse ervan. Het Verzoek had betrekking op voorwaarde 2.a), die Telenet 

verplichtte Canal+ ter beschikking te stellen aan alternatieve infrastructuren die erom vroegen 

(hierna “de Voorwaarde”). 

In zijn beoordeling van het verzoek stelt de Raad in het algemeen dat voorwaarden, lasten of 

verplichtingen waaraan een concentratie door de Raad voor de Mededinging onderworpen 

werd toen zij toelaatbaar werd verklaard, worden herzien of opgeheven indien zij niet meer 

noodzakelijk zijn om de doelstellingen te bereiken die ermee beoogd werden, of indien zij 

disproportioneel geworden zijn als middel om die doelstellingen te bereiken. De Raad stelt dat 

hetzelfde geldt wanneer gebleken is of blijkt dat zij niet doeltreffend zijn, dat wil zeggen dat 

zij de doelstellingen die de Raad ermee beoogde niet of niet meer kunnen bereiken. 

De Raad stelt vooreerst vast dat de Voorwaarde tot dusver niet was toegepast en dat de 

Voorwaarde niet geleid had tot de inrichting van alternatieve infrastructuren voor de kabel 

van Telenet, wat betreft het uitzenden van televisie, en dit terwijl er toch een alternatieve 
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infrastructuur (Belgacom TV) het daglicht had gezien, maar dus wel zonder dat Telenet werd 

gevraagd om haar betaalzender ter beschikking te stellen. 

Vervolgens besluit de Raad dat de Voorwaarde de verdere groei, in termen van marktaandeel, 

van het netwerk van Belgacom als alternatieve infrastructuur nauwelijks of niet kan 

bewerkstelligen. 

Tenslotte wordt ook besloten dat een andere alternatieve infrastructuur geen baat meer zou 

hebben bij de toepassing van de Voorwaarde. 

De Raad komt tot de conclusie dat de regel moet toegepast worden dat een voorwaarde die 

geen doel meer dient, moet worden opgeheven. 

Verder merkt de Raad ook op dat de uitzendrechten van het Belgisch voetbal voor de 

seizoenen 2008-2009, 2009-2010, en 2010-2011 moeten worden toegewezen volgens een 

open, transparante en niet-discriminerende biedprocedure, die tot een resultaat moet leiden dat 

met het mededingingsrecht bestaanbaar is. Dat resultaat kan volgens de Raad het best 

verwezenlijkt worden zonder de Voorwaarde. 

De Raad beslist aldus dat het door Telenet ingediende verzoek tot herziening van de 

Voorwaarde gegrond moet worden verklaard, dat Telenet niet meer verplicht is om haar 

betaalzender waarin de betreffende rechten worden ondergebracht ter beschikking te stellen 

van concurrerende distributieplatformen, dat het begrip “premium content” in het 

beschikkende gedeelte van de Beslissing herschreven moet worden en dat de voorwaarden 

opgenomen in punt 6, c), van het beschikkend gedeelte van de Beslissing van 2003 moeten 

geherformuleerd worden. 

De Raad neemt ook akte van de bereidheid van Telenet om de uitzendrechten van de 

voetbalwedstrijden van de eerste afdeling van de Belgische competitie die zij zou verwerven 

aan marktconforme voorwaarden ter beschikking te stellen van distributieplatformen in 

gebieden die niet gedekt zijn door haar eigen kabelnetwerk.  

Tegen deze beslissing van de Raad werd beroep ingesteld door Belgacom. De beslissing is 

vernietigd bij arrest van het Hof van beroep te Brussel van 22 juni 2009, dat besproken zal 

worden in het Jaarverslag 2009.     

1.8. Ontheffingsbeslissingen in de zaak Fortis 

Beslissing nr.2008-C/C-51 van 29 september 2008, B.S. 29 juni 2009, p. 44253-44254 en 

beslissing nr. 2008-C/C-53 van 8 oktober 2008, B.S. 29 juni 2009, p. 44254-44255.  

De Raad heeft voor de eerste maal op grond van artikel 9, §6, van de WBEM beslissingen 

genomen tot ontheffing van de verplichting om een concentratie niet tot uitvoering te brengen 

vooraleer de Raad de toelaatbaarheid heeft beoordeeld. 

Op 29 september 2008 dienden de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV 

(hierna FPIM), en Fortis Brussels NV (hierna Fortis), houdstermaatschappij die gezamenlijk 

met de andere houdstermaatschappijen Fortis NV en Fortis Utrecht NV wordt aangeduid als 

“Fortis Groep” en die de quasi-totaliteit van het kapitaal van Fortis Bank NV (hierna Fortis 

Bank) controleerde, bij de Raad voor de Mededinging het verzoek tot ontheffing in van de 

vereplichting vervat in artikel 9, § 4, van de WBEM. 

De operatie die volgens de verzoekende partijen als een bij de Raad voor de Mededinging 

aanmeldbare concentratie zou kunnen worden aangemerkt, is deze waarbij FPIM een 

participatie van 49,93 % van de aandelen in Fortis Bank verwerft door op een 

kapitaalsverhoging van Fortis Bank in te schrijven. 
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De Raad laat in zijn beslissing van dezelfde dag in het midden of de beschreven operatie een 

concentratie is die op grond van de WBEM moet worden aangemeld bij de Raad. Met het oog 

op de beoordeling van het verzoek volstaat het vast te stellen dat het niet uitgesloten is dat de 

operatie gezamenlijke controle over Fortis Bank door FPIM en Fortis teweegbrengt.  

De Raad is van oordeel dat de verzoekende partijen terecht urgentie aanvoeren en neemt met 

name volgende elementen in aanmerking. Het is een algemeen bekend feit dat de financiële 

markten zich in een crisissituatie bevinden, zowel wereldwijd als in België. Het verloop van 

de koers van het aandeel van Fortis wijst uit dat het vertrouwen in Fortis teloor gaat. Zonder 

de inbreng van FPIM in Fortis Bank kan het vertrouwen in Fortis niet worden hersteld, en een 

ernstige crisis van het Belgische financiële systeem niet worden afgewend. 

Een summier onderzoek van de Raad wijst uit dat de operatie, indien het om een aan te 

melden concentratie gaat, geen significante belemmering van een daadwerkelijke 

mededinging op de Belgische markt lijkt te kunnen teweegbrengen. 

Bij beslissing van 29 september 2008 beslist de Raad dat het verzoek moet worden 

ingewilligd. 

Op 8 oktober 2008 dienden dezelfde partijen een tweede verzoek om ontheffing op grond van 

artikel 9, § 6, van de WBEM in. Het betreft een operatie waarbij de volledige participatie van 

Fortis in Fortis Bank wordt overgedragen aan FPIM, zodat deze laatste, die reeds een 

participatie van 49,93% in het kapitaal van Fortis Bank heeft, een participatie van meer dan 

99% van het kapitaal in Fortis Bank controleert. 

De Raad laat in zijn beslissing van 8 oktober 2008 opnieuw in het midden of de operatie een 

concentratie is en stelt dat het met het oog op de beoordeling van het verzoek volstaat vast te 

stellen dat het niet uitgesloten is dat de operatie afzonderlijk aanmeldbaar is, afgezien van 

eventuele latere transacties met betrekking tot de aandelen van Fortis Bank. 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen opnieuw terecht hoogdringendheid inroepen en 

houdt er dezelfde redering op na als in zijn beslissing van 29 september 2008. De Raad 

overweegt ook dat de inbreng van FPIM in Fortis Bank niet van dien aard bleek te zijn dat het 

vertrouwen in Fortis Bank en de Fortis Groep kon worden hersteld. Uitvoering van de 

operatie moet bijdragen tot het afwenden van een nog ernstigere crisis van het financiële 

systeem. Bovendien doen de verzoekende partijen op geloofwaardige wijze gelden dat Fortis 

Groep onmiddellijk over de verkoopprijs moet kunnen beschikken teneinde aan haar 

verplichtingen op groepsniveau te kunnen voldoen. 

Een summier onderzoek wijst uit dat de operatie, indien het om een aan te melden 

concentratie gaat, geen significante belemmering van een daadwerkelijke mededinging op de 

Belgische markt lijkt te kunnen teweegbrengen. 

Bij beslissing van 8 oktober 2008 beslist de Raad dat het verzoek moet worden ingewilligd. 

In verband met de overweging in deze beslissing waarbij de Raad in het midden laat of de 

operatie een afzonderlijk aanmeldbare concentratie is afgezien van eventuele latere transacties 

met betrekking tot de aandelen van Fortis Bank, is de controlerende participatie van FPIM in 

Fortis Bank ondertussen door BNP Paribas verworven, en deze overname van Fortis Bank 

door BNP Paribas is eveneens intussen goedgekeurd door de Europese Commissie. 

In beide procedures voor de Raad voor de Mededinging heeft de auditeur-generaal zijn 

verslag overeenkomstig artikel 9, § 6 WBEM ingediend en werden de verzoekende partijen en 

de auditeur-generaal gehoord tijdens een zitting van de kamer van de Raad, dit alles op 

dezelfde dag waarop het verzoek werd ingediend en de beslissing werd genomen en 

uitgesproken.  
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2. Vereenvoudigd aangemelde concentraties  

2.1. De regelgeving 

De vereenvoudigde procedure op het vlak van concentratiecontrole is in de WBEM, 

gecoördineerd op 15 september 2006, verankerd. Artikel 61 van de wet bevat bepalingen van 

de nieuwe vereenvoudigde procedure (de vroegere vereenvoudigde procedure werd door een 

gezamenlijke mededeling van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers 

bepaald). In 2007 kon deze nieuwe procedure voor de eerste keer tijdens een volledig jaar 

worden toegepast39.  

Op 8 juni 2007 heeft de Algemene Vergadering van de Raad nadere regels voor toepassing 

van de vereenvoudigde procedure bepaald40. Artikel 61 van de WBEM bevat immers geen 

toelichting van de categorieën concentraties die in aanmerking komen voor toepassing van 

een vereenvoudigde procedure.  

Hier zijn volgende categorieën: 

a) twee of meer ondernemingen verwerven de gezamenlijke zeggenschap over een 

gemeenschappelijke onderneming, die niet of slechts in geringe mate, actief is of zal zijn op 

de Belgische markt, omdat: 

(i) de omzet van de gemeenschappelijke onderneming en/of de omzet van de ingebrachte 

activiteiten in België minder dan 40 miljoen EUR bedraagt, en 

(ii) de totale waarde van de aan de gemeenschappelijke onderneming overgedragen activa in 

België minder dan 40 miljoen EUR 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 geografische markt verricht, dan wel op een productmarkt die zich 

stroomopwaarts of stroomafwaarts bevindt van een productmarkt waarop één of meer andere 

partijen bij de concentratie actief zijn; 

c) twee of meer ondernemingen fuseren, of één of meer ondernemingen verwerven de 

uitsluitende zeggenschap of gezamenlijke zeggenschap over een andere onderneming, en 

(i) twee of meer partijen bij de concentratie zijn actief op dezelfde product- en geografische 

markt (horizontale relatie) doch hun gezamenlijk marktaandeel bedraagt minder dan 25%, of 

(ii) één of meer partijen bij de concentratie verrichten bedrijfsactiviteiten op een productmarkt 

die verticaal gerelateerd is aan een productmarkt waarop een andere partij bij de concentratie 

actief is doch hun individueel of gezamenlijk marktaandeel bedraagt minder dan 25%; 

d) een partij verwerft uitsluitende zeggenschap over een onderneming waarover zij al 

gezamenlijke zeggenschap uitoefent. 

                                                 

 
39

 Zie Jaarverslag 2007 van de Raad voor de Mededinging, hoofdstuk III, punt 2., p. 35-37. 
40

 B.S. 4 juli 2007, Ed. 2, p. 36893.  
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2.2. Overzicht van de toepassing van de vereenvoudigde procedure 

 

Aanmeldingen 2006 2007 2008 

Totaal  17 20 13 

Vereenvoudigde procedure 11 19 10 

 

Uit bovenstaande overzichtstabel kan worden afgeleid dat in 2008 het aantal aanmeldingen 

volgens de vereenvoudigde procedure is teruggevallen tot het niveau van 2006. Dit is het 

logische gevolg van het feit dat in 2008 er een significante daling was van het aantal 

aanmeldingen in zijn geheel (35 % minder aanmeldingen in vergelijking met 2007). Echter 

kan ook worden vastgesteld dat in verhouding tot het jaar 2007, een groter deel van de 

aanmeldingen volgens de volledige (normale) procedure is verlopen (3 op 13, d.i. 23 % ten 

overstaan van 5 % in 2007). 

In 2008 werden door de auditeurs 11 beslissingen genomen betreffende aanmeldingen volgens 

de vereenvoudigde procedure (de zaak Mede C/C – 07/0040 Mitiska NV en Sofindev NV/MG 

Finances NV, werd op 21 december 2007 aangemeld en door de auditeur beslist op 22 januari 

2008, Beslissing nr. 2008-C/C-02-AUD). 

In deze beslissingen wordt enkel melding gemaakt van de operatie en de betrokken partijen en 

van het feit dat aan de voorwaarden voor een vereenvoudigde procedure is voldaan en dat 

deze concentratie geen aanleiding heeft gegeven tot verzet. Deze beslissingspraktijk is in lijn 

met de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie.  

Zoals in het vorige jaarverslag van 2007 al aangekondigd, vermeldt de auditeur ook in de 

beslissingen van 2008 volgens welk criterium de concentratie vereenvoudigd kon worden 

aangemeld. Deze werkwijze laat de algemene vergadering van de Raad toe de toetsingscriteria 

zoals bepaald in de nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties te 

evalueren. 

Op één zaak na (zaak Mede C/C – 08/0018, Gilde/Cofintra/Hans Anders, beslissing nr. 2008-

C/C-47-AUD van 28 juni 2008 waar zowel categorie a als b van toepassing was), vielen alle 

andere aanmeldingen onder categorie c van de nadere regels voor een vereenvoudigde 

aanmelding van concentraties.  

2.3. De beslissing nr. 2008-C/C-44-AUD van 22 juli 2008 in de zaak nr. 

MEDE-C/C-08/0014: SPE / Electrabel 

Wanneer de lijst van beslissingen over vereenvoudigd aangemelde concentraties nader wordt 

bekeken, springt vooral de Beslissing nr. 2008-C/C-44-AUD van 22 juli 2008 in de zaak SPE 

/ Electrabel in het oog. Deze zaak wordt hierna dan ook meer in detail besproken. 

Deze beslissing betreft een tranche van 250 MW nucleaire capaciteit van Electrabel die is 

verworven door de N.V. SPE (hierna: “SPE”), in de vorm van een verhoging van haar aandeel 

eigendomsrechten in onverdeeldheid in de centrales Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3. 

Deze verwerving kadert in de zogenaamde “Pax Electrica II”. In 2008 werd een stap gezet in  

de realisatie van deze Pax Electrica II volgend op een overeenkomst tussen Electrabel, SPE en 

de Belgische Regering. Dit akkoord voorziet in de ter beschikking stelling aan SPE van een 

nucleaire capaciteit van Electrabel in België ten belope van ongeveer 600 MW. 
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Deze ter beschikking stelling (“capacity release”) ten voordele van SPE zou plaatsvinden in 

drie tranches. De 250 MW waarvan de overdracht werd goedgekeurd door deze beslissing van 

het Auditoraat is de tweede tranche. 

De eerste tranche behelsde 100 nucleaire MW die SPE had in de centrale van Chooz in 

Frankrijk. SPE heeft deze capaciteit in Chooz kunnen ruilen voor een nucleaire capaciteit in 

België, hetgeen gevolgen had voor de zaak aanhangig bij de Raad voor de Mededinging. 

Immers, de 100 MW die SPE had in de centrale van Chooz , moest geïmporteerd worden in 

België via de interconnectie die het transportnetwerk voor elektriciteit in België en Frankrijk 

verenigt. De toekenning van de mogelijkheid van deze interconnectie voor elektriciteit met 

het Franse transportnetwerk was reeds het onderwerp van een beslissing van de CREG 

(beslissing (B)051201-CDC-494) tegen dewelke SPE in maart 2006 een beroep had ingediend 

bij de Raad voor de Mededinging en ook bij het Hof van beroep te Brussel.41 

Deze beroepen veroorzaakten een bevoegdheidsconflict, aangezien de Raad zich bevoegd had 

verklaard in de beslissing van 12 december 200642, enerzijds, en het Hof van beroep zich, 

anderzijds, exclusief bevoegd had verklaard maar vervolgens de behandeling van het beroep 

uitstelde totdat de Raad zich uitgesproken had ten gronde of zich onbevoegd zou verklaard 

hebben.43 

Het onderzoek ten gronde door de Raad van het beroep van SPE tegen de beslissing van de 

CREG met betrekking tot de invoercapaciteiten van Chooz naar België werd zonder voorwerp 

toen de overeenkomst werd gesloten tussen Electrabel, SPE en de Belgische regering, en SPE 

dus 100 MW van Chooz kon ruilen tegen een nucleaire capaciteit in België.  

Verder moet in 2008 melding gemaakt worden van het feit dat SPE overging van een 

gezamenlijke controle door GDF (Gaz de France) en Centrica naar een exclusieve controle 

door Centrica, als gevolg van de overdracht  van de deelname van 50% die GDF had in het 

kapitaal van Segebel44. Segebel is zelf titularis van een deelname van 51% in het kapitaal van 

SPE. Deze cessie door GDF van haar deelname in Segebel was één van de voorwaarden die 

de Europese Commissie had opgelegd in het kader van de concentratie Suez/GDF. In 2009 

heeft Centrica deze controlerende participatie van 51% in het kapitaal van SPE aan EDF heeft 

verkocht. 

2.4. Conclusies 

De vereenvoudigde procedure voor concentraties en de nadere regels werden in 2008 voor de 

tweede maal tijdens een volledig werkjaar toegepast. Op grond van de opgedane ervaring kan 

worden besloten dat de vereenvoudigde procedure zoals geregeld in de WBEM wel degelijk 

aan de gestelde verwachtingen beantwoordt. De nieuwe aanmeldingsdrempels hebben het 

aantal aanmeldingen ook drastisch verminderd.  

In vergelijking met het jaar 2003 kan een daling van het aantal aanmeldingen worden 

opgetekend van niet minder dan 75 % (59 aanmeldingen in 2003 tegenover 13 aanmeldingen 

in 2008; zie hoofdstuk I, p. 19 en hoofdstuk VIII, de tabel onder punt 1.1.).   

                                                 

 
41

 Zie het Jaarverslag 2006, punt 4.6. 
42

 Beslissing nr 2006-R/B-25 van 12 december 2006, zaak MEDE-R/B-06/0011, B.S. 17 januari 2007, p. 2037-

2040. Zie het Jaarverslag 2006, punt 4.6.5. 
43

 Brussel, 12 juni 2007, RG 2006/RG/618, NV SPE/CREG. Zie het Jaarverslag 2007, hoofdstuk VIII, punt 3., 

p.62. 
44

 Zaak COMP/M.5324-Centrica/Segebel,aanmelding in Pb EG C 317, 12 december 2008, p. 17. 
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Zoals hierboven is gebleken werden in 2008 77 % van de aanmeldingen verricht volgens de 

vereenvoudigde procedure. Dit is een substantiële daling in vergelijking met het jaar 2007 

waar 95 % van de concentraties volgens de vereenvoudigde procedure werden aangemeld. 

Daar de verhouding tussen de normale procedure en de vereenvoudigde procedure in 2008 

meer in lijn ligt met de voorgaande jaren (vanaf 2006 en vroeger), kan worden besloten dat 

2007 als een uitzonderingsjaar moest worden beschouwd. 
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HOOFDSTUK IV. ZAAKOVERSCHRIJDENDE THEMA’S 

1. Activiteiten van de Raad i.v.m. het in staat stellen van de zaken 

in restrictieve mededingingspraktijken 

1.1. Inleiding  

Tussen de neerlegging van het verslag van de auditeur bij de Raad en de bekendmaking van 

een beslissing ten gronde van een kamer van de Raad of van de voorzitter van de Raad, vergt 

de behandeling van een zaak vaak veel, tot soms zeer veel, procedurele handelingen. De Raad 

streeft in dat verband goed en efficiënt management na. Het dagelijkse management van een 

zaak is grotendeels het werk van de griffie en van de voorzitter van de kamer aan wie een 

zaak is toegewezen, respectievelijk de voorzitter van de Raad in geval van voorlopige 

maatregelen of van beroep tegen sepotbeslissingen. Vaak geeft de tekst van de WBEM, of van 

de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, geen of geen volledige regeling voor een vraag die zich 

in de praktijk stelt. In die gevallen moet de Raad in een sfeer van openheid en 

toegankelijkheid voor ondernemingen en met permanente aandacht voor de rechtsbeginselen 

die eigen zijn aan de procedure, een oplossing vinden voor praktische vragen en haar beleid 

daarin ontwikkelen.  

De bedoeling van dit korte overzicht is tweeledig: allereerst lijkt een jaarverslag een goede 

gelegenheid om een deel van het meer onzichtbare werk van de Raad toe te lichten. Niet alle 

proceshandelingen blijken uit de tekst van de beslissing zoals die uiteindelijk wordt 

gepubliceerd. Het lijkt nuttig om een overzicht te geven van de verschillende stappen die een 

procedure doorgaans kent. Daarbij wordt in dit gedeelte voornamelijk gefocust op zaken van 

restrictieve mededingingspraktijken. In het volgende onderdeel worden bepaalde aspecten van 

de concentratiecontrole specifiek belicht, meer bepaald de tijdslijn die daarin wordt gevolgd.  

Het onderstaande overzicht geeft ook de mogelijkheid om kort stil te staan bij enkele 

onderwerpen van procedure die vaak terugkomen en waarvoor het nuttig is om op wat meer 

systematische wijze aan te geven hoe de (vernieuwde) Raad hiermee omgaat met verwijzing 

naar de relevante beslissingen. 

1.2. Verloop van een procedure  

Hierna wordt een overzicht gegeven waarbij zo veel mogelijk het chronologisch verloop van 

de procedure wordt gevolgd. 

1.2.1. Neerlegging van het verslag en kennisgeving aan betrokken onderneming(en) en/of 
ondernemingvereniging 

Zowel voor restrictieve mededingingspraktijken (artikel 45, § 4 WBEM) als in het kader van 

de concentratiecontrole (artikel 55, § 3 WBEM) vangt de procedure voor de Raad in strikte 

zin aan met de indiening van het verslag van de auditeur. Het verslag gaat gepaard met een 

onderzoeksdossier en met een inventaris van de stukken van dit dossier.  

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe WBEM gebeurt de kennisgeving van de indiening 

van het verslag in restrictieve mededingingszaken, en de mededeling ervan aan de betrokken 

ondernemingen door de auditeur, gelijktijdig met het indienen ervan (artikel 48, § 1, eerste 

lid, van de WBEM). 
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De kennisgeving van de neerlegging van het verslag aan de eventuele klager, gebeurt door de 

griffie (artikel 48, § 1, tweede lid, van de WBEM).  

1.2.2. Toewijzing van een zaak aan een kamer  

De voorzitter van de Raad wijst de zaak toe aan één van de kamers van de Raad en geeft 

hiervan kennis aan de voorzitter van de kamer.45 De griffie draagt zorg voor het verdelen van 

de kopies van het dossier die bestemd zijn voor de leden van de kamer die de zaak zal 

behandelen. 

1.2.3. Dossier en toegang door betrokken ondernemingen 

Van de indiening van het verslag wordt de betrokken onderneming op de hoogte gesteld door 

de auditeur. In de kennisgeving wordt vermeld dat het onderzoeksdossier op de griffie van de 

Raad kan worden geconsulteerd. Het onderzoeksdossier is voorzien van een inventaris. Deze 

inventaris bevat codes die door de auditeur zijn aangebracht en per document de 

toegankelijkheid aangeven. Er zal met name rekening gehouden worden met de bescherming 

van de vertrouwelijkheid waar door de betrokken onderneming tijdens het onderzoek beroep 

op is gedaan. De eventuele beslissing daaromtrent van de auditeur wordt aan de kamer 

overgemaakt. Sommige documenten zullen derhalve niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk 

zijn voor andere ondernemingen die in de procedure zijn, als betrokken onderneming (ingeval 

een verslag op meerdere betrokken ondernemingen betrekking heeft) of als derde.  

In de praktijk kunnen de ondernemingen, of hun raadslieden, in het geval van omvangrijke 

dossiers, van de griffie een kopie verkrijgen van de inventaris teneinde hen toe te laten aan te 

geven van welke documenten ze een kopie wensen te verkrijgen. De gevraagde kopies 

worden zo snel mogelijk door de griffie afgeleverd (zie K.B. van 31 oktober 2006 betreffende 

de afgifte van kopieën van het dossier, B.S. 22 november 2006, Ed. 2, p. 64627). 

1.2.4. Natuurlijke of rechtspersonen die vragen om gehoord te worden 

De wet bepaalt dat derden kunnen vragen om gehoord te worden door de kamer die de zaak 

behandelt. Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen, aan de ene kant, natuurlijke 

of rechtspersonen die vragen om gehoord te worden, en aan de andere kant, de klager (artikel 

48, § 5, eerste lid WBEM), toezichthouders en de Minister (artikel 48, § 5, derde lid WBEM).  

Voor de eerste categorie geldt dat zij hun verzoek dienen te motiveren opdat de kamer kan 

nagaan of zij blijk geven van een voldoende belang (artikel 48, § 5, derde lid WBEM). De 

kamer neemt een beslissing omtrent elk verzoek om gehoord te worden. Van de beslissing 

wordt kennis gegeven aan de verzoekende persoon. De motivering van dergelijke beslissingen 

wordt overgenomen in de beslissing ten gronde van de kamer die de zaak behandelt.46  

Voor de tweede genoemde categorie, namelijk de klager, andere toezichthouders en de 

Minister, geldt dat ze gehoord worden als ze erom vragen, zonder dat hun belang nader 

gemotiveerd hoeft te worden. 

1.2.5. De toegang tot het dossier voor derden 

Uit het voorgaande blijkt reeds dat de kamer die de zaak behandelt, beslist of een natuurlijke 

persoon of rechtspersoon, die daarom verzoekt, wordt gehoord. Eens de beslissing op het 

                                                 

 
45

 De kamers van de Raad worden jaarlijks samengesteld door de algemene vergadering van de Raad (artikel 19 

WBEM). De lijst van kamers wordt bekendgemaakt op de website van de Raad.  
46

 Zie bijvoorbeeld Beslissing nr. 2008-C/C-52 van 1 oktober 2008 – Kinepolis.  
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verzoek genomen is, en bevestigend luidt, wordt de derde in ieder geval opgeroepen voor de 

zitting door de griffie (zie 1.2.8.). 

In het kader van de WBEM worden aan het recht om gehoord te worden dus niet automatisch 

rechten in het kader van de procedure verbonden. Het recht om gehoord te worden, houdt 

rechtstreeks verband met de regel dat de Raad elke zaak ter zitting behandelt (artikel 48, § 5 

WBEM) en heeft op die zitting betrekking (zie hieronder over de organisatie van de zitting).  

Ook in 2008 hebben derden in verschillende zaken, naast het verzoek om gehoord te worden, 

tevens een verzoek gedaan om toegang te krijgen tot het onderzoeksdossier en/of tot bepaalde 

stukken uit het proceduredossier. Met derden wordt hier zowel verwezen naar klagers als naar 

natuurlijke en rechtspersonen die van de kamer het recht verkregen gehoord te worden. De 

wet maakt in dat verband overigens geen onderscheid tussen de eventuele klager en derden 

die van de kamer het recht hebben verkregen om gehoord te worden.  

In verband met verzoeken van derden om toegang tot het onderzoeksdossier of tot bepaalde 

stukken, maakt de wet in het kader van de procedure voor restrictieve mededingingspraktijken 

een uitdrukkelijk onderscheid tussen het verslag en het onderzoeksdossier. Omtrent andere 

stukken uit het proceduredossier, zoals bijvoorbeeld door partijen bij de Raad ingediende 

schriftelijke opmerkingen, wordt niets bepaald. 

De kamer van de Raad die de zaak behandelt, beslist of de derden een niet-vertrouwelijke 

versie van het verslag krijgen. Artikel 48 § 1, tweede lid, van de WBEM geeft aan dat de 

kamer een dergelijke beslissing kan nemen als ze dat noodzakelijk acht. De tekst van de wet 

toont aan dat het verkrijgen van het verslag geen automatisme is maar het onderwerp uitmaakt 

van een beslissing van de Raad. De Raad past het criterium noodzakelijkheid, dat voorkomt in 

artikel 48 § 1, tweede lid, WBEM, toe. 

Als de kamer, op verzoek of op eigen initiatief, beslist om toegang te geven tot het verslag aan 

een derde, moet een niet-vertrouwelijke versie worden gemaakt. Het komt de voorzitter van 

de kamer toe om te beslissen over de niet-vertrouwelijke versie, na de betrokken onderneming 

te hebben uitgenodigd om aan te geven welke volgens haar de vertrouwelijke passages zijn 

(artikel 48, § 2, eerste lid WBEM).  

Wat betreft de toegang tot het onderzoeksdossier, bepaalt de wet dat de voorzitter van de 

kamer beslist over een eventueel verzoek van een derde om toegang te bekomen (artikel 48, § 

2, tweede lid WBEM). Uit de beslissingen blijkt dat deze procedure geldt voor alle stukken 

van het proceduredossier waartoe derden toegang vragen. Derhalve vallen daaronder ook 

onder meer de inventaris, bepaalde stukken die door de betrokken ondernemingen of de 

auditeur zijn overgemaakt (bijvoorbeeld economische rapporten) of schriftelijke opmerkingen 

die door de partijen zijn uitgewisseld. De voorzitter van de kamer neemt een gemotiveerde 

beslissing ten aanzien van verzoeken tot toegang. De motieven van dergelijke beslissingen 

worden hernomen in de beslissing ten gronde van de kamer die de zaak behandelt.47 

Het uitgangspunt voor de beslissingen is het principe dat de wet zelf bevat, namelijk: “De 

personen die een klacht hebben ingediend en alle andere personen die de Raad 

overeenkomstig § 5 tweede en derde lid zal horen, hebben in principe geen toegang tot het 

dossier tenzij de voorzitter van de kamer die de zaak behandelt hiertoe een andersluidende 

beslissing neemt.” (artikel 48, § 2, tweede alinea WBEM).  

Uit een aantal beslissingen in 2008 blijkt reeds hoe met deze toetsing wordt omgegaan. In dit 

jaar waren er weliswaar vooralsnog weinig beslissingen in zaken betreffende restrictieve 
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mededingingspraktijken maar toch zijn er enkele beslissingen genomen waaruit blijkt dat de 

Raad geen scherp onderscheid maakt tussen de verschillende procedures, concentratiecontrole 

en restrictieve mededingingspraktijken maar een inhoudelijke toetsing doet die voortvloeit uit 

een een belangrijk uitgangspunt, namelijk het feit dat derden zich niet in eenzelfde positie 

bevinden als betrokken ondernemingen die hun rechten van verdediging moeten kunnen 

uitoefenen. De toegang tot het dossier maakt een essentieel deel uit van de rechten van 

verdediging. 

Dit onderscheid blijkt reeds uit de tekst van de wet zelf die toegang tot het dossier regelt voor 

betrokken ondernemingen, maar voor derden aangeeft dat er in beginsel geen recht op 

toegang bestaat.48 Het verschil tussen de positie van de betrokken ondernemingen enerzijds en 

van de derden anderzijds, ligt aan de grondslag van de beslissingspraktijk van de Raad in dit 

verband. In dat verband wordt door de Raad ook verwezen naar het arrest van het Hof van 

Cassatie van 22 januari 2008 waarin dit principe is bevestigd.49 Aan dit arrest wordt derhalve 

een ruimere draagwijdte gegeven dan alleen de procedure inzake concentratiecontrole in de 

mate dat het Hof zich in algemene termen uitsprak over het verschil tussen de positie van de 

betrokken ondernemingen en derden. Verder houdt de Raad rekening met de wijze waarop 

aan de rechten van derden vorm is gegeven op Europees niveau. 

Het is van belang op te merken dat in de inhoudelijke en zaakgebonden aanpak van de Raad, 

namelijk de toetsing of toegang noodzakelijk is om derden in een specifieke zaak hun rol op 

nuttige wijze te laten spelen in de procedure voor de Raad, gedurende de volledige duur van 

de procedure tot aan de zitting, heroverweging kan plaatsvinden in functie van nieuwe 

elementen. Met andere woorden, als de Raad in het begin van de procedure oordeelt dat de 

derden geen toegang tot het dossier krijgen, kan het wel mogelijk zijn dat later in de 

procedure de kamer van de Raad het nuttig acht om toegang te geven tot het 

onderzoeksdossier, tot een bepaald stuk uit dat dossier of tot een later ingediend processtuk en 

dat de voorzitter van de kamer derhalve een beslissing in die zin neemt. In een dergelijk geval 

zal een niet-vertrouwelijke versie van het stuk moeten worden gemaakt (zie ook hierna over 

de tussenkomst van het raadslid dat niet tot de kamer behoort).  

1.2.6. Organisatie van de schriftelijke procedure en timing  

Eens het verslag is ingediend, wordt een timing bepaald voor het verloop van de schriftelijke 

procedure. In de praktijk zal de volledige timing worden bepaald tot aan de zitting en inclusief 

de datum van die zitting zodat het volledige tijdspad voor alle betrokkenen, inclusief de kamer 

van de Raad en de griffie, duidelijk en voorzienbaar is. Afhankelijk van het aantal 

ondernemingen die in een zaak betrokken zijn, kan het al dan niet opportuun zijn daarvoor 

een kalenderzitting te organiseren. 

De voorzitter van de kamer bepaalt de termijnen. Derden die het recht verkregen gehoord te 

worden en ter zitting uitgenodigd werden, kunnen ook een termijn krijgen voor het indienen 

van schriftelijke opmerkingen (artikel 48, § 3 WBEM). Bij het organiseren van de kalender 

voor de partijen (auditeur en betrokken ondernemingen) wordt ernaar gestreefd, vanuit een 

zorg voor de rechten van verdediging, dat de betrokken ondernemingen in ieder geval het 

laatste woord hebben. 

Voor schriftelijke opmerkingen geldt dat ze in achtvoud moeten worden ingediend  ter griffie 

(artikel 14 van het K.B. van 31 oktober 2006, B.S. 22 november 2006, Ed. 2, p. 4604, hierna 
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ook: het “Procedure K.B.”). Ondanks het feit dat meer en meer communicatie gebeurt via 

anderen kanalen en de Raad zich in dat verband zo flexibel mogelijk opstelt, moet erop 

gewezen worden dat, afgezien van de wettelijke verplichting, het voor de organisatie van de 

Raad en van de griffie ook organisatorisch van belang is dat dit voorschrift wordt nageleefd 

voor schriftelijke opmerkingen.  

1.2.7. Tussenkomst van het raadslid dat niet tot de kamer behoort (vierde raadslid) 

De WBEM voorziet in een procedure waarbij een raadslid, dat geen deel uitmaakt van de 

kamer die een zaak behandelt, zich uitspreekt over de vertrouwelijkheid van gegevens die 

worden aangeleverd door derden. Deze toetsing door een vierde raadslid vindt plaats  zowel in 

het kader van restrictieve mededingingspraktijken (artikel 48, § 2, derde lid WBEM) als in het 

kader van de concentratiecontrole (artikel 57, §3, tweede lid WBEM).  

Het raadslid dat instaat voor deze toetsing wordt aangeduid door de voorzitter van de Raad. 

Deze werkzaamheden geven niet altijd aanleiding tot een formele beslissing maar zijn vaak 

tijdrovend omdat per document en ten aanzien van elke betrokken natuurlijke of 

rechtspersoon moet worden nagekeken of de gegevens terecht als vertrouwelijk zijn 

aangemerkt. Als het vierde raadslid akkoord gaat met het voorstel van de derde inzake 

vertrouwelijkheid, zal dat op eenvoudige wijze worden medegedeeld. In dat kader is het 

mogelijk dat het raadslid bijkomende informatie vraagt aan de betrokkene. Indien van het 

voorstel wordt afgeweken, zal een gemotiveerde beslissing worden medegedeeld aan de 

betrokken derde. 

In 2008 heeft dergelijke toetsing plaatsgevonden in 3 zaken, waarvan er één is waarin de 

beslissing ten gronde werd genomen in 2009. 

1.2.8. Organisatie van de zitting 

De betrokken ondernemingen, voorwerp van onderzoek, en de auditeur, alsook de derden die 

het recht verkregen om gehoord te worden, alsmede de natuurlijke of rechtspersonen die de 

kamer van de Raad op eigen initiatief wil horen, worden opgeroepen voor de zitting. De 

zitting bij de Raad is niet openbaar (artikel 15 van het Procedure K.B.).  

De kamer van de Raad die de zaak behandelt, onderzoekt de zaak ter hoorzitting. 

De griffier stelt een proces-verbaal op van de zitting, dat door de voorzitter van de kamer en 

de griffier wordt ondertekend, en stelt ook een lijst op van de aanwezigen, die door elke 

aanwezige ondertekend wordt. 

Natuurlijke personen of rechtspersonen verschijnen in persoon of worden vertegenwoordigd 

door een gevolmachtigde vertegenwoordiger. Zij kunnen zich laten bijstaan door een 

raadsman, gewoonlijk een advocaat (artikel 2 van het Procedure K.B.). 

De auditeur wordt gehoord in zijn verslag en zijn verzoek aan de kamer, en de ondernemingen 

die voorwerp zijn van het onderzoek worden gehoord in hun verweer. De partijen mogen hun 

middelen mondeling uiteenzetten, en kunnen vragen van de auditeur en van de kamer 

beantwoorden. 

Zoals bepaald in artikel 3 van het Procedure K.B. kunnen personen afzonderlijk worden 

gehoord of in het bijzijn van anderen. Elke onderneming die het voorwerp is van onderzoek 

kan haar verweer voeren in aanwezigheid of in afwezigheid van de andere ondernemingen die 

voorwerp zijn van onderzoek. 

Indien de klager(s) en/of derden worden gehoord, zijn de betrokken ondernemingen, 

voorwerp van onderzoek, en de auditeur daarbij in beginsel aanwezig. Klager of derde kunnen 
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wel op gemotiveerde wijze verzoeken om te worden gehoord in afwezigheid van de 

ondernemingen die voorwerp zijn van onderzoek. De kamer gaat hierop in wanneer zij kennis 

wil nemen van de informatie die klager of derde te verstrekken heeft, maar klager of derde er 

rechtmatig belang bij heeft dat zijn zakengeheimen openbaar worden gemaakt (artikel 4, 

laatste zin, van het Procedure K.B.). Ook klagers en derden mogen een eigen uiteenzetting 

houden, en worden verzocht te antwoorden op vragen van de auditeur en van de kamer. 

De ondernemingen, voorwerp van onderzoek, krijgen ook op het einde van het mondelinge 

gedeelte van de behandeling van de zaak door de kamer van de Raad het laatste woord.      

1.2.9. Beslissing; kennisgeving en bekendmaking 

Eens de beslissing door de kamer van de Raad genomen, zowel inzake concentratiecontrole 

als in restrictieve mededingingspraktijken, draagt de griffie zorg voor de kennisgeving 

volgens de wettelijke voorschriften (artikel 67 WBEM). In een eerste fase wordt de beslissing 

medegedeeld aan de betrokken ondernemingen, dat betekent aan de ondernemingen die het 

onderwerp zijn van de beslissing, en aan de auditeur. In sommige gevallen zal de Raad kort na 

de kennisgeving aan de betrokken ondernemingen en/of ondernemingsvereniging ook een 

persbericht publiceren.  

Indien er verschillende betrokken ondernemingen zijn, moet nauwlettend worden toegezien 

op de mogelijke aanwezigheid van vertrouwelijke gegevens. Zo moesten in de zaak BBP even 

veel vertrouwelijke versies gemaakt worden als dat er partijen waren zodat ondernemingen 

telkens wel de gegevens konden zien die van henzelf afkomstig waren maar niet de 

vertrouwelijke gegevens van de anderen.50  Dit toont opnieuw aan hoe de toetsing van de 

vertrouwelijkheid steeds gebeurt ten aanzien van een persoon of onderneming.  

In een tweede fase die volgt op de kennisgeving aan de partijen, moet van de beslissing kennis 

gegeven worden aan de eventuele derden in de zaak, en aan de Minister (artikel 67, eerste lid 

WBEM). Voor deze kennisgeving moet eerst een publieke versie worden gemaakt, die daarna 

tevens bekendgemaakt wordt op de website van de Raad en in het Belgisch Staatsblad (artikel 

68, § 2, vijfde lid WBEM).  

Met het oog op de beslissing die de voorzitter van de kamer krachtens artikel 67 

(kennisgeving) en 68 (bekendmaking) WBEM moet nemen in dat verband, wordt door de 

griffie aan de betrokken ondernemingen gelijktijdig met de kennisgeving gevraagd om aan te 

geven welke volgens hen de passages zijn van de beslissing die vertrouwelijke gegevens in de 

zin van artikel 67, tweede lid WBEM bevatten.  

De voorzitter van de kamer die de beslissing nam, moet rekening houden met het rechtmatige 

belang van de ondernemingen dat hun zakengeheimen en andere vertrouwelijke gegevens niet 

openbaar worden gemaakt. Deze toetsing vereist een zorgvuldige afweging waarbij de 

verplichting voor de Raad om zijn beslissingen te publiceren, en het belang van transparantie 

enerzijds en de rechtmatige belangen van de ondernemingen anderzijds, moeten worden 

gewogen. 

Naar gelang het geval zal de beslissing van de voorzitter worden medegedeeld middels een 

schrijven waarin eventueel op het verzoek van de betrokken onderneming wordt ingegaan, 

dan wel via een gemotiveerde beslissing, waarin mogelijks wordt uiteengezet waarom de 

voorzitter van de kamer om een verzoek tot weglating van gegeven uit de publieke versie, niet 

kan ingaan. 
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Het is tenslotte ook denkbaar de Raad, in casu de voorzitter van de kamer, eigener beweging 

bepaalde gegevens weglaat uit de publieke versie van de beslissing zoals bijvoorbeeld de 

naam van een natuurlijk persoon, vanuit een zorg van bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer.51 

Tenslotte wordt de (publieke versie van de) beslissing van de Raad medegedeeld aan de 

Commissie voor de Mededinging.  

2. Termijnen voor de concentratiecontrole 

2.1. Termijn voor de beslissing van de Raad in eerste fase 

De Raad beslist binnen een termijn van 40 werkdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de 

dag van ontvangst van de aanmelding, in voorkomend geval verlengd in geval van 

onvolledige aanmelding of indien bepaalde documenten moeten worden vertaald. 

Deze termijn wordt met 15 werkdagen verlengd indien de betrokken ondernemingen 

verbintenissen aanbieden teneinde de concentratie toelaatbaar te horen verklaren.  

De termijn waarbinnen de Raad moet beslissen, kan niet worden verlengd tenzij op 

uitdrukkelijk verzoek van de aanmeldende partijen en slechts voor de duur die zij voorstellen. 

De kamer van de Raad die de zaak behandelt staat in ieder geval een verlenging toe van 

vijftien werkdagen alsmede een nieuwe zitting indien de aanmeldende partijen daarom 

verzoeken (artikel 58, § 3 WBEM). 

Een schematische samenvatting van de tijdslijn van de eerste fase van de procedure 

concentratiecontrole is te vinden op de website van de Raad voor de Mededinging. 

In de zaak Tecteo-BeTV/ACM heeft de Raad het verzoek van Tecteo om de termijn met 15 

werkdagen te verlengen ingewilligd.52 Tecteo had in de procedure voor de kamer van de Raad 

verbintenissen ingediend teneinde de concentratie toelaatbaar te horen verklaren in eerste 

fase. 

2.2. Termijn voor de beslissing van de Raad in tweede fase 

De Raad neemt een beslissing in tweede fase binnen zestig werkdagen na de beslissing om de 

tweede-fase procedure in te stellen. 

Deze termijn wordt in voorkomend geval verlengd met dezelfde duur als die welke de partijen 

gebruikt hebben om verbintenissen voor te stellen. Uit artikel 59, §1, tweede lid, § 2 en § 6, 

eerste lid, van de WBEM volgt dat de termijn binnen dewelke de Raad uitspraak moet doen 

verlengd wordt met 20 werkdagen, indien de verbintenissen op de twintigste werkdag, na de 

beslissing een tweede fase procedure in te stellen, bij de auditeur worden ingediend.  

Een schematische samenvatting van de tijdslijn van de tweede fase van de procedure 

concentratiecontrole is te vinden op de website van de Raad voor de Mededinging. 

In de zaak Belgacom/Scarlet had de Raad bij beslissing van 6 mei 2008 de tweede fase 

procedure ingesteld. De Raad diende een eindbeslissing te nemen tegen 31 juli 2008. De 

aanmeldende partijen hebben op de twintigste werkdag (4 juni 2008) na de beslissing van de 

Raad om een tweede fase procedure in te stellen een eerste reeks van verbintenissen 
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aangeboden. Zodoende werd de termijn binnen welke de Raad uitspraak moest doen verlengd 

met 20 werkdagen (tot 29 augustus 2008).  

De termijn waarbinnen de Raad moet beslissen, kan niet worden verlengd tenzij op 

uitdrukkelijk verzoek van de aanmeldende partijen, en ten hoogste voor de duur die zij 

voorstellen. De Raad kan beslissen de door partijen voorgestelde verlenging in te korten of te 

weigeren. De kamer van de Raad staat in ieder geval een verlenging toe van twintig 

werkdagen alsmede een nieuwe zitting indien de aanmeldende partijen daarom verzoeken 

teneinde hen toe te laten nieuwe verbintenissen voor te stellen (artikel 59, § 6, derde lid 

WBEM). Deze verlenging van de termijn vergt een beslissing van de behandelende kamer. 

In de zaak Belgacom/Scarlet hebben de aanmeldende partijen een eerste maal verzocht om 

een termijnverlenging met 20 werkdagen tot en met 26 september 2008. De Raad heeft bij 

formele beslissing dit verzoek ingewilligd. Deze aanvullende termijn liet onder meer ruimte 

voor een discussie ten gronde met derden over een bepaalde economische studie die door de 

aanmeldende partijen ter ondersteuning van hun standpunt werd bezorgd. 

In dezelfde zaak hebben de aanmeldende partijen een tweede maal verzocht om een 

termijnverlenging met 20 werkdagen (tot 24 oktober 2008). In een beslissing van 26 

september 2008 heeft de Raad dit verzoek om termijnverlenging met 20 werkdagen opnieuw 

ingewilligd. Hierdoor hadden de aanmeldende partijen de mogelijkheid een nieuw pakket van 

verbintenissen uit te werken en voor te leggen aan de Raad. De Raad kreeg zodoende ook de 

mogelijkheid om deze nieuwe verbintenissen aan een markttest te onderwerpen. De 

aanmeldende partijen hebben aldus op 29 september 2008 nieuwe verbintenissen ingediend. 

De aanmeldende partijen hebben in deze zaak voor een derde maal om een termijnverlenging 

verzocht, maar ditmaal slechts voor 10 werkdagen, zodat de termijn zou verstrijken op 7 

november 2008. De aanmeldende partijen hebben dit verzoek gericht naar aanleiding van het 

verzoek van de kamer van de Raad, geformuleerd op 21 oktober 2008, om commentaar te 

geven bij een aantal opmerkingen die door belanghebbende derden werden geformuleerd met 

betrekking tot een aantal aspecten van de door Belgacom op 29 september 2008 voorgestelde 

verbintenissen. 

Bij formele beslissing heeft de Raad geoordeeld dat het passend was om het verzoek om 

termijnverlenging met 10 werkdagen in te willigen, teneinde Belgacom de gelegenheid te 

geven om te reageren op de opmerkingen van derde ondernemingen en verenigingen op de 

niet-vertrouwelijke versie van het laatste voorstel van verbintenissen van Belgacom en de 

Raad de mogelijkheid te geven rekening te houden met die reactie van Belgacom in zijn 

eindbeslissing in de tweede fase. 

Op 5 november 2008 heeft Belgacom bij de Raad een aangepast voorstel van verbintenissen 

ingediend om de concentratie toelaatbaar te horen verklaren. 

Bij beslissing van 7 november 2008 werd deze concentratie door de Raad toelaatbaar 

verklaard, gekoppeld aan voorwaarden en verplichtingen. 

Uit het hogervermelde kan besloten worden dat de Raad bereid is verzoeken van aanmeldende 

partijen tot termijnverlenging in te willigen en een zekere flexibiliteit hanteert teneinde een 

geschikte oplossing te vinden voor een concentratie die bepaalde mededingingsproblemen 

oplevert. 

De Raad besliste dus ook dat termijnen kunnen verlengd worden teneinde de auditeur, de 

aanmeldende partijen en de tussenkomende partijen de gelegenheid te geven stukken en 

memories neer te leggen aangaande de geïdentificeerde mededingingsproblemen of de door 

de aanmeldende partijen voorgestelde verbintenissen. Zo heeft de Raad de termijn van 10 
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dagen (voorzien in artikel 59, § 3, van de WBEM) verlengd voor het indienen bij de Raad van 

de schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partij, de bij de concentratie betrokken 

partij en de belanghebbende derden, na de neerlegging van het bijkomend verslag van de 

auditeur. Deze termijn van 10 werkdagen werd met 2 werkdagen verlengd. 

De toelatingsbeslissing in de zaak Belgacom/Scarlet werd gekoppeld aan een structurele 

verbintenis, namelijk de afstoting van het netwerk van Scarlet. Deze afstoting dient te 

gebeuren binnen een bepaalde door de kamer van de Raad bepaalde termijn. Deze termijn 

werd als vertrouwelijk bestempeld. 
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HOOFDSTUK V: ADVIESVERLENING AAN HET BIPT 

In 2008 heeft de Raad drie adviezen gegeven betreffende ontwerpbeslissingen van het BIPT.53 

1. Advies van 11 augustus 2008 betreffende de ontwerpbeslissing 

aangaande de impact van NGA/NGN54 

De ontwerpbeslissing van het BIPT betreft een aanpassing van de beslissing van het BIPT van 

10 januari 2008 55 betreffende de analyse van markten 11 (toegang op wholesale niveau tot 

metalen netten en subnetten) en 12 (wholesale breedband toegang) ingevolge de aanbeveling 

van de Europese Commissie van 11 februari 2003 aangaande de rol van de markten, 

producten en diensten in de sector van de elektronische communicatie die aan de ex ante 

reglementering onderhevig kunnen zijn conform richtlijn 2002/21/EC (hierna: “de 

aanbeveling van 2003”). 

De aanpassing werd ingegeven door de technologische evoluties in het netwerk van de 

dominante operator. Deze ontwikkelingen betreffen langs de ene kant het gebruik en de 

migratie naar een netwerk dat exclusief gebaseerd is op het IP protocol (netwerk “all IP”). De 

implementatie van dit nieuwe generatie netwerk (“Next Generation Network” of “NGN”) gaat 

gepaard met de afschaffing tegen 2012 van het huidige ATM netwerk waarop het huidige 

aanbod bitstream wordt aangeboden en de geleidelijke sluiting van 65 gebouwen waarin zich 

lokale centra bevinden waarop alternatieve operatoren hun netwerk kunnen aansluiten. Een 

“all IP” netwerk vereist immers minder concentratiepunten van het verkeer dan de huidige 

netwerken. Anderzijds heeft de dominante operator aangekondigd dat vanaf de lente 2008 

                                                 

 
53

 Zie hoofdstuk I, eerste tabel. 
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 Advies van de Raad voor de Mededinging van 11 augustus 2008 ingevolge een adviesaanvraag van het BIPT 

aangaande de ontwerpbeslissing van de Raad over de impact van de Next Generation Networks “NGN” en het 

Next Generation Access “NGA” op de breedband toegangsmarkt addendum van 7 juli 2008 bij de beslissing van 

de marktanalyse van 10 januari 2008. 
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 Beslissing van de Raad van het BIPT van 10 januari 2008 betreffende de marktafbakening, het onderzoek van 

de mededingingsvoorwaarden, de aanwijzing van operatoren met marktmacht en de bepaling van gepaste 

verplichtingen voor de groothandelsmarkten toegang, gekozen in de aanbeveling van de Europese Commissie 

van 11 februari 2003. 

De tekst van de ontwerpbeslissing van het BIPT over markten 11 en 12 die voor advies aan de Raad voor de 

Mededinging werd overgemaakt, is het ontwerp dat gepubliceerd werd op de website van het BIPT op 15 maart 

2006 met als titel: “Nationale consultatie betreffende de ontwerpbeslissing van de Raad van het BIPT van 

JJ/MM/AAAA betreffende de marktafbakening, de analyse van de marktcondities, de aanwijzing van operatoren 

met marktmacht en het bepalen van gepaste verplichtingen voor de markten van het  cluster “toegang” gekozen 

uit de aanbeveling van de Europese Commissie van 11 februari 2003: markt 1 […] Markt 2 […] Markt 11 […] 

Markt 12 […]”. 

De Raad heeft op 25 maart 2006 zijn advies gegeven over de ontwerpbeslissing in kwestie (Avis du Conseil de la 

concurrence du 25 mars 2006 relatif au projet de décision du Conseil de l’IBPT « relative à la définition des 

marchés, l’identification des opérateurs puissants et la détermination des obligations appropriées pour les 

marchés du groupe « Accès », sélectionnés dans la recommandation de la Commission européenne du 11 février 

2003 »). Zie Jaarverslag 2006 van de Raad voor de Mededinging, punt 3.2.2.1., pagina’s 15 tot 18. 

De ontwerpbeslissing van het BIPT van 15 maart 2006 waarover het advies van de Raad voor de Mededinging 

handelde, kon niet worden aangenomen omwille van bevoegdheidsconflicten tussen het BIPT en de 

gemeenschapsregulatoren betreffende de markten 11 en 12. De definitieve beslissing die in 2006 door het BIPT 

werd aangenomen na het advies van de Raad van 25 maart 2006 en na consultatie van de Europese Commissie 

(DG InfoSoc), heeft zich dus beperkt tot de detailmarkten voor toegang (markten 1 en 2 van de aanbeveling van 

2003); het is pas na de oplossing van de bevoegdheidskwesties dat het BIPT uiteindelijk, op 10 januari 2008, 

haar beslissing omtrent de markten 11 en 12 heeft kunnen nemen. 
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voor 60% van de bevolking de technologie VDSL2 beschikbaar zal zijn, die gebaseerd is op 

gebruik van glasvezel tot aan de straatcabine (“Fiber to the Cabinet” of “FTTC”). 

Het BIPT is van oordeel dat deze maatregelen van aard zijn om een aanzienlijke impact te 

hebben op de gereguleerde markten en producten, in het bijzonder de wholesale toegang tot 

het aansluitnetwerk (de “local loop”) en de wholesale toegang van het type bitstream en dat 

bijgevolg bijkomende correctiemaatregelen nodig zijn die dringend moeten worden opgelegd 

aan de operator met aanzienlijke marktmacht (hierna ook: de SMP operator) bovenop de reeds 

bestaande correctiemaatregelen van de beslissing van 10 januari 2008. De adviesaanvraag van 

het BIPT betreft slechts deze bijkomende correctiemaatregelen. Het geheel van de inhoud van 

de beslissing van 10 januari 2008 blijft van toepassing tot er een nieuwe beslissing van 

marktanalyse zal zijn. Het BIPT neemt zich voor om de analyse van beide markten binnen een 

termijn van 18 maanden uit te voeren. 

De bijkomende correctiemaatregelen die het BIPT voor ogen heeft om de effectieve 

concurrentie op de detailhandelsmarkt voor breedband te vrijwaren, kunnen ingedeeld worden 

in drie categorieën die overeenstemmen met de drie ontwikkelingen die het netwerk van de 

SMP operator ondergaat. 

Wat betreft het uitrollen van en de migratie naar een netwerk exclusief gebaseerd op het IP 

protocol, stelt het BIPT voor om aan de SMP operator een grotere transparantieverplichting 

op te leggen betreffende de ontwikkeling van zijn netwerk over een periode van 5 jaar, 

teneinde voor de alternatieve operatoren meer voorzienbaarheid te creëren voor hun 

investeringen. De Raad deelt de mening van het BIPT en van de Europese Commissie dat 

voldoende transparantie rondom de te verwachten ontwikkelingen in het netwerk van de SMP 

operator een noodzakelijke voorwaarde is om efficiënte toetreders aan te zetten tot 

investering. Om de risico’s van concurrentievervalsing te beperken die kunnen ontstaan door 

de asymmetrie van informatie tussen operatoren van toegangsinfrastructuur, stelt de Raad 

voor dat de SMP operator aan de regulator zijn plannen inzake infrastructuur zou overmaken 

om de regulator op zijn beurt toe te laten de minimale informatie die hij nodig acht onder zijn 

eigen verantwoordelijkheid over te maken aan de alternatieve operatoren, ten einde dezen toe 

te laten om hun investeringsbeslissingen te nemen. 

Wat betreft de afschaffing van het ATM netwerk tegen 2012 alsmede de modaliteiten van de 

migratie naar het nieuwe “all IP” netwerk die volgens het BIPT verstoringen en moeilijkheden 

van toegang zullen veroorzaken die de concurrentie op de detailmarkt in gevaar kunnen 

brengen, is de Raad van oordeel dat het BIPT niet voldoende uitdrukkelijk motiveert op welke 

wijze de voorgestelde correctiemaatregelen aangepast zijn om de potentiële impact op de 

concurrentie te beperken en, in het bijzonder, niet voldoende uitleg verschaft over de 

verplichting om het BROBA aanbod te behouden op het ATM netwerk, alsook omtrent de 

tarifering van dit aanbod. De Raad acht zich daarom niet in staat om na te gaan op welke 

wijze de voorgestelde correctiemaatregelen een gepast evenwicht verzekeren tussen het 

aanmoedigen van de betrokken operatoren om te migreren naar een nieuw netwerk en het 

vrijwaren van de capaciteit van diezelfde operatoren om te overleven in een overgangsfase. 

Bovendien stelt de Raad vast dat de impact op de concurrentie zich beperkt tot de DSL 

operatoren, met andere woorden de alternatieve operatoren die gebruik maken van het 

netwerk van een dominante operator. Deze operatoren vertegenwoordigen 14% van de 

toegangslijnen op de detailmarkt “hoogvolume” (cijfer aan het einde van 2007. Zie het 

addendum van 12 november 2008 bij het marktanalyse besluit van 10 januari 2008 - Impact 

van Next Generation Networks “NGN” en Next Generation Access “NGA”, p.23 en p.24). 

Wat betreft de plannen om lokale centrales te sluiten, is het BIPT van oordeel dat ondanks het 

feit dat slechts 10 tot 15% van deze centrales tegen 2013 tot 2018 hierdoor getroffen zijn, de 
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afschaffing van investeringsprojecten in deze centrales toch belangrijke consequenties kan 

hebben op de detailmarkt voor breedband. Om die reden wordt voorgesteld om een periode 

van 5 jaar op te leggen vanaf de aankondiging van de sluiting gedurende dewelke de toegang 

tot deze centrales mogelijk moet blijven zodat operatoren daardoor “colocatie”faciliteiten 

hebben. Deze periode wordt beperkt tot een jaar voor de centrales waar de concurrerende 

operatoren niet geïnvesteerd hebben. Het BIPT beslist ook dat de migratie naar het “All IP” 

netwerk geen gevolgen mag hebben voor de tarifering van de toegang tot deze centrales. 

De Raad is van oordeel dat door deze verplichte duur van 5 jaar vanaf de aankondiging van de 

sluiting (en dus niet vanaf de effectieve investering in de ontbundeling door de alternatieve 

operator) en door de beslissing om dezelfde operatoren toe te laten in een periode van 1 jaar 

vanaf de aankondiging van de sluiting nieuwe investeringen te doen in een vorm van een 

bundeling die in de nieuwe architectuur van het netwerk zal verdwijnen, het BIPT eigenlijk de 

ontbundeling van het aansluitnetwerk (“local loop”) aanmoedigt met het risico de migratie 

naar New Generation netwerken en toegang te ontmoedigen. Gelet op de termijn die zal 

verlopen tot de eerste sluiting, vraagt de Raad zich af of het niet te verkiezen is om de 

concurrentie op de middellange termijn te laten ontwikkelen door de verschillende spelers te 

doen onderhandelen, binnen een termijn door de regulator te bepalen, over een 

migratieoplossing die onnuttige investeringen minimaliseert en die alle actoren aanzet om zo 

snel mogelijk te migreren naar netwerken van de nieuwe generatie. 

Het zou voldoende moeten zijn om aan de SMP operator de verplichting op te leggen om te 

voorzien in migratie naar een ander volwaardig alternatief voor de huidige diensten waaraan 

een einde wordt gesteld door de sluiting van de centrales. Dit lijkt een voldoende en 

proportionele correctiemaatregel om tegemoet te komen aan de potentiële 

concurrentieproblemen die worden veroorzaakt door de sluiting van deze centrales. 

Voorts lijkt het de Raad gerechtvaardigd uniforme prijzen voor de ontbundelde toegang te 

behouden gedurende een overgangsperiode, ongeacht het gebruik door Belgacom van 

bepaalde centrales voor haar eigen detailaanbod. Onzekerheid over de prijs van de 

ontbundeling in functie van de planning van de migratie voor verschillende diensten van  

Belgacom naar zijn “all IP”netwerk, zou een rem kunnen zijn op de investeringen door de 

alternatieve operatoren en op deze manier de ontwikkeling van de concurrentie kunnen 

aantasten. De Raad merkt voorts op dat uniforme prijzen niet noodzakelijk stabiele prijzen 

zijn en dat hij zich, bij gebrek aan rechtvaardiging voor de noodzaak voor de concurrentie van 

stabiele prijzen, hierover niet kan uitlaten. 

Wat betreft de ingebruikname van de VDSL2, stelt het BIPT dat, om te concurreren met 

Belgacom op de markt voor zeer hoge snelheid, de operatoren die het netwerk van Belgacom 

gebruiken lager in het netwerk moeten investeren, dat betekent op het niveau van de 

straatcabines, en een transportnetwerk moeten creëren of huren die de verschillende 

straatcabines verbindt. Gelet op het aantal straatcabines en het feit dat derhalve het aantal 

lijnen per cabine toch beperkt is, is een dergelijke investering zonder bijkomende 

correctiemaatregelen niet rendabel voor een DSL operator op de Belgische retailmarkt voor 

breedband, in het bijzonder gelet op het belang van het marktaandeel van de kabeloperatoren, 

dat maakt dat het marktaandeel van de alternatieve DSL operatoren beperkt is (14% eind 

2007). Om de DSL operatoren aan te zetten om te investeren in straatcabines, stelt het BIPT 

voor om aan de dominante operator informatieverplichtingen op te leggen betreffende de 

plannen om glasvezel tot aan de straatcabine in gebruik te nemen om zo aan de alternatieve 

operatoren toe te laten om gelijktijdig glasvezel in gebruik te nemen. 

Rekening houdend met de hypothese inzake de marktaandelen en de gemiddelde inkomsten 

per gebruiker (“Average revenue per user” of “ARPU”) die nodig zijn voor de leefbaarheid 
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van een investeringsproject op het niveau van de straatcabines, is de Raad van oordeel, zoals 

ook de Commissie heeft gesuggereerd, dat concurrentie tussen infrastructuren het beste 

middel is om de ontwikkeling van de concurrentie te verzekeren in de markt van de hoge 

snelheid. Het opleggen van voorwaarden die het delen van investeringen begunstigt is een 

correctiemaatregel die van aard is om deze concurrentie tussen infrastructuren aan te 

moedigen. 

Wat betreft straatcabines die reeds uitgerust zijn met glasvezel, voorziet de ontwerpbeslissing 

om aan de dominante operator een verplichting van het delen van leidingen (“duct sharing”) 

en van toegang tot naakte glasvezel op te leggen. De Raad kan zich niet uitlaten over het 

gepast en proportioneel karakter van deze verplichting in het licht van de concurrentie in de 

markt aangezien het BIPT niet precies aangeeft of deze verplichting slaat op de ontbundeling 

op het niveau van de straatcabines (ontbundeling van de “sub local loop”) of dat ze een 

algemeen karakter heeft. Bovendien moet, gelet op de resultaten van de studie van Analysys 

volgens welke de investering op het niveau van straatcabines in België niet rendabel is of 

slechts voor een klein aantal straatcabines, volgens de Raad in overweging worden genomen 

dat het ontwerp van het BIPT niet voldoende elementen bevat om te kunnen bevestigen dat 

deze maatregelen effectief zullen zijn om de investering aan te moedigen voor de 

ontbundeling op het niveau van de straatcabines. Een grondigere studie lijkt noodzakelijk om 

in te schatten welke de impact van dit type correctiemaatregelen zal zijn op de ontwikkeling 

van de concurrentie en ook om na te gaan of ze gepast en proportioneel zijn. De Raad zal deze 

verplichting evalueren in het kader van de nieuwe marktanalyse die voorzien is voor mei 

2009. 

Het BIPT geeft zelf aan dat zelfs met deze bijkomende correctiemaatregelen, de investering 

op het niveau van de straatcabines niet rendabel is voor het merendeel van die cabines 

omwille van de specifieke kenmerken van de Belgische detailmarkt voor breedband. Daarom 

stelt het BIPT voor om de bestaande verplichting van een referentieaanbod voor toegang tot 

bitstream uit te breiden naar VDSL2, althans VDSL1. De Raad stelt vast dat deze verplichting 

reeds aanwezig was in de beslissing van 10 januari 2008 waarbij de SMP operator verplicht 

werd om producten in wholesale aan te bieden die de actieve operatoren zouden toelaten haar 

detailaanbod te evenaren, daarin begrepen VDSL, vanaf het moment dat Belgacom zou 

beslissen om dit te commercialiseren, hetgeen gebeurde in april 2008. Daarom is de Raad van 

oordeel dat het BIPT zou kunnen wachten op de nieuwe marktanalyse die voorzien is voor 

mei 2009 om op coherente wijze het geheel van de correctiemaatregelen te beschrijven die 

moeten tegemoetkomen aan de impact op de concurrentie van de ingebruikneming van het 

nieuwe netwerk voor toegang en transport (“NGA” en “NGN”). 

2. Advies van 8 september 2008 betreffende de markten 3 en 556 

Op 8 september 2008 heeft de Raad advies verleend inzake de ontwerpbeslissing van het 

BIPT aangaande de analyse van de markten 3 en 5. Deze markten 3 en 5, opgesomd in de 

aanbeveling van 2003, betreffen de detailmarkten voor beschikbare nationale 

telefoniediensten geleverd op een vaste locatie voor particuliere gebruikers (markt 3) en voor 

niet-particuliere gebruikers (markt 5). Deze detailmarkten van vaste telefonie waren reeds het 

onderwerp van een analyse door het BIPT voor advies overgemaakt aan de Raad57 en van de 
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 Advies van de Raad voor de Mededinging van 8 september 2008 in antwoord op de adviesaanvraag van het 

BIPT met betrekking tot het ontwerpbesluit betreffende de analyse van de markten 3/03 en 5/03. 
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 Advies van de Raad voor de Mededinging van 15 juni 2006 over de ontwerpbeslissing van de Raad van het 

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) betreffende de markten 3,4,5,6,8,9 en 10, de 
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beslissing van het BIPT van 11 augustus 2006. Deze laatste beslissing had een 

geldigheidsduur van 2 jaar. 

Op 17 december 2007 heeft de Europese Commissie haar tweede aanbeveling gepubliceerd 

inzake de markten die in aanmerking komen voor de ex ante regulering (“de aanbeveling van 

2007”). Deze publicatie vormt het startpunt van de tweede ronde van marktanalyses die door 

de nationale autoriteiten bevoegd voor regulering van de elektronische communicatie moet 

worden uitgevoerd. 

De voormalige markten 3 en 5 maken geen deel meer uit van deze lijst. Dat betekent dat de 

Europese Commissie van oordeel is, op basis van een test met drie criteria, dat ex ante 

reglementering van deze markten niet meer gerechtvaardigd is. De test aan de hand van drie 

criteria bepaalt dat drie cumulatieve voorwaarden voorhanden moeten zijn over een bepaalde 

periode om na te gaan of ex ante reglementering nog gerechtvaardigd is: het bestaan van 

belangrijke en voortdurende toetredingsbelemmeringen, de afwezigheid van de ontwikkeling 

van de markt in de richting van effectieve concurrentie en de onmogelijkheid van het 

mededingingsrecht om de problemen die voortvloeien uit het gebrek aan concurrentie op te 

vangen. 

Het BIPT is van oordeel dat wat België betreft, aan deze drie criteria voldaan is en 

concludeert op basis van de marktanalyse dat deze markten nog niet voldoende concurrentieel 

zijn. Om die reden stelt het BIPT voor om een bepaald aantal verplichtingen voor de 

dominante operator te behouden zoals deze bepaald zijn in zijn beslissing van 11 augustus 

2006 (verbod op excessieve prijzen, wurgprijzen, ongerechtvaardigde voordeeltarieven voor 

bepaalde categorieën van gebruikers) en om er andere af te schaffen (verplichting van een 

afzonderlijke boekhouding en verbod van onredelijke bundeling van diensten) en nog om 

sommige andere aan te passen (de verplichting van transparantie gaat nog slechts over 

tariefaanpassingen die volgen op een aanpassing van de gespreksafgiftetarieven voor vaste of 

mobiele telefonie). 

Alvorens deze test met drie criteria toe te passen, definieert het BIPT de relevante markten die 

daarvoor als basis gelden. 

De Raad is het in grote lijnen eens met de aanpak van het BIPT wat betreft de relevante 

markten. Toch worden de volgende opmerkingen geformuleerd. Het BIPT is van oordeel dat 

de markten voor toegang en voor telefoniediensten afzonderlijke markten zijn terwijl beide 

producten toch meer en meer het voorwerp zijn van een gezamenlijk aanbod tegen één prijs, 

zowel vanwege de kabeloperatoren als vanwege de DSL operatoren die beschikken over een 

aanbod Voice over Broadband (VoB). De Raad vraagt zich af op welke wijze deze 

gezamenlijke aanbiedingen een impact hebben op de diensten van de telefonie en van de 

toegang hetgeen zou kunnen leiden tot een geïntegreerde definitie van de relevante markt. De 

Raad stelt vast dat het BIPT zijn beslissing rechtvaardigt door de afwezigheid van een 

daadwerkelijk bestaand aanbod van wholesale verkoop van het abonnement (“Wholesale Line 

Rental” of WLR), hetgeen de CPS operatoren ervan weerhoudt om een gezamenlijk aanbod 

van toegang en klassieke telefoondiensten te kunnen doen. 

In lijn met de aanpak die de Commissie hanteert, maakt het BIPT onderscheid op het niveau 

van de relevante markten tussen, enerzijds, de particuliere en, anderzijds, de niet-particuliere 

gebruiker, waarbij de niet-particuliere gebruiker een BTW nummer gebruikt. De Raad 

herinnert aan zijn opmerkingen in het advies van 15 juni 2006 volgens welke een dergelijk 

                                                                                                                                                         

 
markten voor de zogenaamde “vaste telefonie”, geselecteerd in de aanbeveling van de Europese Commissie van 

11 februari 2003. Zie Jaarverslag 2006 van de Raad voor de Mededinging, punt 3.2.2.2.,pagina’s 18 tot 20. 
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onderscheid tussen de particuliere en niet-particuliere gebruiker niet in overeenstemming lijkt 

te zijn met de kenmerken van de Belgische markt die eerder leiden tot een onderscheid op 

basis van de capaciteit. In deze ontwerpbeslissing erkent het BIPT dat de grens tussen 

particuliere en niet-particuliere gebruikers vaag is, vooral voor de zelfstandige en vrije 

beroepen. Bovendien merkt het BIPT op dat voor een grote meerderheid ervan, de 

aanbiedingen voor particuliere en voor professionele gebruikers aan andere noden 

beantwoorden en ook andere tariefniveaus hebben. Deze vaststelling bevestigt de Raad in zijn 

beoordeling volgens welke een onderscheid op basis van het type product een beter criterium 

is voor de vervangbaarheid tussen de diensten dan een onderscheid gebaseerd op de aard van 

de gebruiker. 

Tot slot concludeert het BIPT dat telefoniediensten op een mobiel netwerk niet vervangbaar 

zijn door telefoniediensten geleverd op een vaste locatie, op basis van de verschillen in de 

functionaliteiten, het gebruik en de prijs. Bovendien beschikt het merendeel van de 

huishoudens zowel over vaste als over mobiele apparatuur, hetgeen vrij sprekend is in termen 

van de complementariteit tussen beide diensten alsook hun vervangbaarheid. Ook al stelde de 

Raad zich in zijn advies van 15 juni 2006 nog vragen omtrent de afwezigheid van 

vervangbaarheid, in dit advies volgt hij de lijn van het BIPT. Op basis van een 

impactonderzoek van een kleine, significatieve maar duurzame prijsverhoging van vaste 

telefoniediensten, concludeert het BIPT dat deze niet van aard is om de consument te doen 

migreren naar mobiele diensten gelet op het groot verschil in prijsniveau tussen beiden. 

De toepassing van de test met drie criteria voor de relevante markten brengt het BIPT ertoe 

om te besluiten dat de kenmerken van deze markten nog steeds de toepassing van ex ante 

reglementering rechtvaardigen. 

Wat betreft het eerste criterium, stelt de Raad zich vragen bij de manier waarop het BIPT tot 

de conclusie komt dat er sprake is van significatieve toetredingsbarrières die niet van 

voorbijgaande aard zijn, terwijl wordt vastgesteld dat de toegang tot de markt voor 

telefoondiensten relatief eenvoudig is. Ook al erkent de Raad dat de afwezigheid van een 

operationele dienst van wholesale van abonnementen het de CPS operatoren belet om forfaits 

aan te bieden die abonnement en diensten inhouden, en van aard is om hun 

concurrentiepositie in een krimpende markt te verzwakken, stelt hij toch vast dat de keuze van 

het BIPT om de marktdefinitie te beperken tot enkel de diensten (van telefonie) niet toelaat 

om te concluderen dat deze afwezigheid van de mogelijkheid van verkoop van abonnementen 

van aard is om een toetredingsbarrière te vormen op de markt van enkel de vaste 

telefoondiensten. De Raad vraagt om die reden aan het BIPT om te verduidelijken welke de 

aanzienlijke toetredingsbarrières in de markt voor de telefoondiensten op vaste locatie zijn en 

waarom deze barrières niet kunnen worden overwonnen tijdens de werkingsduur van de 

beslissing. 

Wat betreft de correctiemaatregelen die het BIPT voorstelt voor de markt voor 

telefoondiensten op vaste locatie, merkt de Raad op dat volgens de toelichtingsnota die hoort 

bij de tweede aanbeveling van de Commissie (aanbeveling 2007)58, de marktanalyse moet 

starten vanuit de wholesale markten en dat dan pas, rekening houdend met de 

correctiemaatregelen die worden opgelegd op deze wholesale markten (zoals bijvoorbeeld de 

verplichting om diensten van (pre)selectie van operatoren aan te bieden en de verkoop van 

abonnementen), de detailmarkten kunnen worden geanalyseerd. Het is slechts wanneer de 

correctiemaatregelen op de wholesale markten onvoldoende zijn om een voldoende niveau 
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 Zie considerans 15 en de Explanatory Note accompanying document to the Commission Recommendation on 

relevant product and service markets, pagina 13 en 19. 
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van concurrentie te verzekeren op de detailmarkten, dat er correctiemaatregelen kunnen 

worden opgelegd op de detailmarkten zelf. 

Het BIPT is de tweede ronde van marktanalyses gestart met de detailmarkten voor vaste 

telefonie rekening houdend met de correctiemaatregelen die opgelegd zijn op de wholesale 

markten in het kader van de eerste ronde van marktanalyses. Het is in dit stadium niet 

mogelijk om te beoordelen of de corresponderende marktanalyse van de wholesale markten 

tot dezelfde conclusies zou leiden en tot het behoud van dezelfde correctiemaatregelen. Om 

die reden is het moeilijk voor de Raad om te evalueren of de correctiemaatregelen die het 

BIPT nu voorstelt op te leggen op de detailmarkten in overeenstemming zijn met de 

doelstellingen van het mededingingsrecht. Dit geldt des te meer gelet op de toelichtingsnota 

behorende bij de tweede aanbeveling van de Commissie die aangeeft dat bepaalde 

mededingingsbeperkingen die nog zouden bestaan op de detailhandelmarkten, zoals bij 

voorbeeld price squeeze door de dominante operator, kunnen worden aangepakt door het 

concurrentierecht59. Desalniettemin zal de Raad toch in zijn advies bekijken in welke mate de 

voorgestelde correctiemaatregelen in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het 

mededingingsrecht rekening houdend met de bestaande correctiemaatregelen op de 

groothandelsmarkten en uitgaand van de hypothese dat deze correctiemaatregelen 

onveranderd zullen blijven gedurende de betrokken periode. 

Het opleggen aan de dominante operator van een verbod op buitensporige prijzen, 

afbraakprijzen en een verbod op onrechtvaardige gunsttarieven voor bepaalde categorieën van 

gebruikers lijkt, a priori, geen problemen te stellen in het licht van de doelstellingen van het 

mededingingsrecht. Het BIPT heeft met deze correctiemaatregel voor ogen dat de dominante 

operator wordt verplicht om onmiddellijk elke verlaging van de gespreksafgiftetarieven op de 

vaste of mobiele netwerken door te rekenen in de tarieven voor de eindgebruikers. Volgens 

het BIPT is deze maatregel proportioneel aangezien hij geen impact heeft op de bruto marge 

van de dominante operator. Vanuit het oogpunt van de doelstelling van het 

mededingingsrecht, lijkt deze maatregel aanvaardbaar en proportioneel. Zoals ook blijkt uit de 

beslissing van de Raad van het BIPT van 25 juli 200860 en rekening houdend met de zwakke 

concurrentiedruk die uitgaat van de alternatieve operatoren, is de dominante operator in staat 

om een dergelijke kostenvermindering niet door te rekenen in zijn detailtarieven zoals dat het 

geval zou zijn in een concurrentiële markt. 

De transparantieverplichting die het BIPT wil opleggen aan de dominante operator lijkt op 

basis van de recente ervaringen van het BIPT een logische implementatiemaatregel en ook 

een noodzakelijk complement om ervoor te zorgen dat het BIPT in staat is om de naleving 

van deze verbodsbepalingen na te gaan.  

Derhalve is de Raad van oordeel op grond van artikel 64 van de wet van 13 juni 2005 

(bepaling die het BIPT toelaat verplichtingen op te leggen op de detailmarkt) dat deze 

maatregelen in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het mededingingsrecht en ook 

proportioneel. 

                                                 

 
59

 Explanatory Note accompanying document to the Commission Recommendation on relevant product and 

service markets, pagina 28. 
60

 Beslissing van de Raad van het BIPT van 25 juli 2008 dewelke een administratieve boete oplegt aan Belgacom 

voor niet naleving van de beslissing van 11 augustus 2006 aangaande oproepen naar mobiele netwerken. 
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3. Advies van 13 oktober 2008 met betrekking tot het opleggen van 

Key Performance Indicators “KPI”61 

De ontwerpbeslissing die door het BIPT werd overgemaakt betreft het opleggen van 

performantie indicatoren voor markt 13 (op basis van de Aanbeveling 2003). De beslissing 

vervolledigt de eerdere beslissing van het BIPT betreffende het opleggen van KPI’s voor de 

markten 1, 2, 8, 9 en 10, die het onderwerp uitmaakt van een advies van de Raad van 22 

november 2007.62 

De key performance indicators zijn indicatoren die moeten toelaten om de kwaliteit van de 

diensten aangeboden door de dominante operator aan de andere operatoren, na te gaan en te 

meten. 

De ontwerpbeslissing stelt een lijst op van KPI indicatoren betreffende de wholesale markt 

voor afgevende segmenten van huurlijnen die door de SMP operator per trimester op zijn site 

moeten worden bekend gemaakt. 

De verplichting om de kwaliteit van de diensten opgelegd aan de dominante operator te 

meten, laat aan het BIPT toe om de naleving te controleren van de non discriminatie 

verplichting wat betreft de andere aspecten van de dienstverlening dan de prijs. 

De verplichting om deze indicatoren te publiceren zet er volgens het BIPT toe aan dat de 

dominante operator beter zijn verplichting inzake non discriminatie kan naleven. 

De Raad deelt de mening van het BIPT dat de uitwerking en de publicatie van deze 

indicatoren voor de kwaliteit van de dienstverlening geschikte correctiemaatregelen kunnen 

zijn om tegenwerkingsstrategieën door de dominante operator te vermijden. 

Wel worden de conclusies hernomen die reeds te vinden waren in het advies van de Raad van 

22 november 2007 aangaande de noodzaak om uitdrukkelijk het gerechtvaardigd en 

proportioneel karakter van de publicatiemodaliteiten te motiveren gelet op het feit dat deze 

terecht komen op een publieke website.  

                                                 

 
61

 Advies van de Raad voor de Mededinging van 13 oktober 2008 met betrekking tot het ontwerpbesluit van de 

Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie dat het analyse besluit betreffende de 

markt 13 (Aanbeveling 2003) vervolledigt ten aanzien van KPI’s (key performance indicators). 
62

 Advies van de Raad voor de Mededinging van 22 november 2007 met betrekking tot het ontwerpbesluit van 

de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommuncatie dat de analysebesluiten betreffende 

markten 1,2,8,9 en 10 vervolledigt ten aanzien van KPI’s (key performance indicators). Zie Jaarverslag 2007 van 

de Raad voor de Mededinging, p. 50. 
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HOOFDSTUK VI: INTERNATIONALE ACTIVITEITEN EN 

ADVOCACY 

1. Internationale activiteiten  

1.1. Bijeenkomsten georganiseerd door de Europese Commissie: European 

Competition Network (ECN) 

Verordening (EG) nr. 1/2003 bevat een stelsel van parallelle bevoegdheden dat het zowel 

voor de Europese Commissie als voor de nationale mededingingsautoriteiten en de nationale 

rechterlijke instanties mogelijk maakt om de artikelen 81, § 1 en § 3 en 82 van het EG 

Verdrag toe te passen. Teneinde de eenvormigheid bij de toepassing van de bepalingen van 

deze verordening te verzekeren, vormen de nationale mededingingsautoriteiten en het 

Directoraat-Generaal Mededinging van de Europese Commissie het Europese netwerk van 

mededingingsautoriteiten, beter bekend onder de Engelse benaming “European Competition 

Network” (hierna: ECN). 

De voorzitter van de Raad voor de Mededinging heeft op 30 september 2008 te Brussel  

deelgenomen aan de jaarvergadering van de verantwoordelijken van de nationale en 

communautaire mededingingsautoriteiten (Directors General of Competition) van het ECN. 

Deze jaarlijkse vergadering beoogt eenvormigheid in de toepassing van de 

mededingingsregelgeving die met Verordening 1/2003 in 2004 in werking is getreden en van 

het communautaire mededingingsbeleid. 

Daarnaast bestuderen talrijke gespecialiseerde werkgroepen (en subgroepen) binnen het ECN 

de verschillende problemen die zich voordoen bij de Europese Commissie of bij één of 

meerdere nationale mededingingsautoriteiten. De conclusies van deze werkgroepen worden 

besproken tijdens plenaire vergaderingen. De Raad heeft deelgenomen aan deze plenaire 

vergaderingen die in 2008 georganiseerd werden. 

De werkzaamheden van verschillende gespecialiseerde groepen zijn door leden van de Raad 

gevolgd. De algemene vergadering en het Auditoraat hebben ervoor gekozen, gelet op de 

beperkte middelen die zij tot hun beschikking hebben, om de werkzaamheden te volgen die 

inhoudelijk in rechtstreeks verband staan met de kerntaken en bevoegdheden van de Raad, 

namelijk beslissingen nemen in restrictieve mededingingspraktijken en desgevallend het 

opleggen van sancties. Het kan zowel gaan om het volgen van ontwikkelingen in bepaalde 

economische sectoren als om meer procedurele onderwerpen zoals de samenwerking tussen 

autoriteiten, clementie of sancties. 

De Raad heeft deelgenomen aan de werkgroep “Energie”. De nationale 

mededingingsautoriteiten en het Directoraat-generaal Mededinging van de Europese 

Commissie hebben tijdens deze werkgroep van gedachten gewisseld over hun ervaringen in 

zaken van restrictieve mededingingspraktijken in de energiesector.  

De Raad heeft daarenboven deelgenomen aan de vergaderingen van de werkgroep 

“Cooperation issues”. 

De Raad heeft insgelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de werkgroep “Chief 

Competition Economists” . 

De Raad heeft eveneens deelgenomen aan de vergaderingen van de subgroep “SEPA”.  

De Raad heeft ook deelgenomen aan de subgroep “Professional Services”. 

De Raad heeft ten slotte deelgenomen aan de subgroep “Telecom”. 
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De Raad heeft deelgenomen aan de “European Competition Day” van 21 en 22 mei 2008 in 

Ljubljina. De volgende onderwerpen werden behandeld: “1) ‘Energy – Is efficient 

competition a possibility?’ 2) ‘Energy as an inevitable and scarce source for consumers’“ 

Naar aanleiding van deze onderwerpen werden veel uiteenzettingen en discussies gewijd aan 

het toenmalige ontwerp van het derde “pakket” voor de vrijmaking van de Europese 

energiemarkten (“Third Liberalization Package”) en aan de voorstellen van de Europese 

Commissie om grote energieconcerns te ontvlechten (“unbundling”).   

De Raad heeft tevens deelgenomen aan de “European Competition Day” van 18 en 19 

november 2008 in Parijs. De volgende onderwerpen werden behandeld: “1) Competition and 

consumer welfare 2) Competition and the economic efficiency of businesses in the age of 

globalisation 3) The role of competition in the European-Mediterranean partnership.” 

1.2. Bijeenkomsten van de Directeurs-generaal van het DG Mededinging van 

de Europese Commissie en van de nationale mededingingsautoriteiten 

(ECA) 

Naast hun bijeenkomsten in het raam van het ECN en naast de bilaterale bijeenkomsten, 

vergaderen de vertegenwoordigers van de mededingingsautoriteiten, niet alleen van de 

Europese Unie maar ook van enkele landen die er geen deel van uitmaken, in het raam van het 

zogenaamde “European Competition Authorities” (hierna: ECA) netwerk, dat minder formeel 

is dan het ECN, om van gedachten te wisselen over onderwerpen van gemeenschappelijk 

belang. 

De voorzitter van de Raad voor de Mededinging heeft op 7 en 8 mei deelgenomen aan de 

vergadering van de Directeurs-generaal van de ECA georganiseerd te Budapest. Een van de 

agendapunten betrof de verslaggeving van een ECA werkgroep over pecuniaire sancties. De 

Raad had eveneens actief deelgenomen aan de vergadering van deze werkgroep. De laatste 

vergadering van deze werkgroep vond plaats op 17 en 18 maart, eveneens in Boedapest. De 

werkgroep heeft een vergelijkende studie van het boetebeleid van de verschillende 

mededingingsautoriteiten van de ECA Lid-staten geschreven en heeft een verslag uitgebracht 

over de resultaten van twee hypothetische gevallen (één kartelzaak en één zaak inzake 

misbruik van machtspositie) met als doel het berekeningssysteem inzake boete van de 

verschillende autoriteiten te vergelijken. Op basis van het werk dat gebeurde in de werkgroep, 

werd er door de ECA vergadering een “best practices document” goedgekeurd.  

In 2008 heeft de Raad ook actief deelgenomen aan een werkgroep “Commitment Decisions”. 

Deze werkgroep stelde zich als eerste opdracht een overzicht te maken van wetgeving en 

praktijk betreffende “Commitment decisions” in de Europese jurisdicties. 

1.3. Bijeenkomsten van het International Competition Network (ICN) 

De ondervoorzitter van de Raad voor de Mededinging heeft deelgenomen aan de zevende 

Jaarlijkse Conferentie van het International Competition Network (ICN) die op 14 tot 16 april 

in Kyoto heeft plaatsgevonden. 

2. Advocacy en andere activiteiten  

2.1. Vergaderingen en studiedagen 

Naast representaties van de Raad zijn leden van de Raad opgetreden op vergaderingen of zijn 

zij tussengekomen naar aanleiding van colloquia of studiedagen.  

Dit houdt met name in:  
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De deelname aan de activiteiten van de Association Européenne du droit de la concurrence 

(AEDC) en de Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (LIDC). 

- Voordrachten over de Belgische Mededingingswet en voorzitterschap van studiedagen 

voor juristen (bij voorbeeld een studiedag Themis op 21 november 2008). 

- Voordrachten in academische kringen over het mededingingsrecht en ziekenzorg,  

mededingingsbeleid en inflatiebestrijding, over de problematiek van de “Golden Shares” 

en over de samenhang tussen mededingingsbeleid en sectoriële regulering. 

2.2. Begeleiding van stages 

Sinds 2005 krijgen elk jaar studenten in de rechten of in economie de gelegenheid een stage 

bij de Raad voor de Mededinging te lopen. De stage kan tijdens het academie jaar of tijdens 

de zomer plaats vinden.  

In 2008 ontving de Raad een student in Economie uit de Universiteit van Luik en drie 

vierdejaars rechtsstudenten van de Universiteit Antwerpen. 

De ondervoorzitter van de Raad voor de Mededinging is ook lid van de examenjury voor de 

selectie van adjunct-auditeurs geweest. 

2.3. Interviews 

Een raadslid heeft een interview gegeven aan “Het Poelaertplein” (jaartal 2008 – 2009, p. 13 

e.v.), het tijdschrift van het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel, en de voorzitter 

van de Raad voor de Mededinging heeft eveneens een interview gegeven aan de Juristenkrant 

op 4 december 2008. 
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HOOFDSTUK VII. ARRESTEN HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL 

1. Het Hof van beroep als beroepsrechter 

1.1. Schorsingsarrest van 25 januari 2008 in de zaak Tecteo / Brutele / Câble 

Wallon  

Brussel 25 januari 2008, zaak 2008/MR/1, Tecteo / Brutele / Waalse kabel: schorsing van de 

tenuitvoerlegging van de Beslissing van de Raad van 7 januari 2008 

Dit arrest behandelt het verzoek dat Tecteo en Brutele instelden bij het Hof van Beroep te 

Brussel tot nietigverklaring en schorsing van de in de brief van 7 januari 2008 van de 

voorzitter van de Raad neergelegde beslissing van de betreffende kamer van de Raad om de 

procedure in de concentratiezaak Tecteo/Brutele/Câble Wallon terug op te starten. In deze 

zaak had de voorzitter van de Raad en van de kamer op 7 januari 2008 immers een brief naar 

het Hof van Cassatie gezonden waarin hij het Hof op de hoogte brengt van de procedurele 

stappen die plaatsvonden nadat de kamer van de Raad op 21 november 2007 haar prejudiciële 

vragen aan het Hof van Cassatie had voorgelegd. De brief vermeldde ook dat, in het licht van 

de strikte termijnen betreffende concentratiecontrole, de procedure voortgezet zou worden en 

dat de kamer van de Raad uiterlijk op 31 januari 2008 uitspraak moest doen. 

Vooreerst oordeelde het Hof in dit arrest dat deze brief van de voorzitter van de Raad  met de 

informatie dat de procedure zou worden hervat en voortgezet, een voor beroep vatbare 

beslissing is die juridisch bindende rechtsgevolgen teweegbrengt voor zowel de aanmeldende 

partijen als voor derden omwille van het feit dat deze operatoren hun positie op de markt 

gewijzigd kunnen zien door de juridische onzekerheid die het gevolg was van het conflict 

tussen deze beslissing van de Raad en het arrest van 27 december 2007 van het Hof van 

beroep te Brussel (waarbij de stilzwijgende goedkeuring van de concentratie vastgesteld 

werd). 

Vervolgens heeft het Hof van beroep het verzoek van Tecteo en Brutele ingewilligd om de 

aangevochten beslissing te schorsen, waarbij het Hof onder andere het middel over de 

schending van het gezag van gewijsde op het eerste gezicht gegrond achtte. 

Het Hof vond ook de middelen ernstig betreffende een mogelijke schending van het 

gelijkheidsprincipe, gelezen in het licht van het principe van de rechtszekerheid. Het Hof 

oordeelde dat het niet tegengesproken werd dat het arrest van 27 december 2007 voor de 

verzoekende partijen en de direct bij de concentratie betrokken ondernemingen een legitieme 

verwachting had gecreëerd dat er geen enkele hindernis meer was om de concentratie te 

volbrengen. 

De aangevochten beslissing, die deze legitieme verwachting volgens het Hof aantast, kon niet 

anders dan een zwaar nadeel teweegbrengen omdat ze de huidige geldigheid van een aantal 

genomen maatregelen met het oog op het realiseren van de concentratie, en haar realisatie 

zelf, in twijfel trekt. Een schorsingsmaatregel drong zich dus op volgens het Hof, rekening 

houdende met het recht van derden om een beroep tegen de beslissing van stilzwijgende 

toelating van de concentratie in te dienen. 

Aldus schorste het Hof de mogelijke effecten van de aangevochten beslissing en stelde dat 

deze effecten geschorst moesten blijven tot de dag waarop het Hof een definitief arrest over 

de grond van de zaak zou nemen.  
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1.2. Arrest houdende prejudiciële vragen van 1 februari 2008 in de zaak 

Tecteo/Brutele/Câble wallon 

Brussel 1 februari 2008, zaak 2008/MR/1, Tecteo / Brutele/ Waalse kabel: prejudiciële 

vragen aan het Grondwettelijk Hof wat betreft het beroep tegen de Beslissing van 7 januari 

2008   

In zijn arrest van 25 januari 2008 in de hiervoor reeds vermelde zaak (1.1) overwoog het Hof 

dat er ernstige twijfels bestaan over de vraag of de artikelen 72 en 73 WBEM, die de 

prejudiciële procedure voor het Hof van Cassatie regelen, in overeenstemming zijn met het 

gelijkheidsbeginsel in de mate dat deze artikelen op eenzelfde manier van toepassing zijn op, 

enerzijds, procedures voor rechtbanken die over een geschil oordelen waarvan de oplossing 

afhangt van de interpretatie van de WBEM en, anderzijds, op procedures inzake 

concentratiecontrole bij de Raad voor de Mededinging. 

In het licht van de specifieke kenmerken van de procedures betreffende concentratiecontrole 

verwonderde het Hof zich over het feit dat de artikelen 72 en 73 onversneden van toepassing 

zouden zijn op deze procedures. Het Hof stelde dat, in het kader van de procedure van de 

concentratiecontrole, een beslissing tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van 

Cassatie als gevolg heeft dat de juridische situatie van de aanmeldende partijen gewijzigd 

wordt. Zij verliezen hierdoor het voordeel van de korte beslissingtermijnen die voorzien zijn 

in de procedure betreffende concentratiecontrole en de duur van de schorsing van de 

beslissingstermijn door het stellen van de prejudiciële vraag is een onbekend gegeven 

aangezien deze maar eindigt op de dag waarop de betreffende jurisdictie het antwoord van het 

Hof van Cassatie ontvangt. 

Het Hof stelde verder dat, aangezien elke beslissing om een prejudiciële vraag te stellen een 

onvoorspelbaar karakter inhoudt voor elke onderneming die een concentratie aanmeldt bij de 

Raad voor de Mededinging, het niet onredelijk is te stellen dat de wet een zeer grote factor 

van juridische onzekerheid heeft geïntroduceerd ten aanzien van de termijnen, in België, 

binnen welke beslist moet worden over het lot van concentraties, wat lijkt in te gaan tegen het 

doel van juridische zekerheid en de noodzaak tot snelheid van beslissing die aan de basis 

liggen van de regels die de procedure van concentratiecontrole regelen. 

Het Hof stelde aldus de volgende prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof: 

1) Vormen de artikelen 72 en 73 WBEM een schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet door te voorzien in een gelijke behandeling van partijen die een concentratie 

aanmelden bij de Raad voor de Mededinging met het oog op het bekomen van een beslissing 

tot toelaatbaarheid die toelaat de concentratie ten uitvoer te brengen, enerzijds, en, anderzijds, 

partijen die betrokken zijn bij een “geschil” waarvan de uitkomst niet kan afhangen van het 

stilzwijgen, na afloop van een termijn, van het rechtscollege dat gevat is? 

2) Vormen de artikelen 72 en 73 WBEM een schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet doordat ze zowel van toepassing zijn tijdens de procedure in eerste fase als tijdens 

de procedure in tweede fase terwijl alleen de maatregelen die aan het einde van de tweede 

fase kunnen worden genomen, de rechten van partijen kunnen aantasten? 

3) Leveren de artikelen 58 en 75 WBEM, voor zover ze zodanig geïnterpreteerd worden dat 

de Raad zou kunnen beslissen om het onderzoek van een concentratie te hernemen nadat het 

Hof van beroep te Brussel een eerdere beslissing van de Raad heeft vernietigd in dezelfde 

zaak, op grond van het feit dat de termijn die de Raad heeft om zijn beslissing te nemen 

geschorst werd van vandaag tot aan de ontvangst van de antwoorden die het Hof van Cassatie 

zal geven op de prejudiciële vragen die haar werden voorgelegd en nadat werd vastgesteld dat 
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de concentratie die het onderwerp vormde van de procedure kon geacht goedgekeurd te zijn 

door de Raad voor de Mededinging, een schending op van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, afzonderlijk gelezen en in samenhang met artikel 6 van het EVRM en het 

algemeen rechtsbeginsel van rechtszekerheid gelet op het feit dat rechtsonderhorigen, zonder 

objectieve of redelijke rechtvaardiging, anders zouden worden behandeld wanneer ze 

begunstigde zijn van een arrest dat een administratieve beslissing vernietigt en die dus 

genieten van het absolute gezag van gewijsde van een vernietigingsarrest ofwel begunstigden 

zjin van een arrest van het Hof van beroep te Brussel dat een beslissing van de Raad voor de 

Mededinging ten aanzien van een concentratie vernietigt maar verstoken zouden blijven van 

het voordeel van het gezag van gewijsde van de vernietiging uitgesproken door het Hof van 

beroep te Brussel? 

1.3. Arrest ten gronde van 18 maart 2008 in de zaak Kinepolis  

Arrest van 18 maart 2008, zaken 2007/MR/2, 2007/MR/3 & 2007/MR/4 : Federatie van 

Cinema’s van België VZW / Utopolis Belgium NV / UGC Belgium NV / Kinepolis Group NV. 

Dit arrest behandelt ten gronde het hoger beroep dat door de drie verzoekende partijen werd 

ingesteld tegen Beslissing nr 2007 – C/C – 12 van de Raad voor de Mededinging van 16 april 

2007. Bij een arrest van 23 augustus 2007 werd de tenuitvoerlegging van de bestreden 

beslissing al geschorst aangezien de door verzoekers aangevoerde middelen ernstig werden 

bevonden door het Hof. 

Omtrent de ‘notitie’ neergelegd door de algemene vergadering van de Raad voor de 

Mededinging, waarmee de Raad op welbepaalde overwegingen van het schorsingarrest van 23 

augustus 2007, die de organisatie van de Raad betreffen, was ingegaan, stelde het Hof dat 

geen enkele wetsbepaling in de mogelijkheid voorziet dat de Raad voor de Mededinging op 

eigen initiatief juridische bijstand aan het Hof verleent, over vragen die in een 

beroepsprocedure tegen één van zijn beslissingen worden opgeworpen. Het besluit luidde dat 

de notitie, die niet gold als een akte van tussenkomst door de Raad, uitging van een instantie 

die niet deelnam aan de rechtspleging en bijgevolg niet in aanmerking kon worden genomen. 

Betreffende het middel inzake de schending van artikel 19 van de WBEM (omtrent de 

kamersamenstelling), oordeelde het Hof het volgende. Bij ontstentenis van publicatie van de 

beslissingen inzake de samenstelling van de kamers van de Raad zoals bepaald in artikel 68, 

§2 WBEM, kon de naleving van artikel 19 door het Hof enkel worden getoetst indien de 

beslissing of minstens het administratief dossier waarin ze thuis hoorde, deed blijken dat de 

kamer die over de zaak had beslist, regelmatig was samengesteld. Noch de bestreden 

beslissing, noch het administratief dossier deed evenwel blijken dat de kamer werd 

samengesteld zoals bepaald in artikel 19 WBEM. Het middel betreffende de schending van 

artikel 19 WBEM werd aangenomen en verantwoordde de vernietiging van de bestreden 

beslissing. 

Betreffende toegang tot het dossier, verwijst het Hof naar het arrest van het Hof van Cassatie 

van 22 januari 2008 waarin gesteld werd dat het aan de Raad toekomt om te beslissen tot 

welke onderdelen van het gemotiveerd verslag of van het onderzoeksdossier toegang strikt 

vereist is, en te beslissen over het eventueel vertrouwelijk karakter ervan. Het Hof van beroep 

oordeelde nochtans dat het voormelde prejudiciële arrest als zodanig niet de rechtspleging 

betrof die werd gevoerd in geval van toezicht op de naleving van gedragsvoorwaarden, 

waarvoor overigens geen specifieke regeling vervat is in de WBEM. Zodoende moest volgens 

het Hof worden besloten dat de Raad artikel 57, §2, derde lid, eerste zin, van de WBEM niet 

adequaat had toegepast en het recht van verdediging van de verzoekers had geschonden. De 

Raad kon niet zonder meer het verzoek van de belanghebbende derden om toegang te 



Raad voor de Mededinging - Jaarverslag 2008 99 

bekomen tot dossierstukken verwerpen, zonder vooraf vastgesteld te hebben dat geen van de 

onderdelen van het gemotiveerd verslag van de auditeur en geen van de dossierstukken 

gegevens bevatte die strikt noodzakelijk waren om die derden toe te laten hun standpunt op 

nuttige wijze mee te delen. 

Betreffende de invulling van haar volle rechtsmacht stelde het Hof dat het alle feiten en 

rechtsregels in aanmerking dient te nemen. In concreto toetst het Hof of de voorschriften 

inzake rechtspleging en motivering in acht zijn genomen, of de feiten juist zijn vastgesteld, of 

er al dan niet reden bestaat om aan te nemen dat de Raad die feiten kennelijk onjuist heeft 

beoordeeld dan wel of er overschrijding van bevoegdheid voorhanden is. Het toezicht van het 

Hof omtrent de feiten betreft niet enkel hun materiële juistheid, maar ook hun 

betrouwbaarheid en onderlinge samenhang. Zodoende beoordeelt het Hof de zaak niet bij 

wijze van heroverweging van alle economische gegevens ervan en stelt het desgevallend ook 

niet noodzakelijk een eindbeslissing inzake de concentratie of de voorwaarden en 

verbintenissen ervan in de plaats van deze van de Raad voor de Mededinging.  

Wat betreft de concurrentiële analyse van het verzoek van Kinepolis, analyseerde het Hof de 

aard en de duur van de voorwaarden en verpichtingen van de beslissing van de Raad van 

1997, alsook de bewijslast in het stadium van de heroverweging van eerder opgelegde 

voorwaarden en verplichtingen. Betreffende de concurrentiële aspecten, had het Hof de 

volgende punten van kritiek: het niet definiëren van de relevante geografische markt, de in 

aanmerking te nemen periode voor de analyse van een mogelijke daling van het marktaandeel 

van Kinepolis en de HHI-index, het speculatieve karakter van de prospectieve beschouwingen 

inzake de zijdelingse druk van andere media op de relevante produktenmarkt en de 

digitalisering binnen de bioscoopsector, en het niet in overweging nemen van bepaalde 

tegenwerpingen van bepaalde derden. 

Tenslotte stelde het Hof vast dat de Raad in zijn overweging evenmin de vraag had betrokken 

of de substantiële wijzigingen in de marktomstandigheden die hij had vastgesteld -in de 

hypothese dat die vaststelling op goede gronden zou steunen- dan niet toe te rekenen waren 

aan de werking van de opgelegde voorwaarden en of er dan geen redenen waren om te vrezen 

dat bij opheffing van de voorwaarden de machtspositie niet zou worden herwonnen. Redelijk 

gestaafde verwachtingen hierover waren volgens het Hof nochtans mee bepalend voor het 

antwoord op de vraag of er goede redenen bestonden om de voorwaarden en verplichtingen 

op te heffen. 

Het Hof vernietigt de beslissing van 16 april 2007 van de Raad en stelt dat de verdere 

afhandeling van het verzoek van Kinepolis aan de Raad stond door een anders samengestelde 

kamer. 

1.4. Arrest inhoudende prejudiciële vragen van 30 september 2008 in zaak 

VEBIC  

1.4.1. Brussel 30 september 2008, zaak 2008/MR/3, VEBIC V.Z.W. 

In het kader van het beroep dat VEBIC heeft ingesteld tegen de beslissing van de Raad van 25 

januari 2008 (zie hoofdstuk II hierboven) heeft het Hof van beroep te Brussel op 30 september 

2008 een arrest alvorens recht te doen geveld waarbij vier prejudiciële vragen worden 

voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.  

Het Hof stelt in zijn arrest vast dat de WBEM die in werking trad op 1 oktober 2006, de 

mogelijkheid heeft afgeschaft voor de Raad om schriftelijke opmerkingen in te dienen in het 

kader van de beroepsprocedure. Ook in een vertegenwoordiging in beroep van het Auditoraat 

wordt niet voorzien in de wet. Bovendien is het beroep tegen een beslissing van de Raad niet 
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gericht tegen de Belgische mededingingsautoriteit en evenmin tegen de Belgische Staat 

hoewel de Minister van Economie wel nog steeds schriftelijke opmerkingen kan indienen. 

Doordat de Raad in het algemeen geen schriftelijke opmerkingen meer kan indienen in de 

beroepsprocedure en de Minister geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, is enkel 

de verzoeker in beroep, met name VEBIC, partij in de beroepsprocedure tegen de beslissing 

van de Raad van 25 januari 2008. Het algemeen economisch belang wordt bij gebrek aan 

tussenkomst van de Belgische mededingingsautoriteit volgens het Hof niet behartigd in de 

procedure. 

In die context vraagt het Hof zich af of de regels inzake de beroepsprocedure tegen 

beslissingen van de Raad wel in overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht en de 

noodzaak om een daadwerkelijke handhaving van de communautaire mededingingsregels met 

een eerbiediging van de fundamentele rechten van verdediging te waarborgen. Het Hof denkt 

in dat verband voornamelijk aan de artikelen 2, 15, derde lid, en 35 van Verordening 1/2003. 

Zo voorziet artikel 15, derde lid, dat een nationale mededingingsautoriteit uit eigen beweging 

schriftelijke opmerkingen kan maken betreffende onderwerpen in verband met de toepassing 

van artikel 81 of 82 van het EG-Verdrag. 

Hoewel in de bestreden beslissing van de Raad enkel het nationaal mededingingsrecht werd 

toegepast, maakt dit volgens het Hof geen verschil voor de vraagstelling. De regels 

betreffende de beroepsprocedure zijn immers dezelfde wanneer het Hof moet oordelen over 

beslissingen van de Raad waarbij enkel het nationaal mededingingsrecht wordt toegepast dan 

wel ook het communautair mededingingsrecht wordt ingeroepen. Bovendien uit het Hof ook 

twijfels omtrent de conclusie van de Raad dat er geen beïnvloeding is van de handel tussen de 

lidstaten. Het Hof vindt in het dossier aanwijzingen die wel op een dergelijk interstatelijk 

effect wijzen en die tot hervorming van de bestreden beslissing kunnen leiden.  

De vragen van het Hof luiden als volgt:  

 “(1) Moeten de (…) geciteerde bepalingen63 aldus worden uitgelegd dat de nationale 

mededingingsautoriteiten rechtstreeks uit (deze bepalingen) de mogelijkheid putten om 

schriftelijke opmerkingen te formuleren over de middelen die in het kader van een 

beroepsprocedure tegen hun beslissing zijn geformuleerd, en zelf middelen kunnen 

voordragen in feite en in rechte, met als gevolg dat deze mogelijkheid niet kan worden 

uitgeschakeld door een Lidstaat?   

(2) Moeten dezelfde bepalingen aldus worden uitgelegd dat voor een doeltreffende toepassing 

van de mededingingsregels met het oog op het algemeen belang, de openbare 

handhavingsinstanties die als mededingingsautoriteiten zijn aangewezen niet alleen de 

mogelijkheid maar ook de plicht hebben om aan de beroepsprocedure deel te nemen door hun 

standpunt te uiten over de aangevoerde middelen in rechte en in feite? 

(3) Indien het antwoord op de vragen 1) en 2) bevestigend luidt, moeten deze bepalingen dan 

aldus worden uitgelegd dat bij ontstentenis van nationale bepalingen betreffende de deelname 

van de mededingingsautoriteit aan de procedure voor de beroepsinstantie en wanneer 

verschillende autoriteiten zijn aangewezen, de autoriteit die bevoegd is om de besluiten 

                                                 

 
63 Het gaat om bepalingen uit 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, Pb. 2003, L 1, p., in die 

volgorde door het Hof van beroep genoemd: artikel 35 (waarin de mededingingsautoriteiten van de lidstaten 

worden aangewezen),  artikel 2 (inzake de bewijslast) en artikel 15 lid 3 (inzake het indienen van opmerkingen 

van mededingingsautoriteiten). 
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opgesomd in artikel 5 van de Verordening, ook deze is die aan de beroepsprocedure tegen 

haar besluit deelneemt?  

(4) Luiden de antwoorden op voornoemde vragen anders wanneer de mededingingsautoriteit 

volgens nationale wetgeving als rechtscollege optreedt en/of wanneer de eindbeslissing 

genomen is na afloop van een onderzoek geleid door een bij dit rechtscollege behorend 

orgaan belast met het opstellen van de punten van bezwaar en van een ontwerpbeslissing?” 

Het Hof van beroep had om een versnelde behandeling van haar prejudiciële verwijzing 

gevraagd, maar dat verzoek is door het Hof van Justitie afgewezen bij gebrek aan 

omstandigheden die de behandeling met buitengewone spoed rechtvaardigen.64 De 

prejudiciële vragen zijn aanhangig bij het Hof van Justitie. De Raad (algemene vergadering en 

Auditoraat) heeft beslist om schriftelijke opmerkingen in te dienen in de procedure voor het 

Hof van Justitie en heeft daartoe een raadsman aangesteld. Gelet op het grote belang dat de 

vragen hebben voor de werking van de Belgische mededingingsautoriteit, wenste de Raad  als 

rechtstreeks betrokkene middels dit initiatief op onafhankelijke wijze zijn standpunt aan het 

Hof kenbaar maken.  

1.5. Arrest ten gronde van 22 oktober 2008 in zaak UGC/Kinepolis-Mediacité  

Arrest van 22 oktober 2008 (2008/MR/5) UGC Belgium NV/ Kinepolis Groep. 

Dit arrest doet uitspraak over een verzoekschrift ingediend door UGC Belgium gericht tegen 

de beslissing van de Raad voor de Mededinging van 27 februari 2008 in de zaak MEDE-I/O-

07/0036. Deze beslissing van de Raad oordeelde over de toepassing ten aanzien van de 

Kinepolis Groep van één van de voorwaarden die bij een eerdere beslissing van de Raad op 

17 november 1997 werd genomen in de zaak waarbij de concentratie tussen de Groep Bert en 

de groep Claeys werd goedgekeurd. De toepassing van deze voorwaarde betrof de vraag of 

Kinepolis al dan niet om voorafgaande instemming aan de Raad voor de Mededinging 

verzocht moest hebben voor de oprichting van het bioscoopcomplex Médiacité te Luik.  

Eerst en vooral stelt het Hof vast dat de Raad in zaken van deze aard geen jurispdictionele 

functie uitoefent naar een administratieve functie. De Raad zou dus volgens het Hof zijn 

beslissing kunnen verdedigen zoals elke andere administratieve overheid wiens beslissingen 

met een rechtsgang worden bestreden. Echter, het Hof was van oordeel dat de afwezigheid 

van de overheid van wie de beslissing uitgaat de verdere behandeling van de vordering niet in 

de weg stond. 

Over de toegang tot dossierstukken verwees het Hof naar de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie in de zaak Tecteo. Het Hof was van oordeel dat de overweging die de Raad in deze 

zaak moest maken neerkomt op een keuze met concurrentiële implicaties en dat bijgevolg de 

ontstentenis van concurrentiele beschouwingen niet a priori kon worden aangevoerd om 

toegang tot het verslag van de auditeur of bepaalde dossierstukken te weigeren. Het Hof was 

tevens van oordeel dat een synthetische mededeling van een verslag van 18 bladzijden in een 

passus van één zin, geen equivalent kan opleveren van de toegang tot het document. 

Zodoende besloot het Hof dat de bestreden beslissing artikel 57, §2, derde alinea, van de 

WBEM niet adequaat had toegepast en het recht van verdediging van de verzoekster had 

geschonden door de toegang tot het verslag van de auditeur te weigeren. 

Het Hof stelde ook dat moet worden aangenomen dat, bij analogie met het geval waarbij een 

restrictieve mededingingspraktijk wordt onderzocht, ook in het geval van toepassing van 
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 Beschikking van de President van het Hof van 3 december 2008 in zaak C-439/08, VEBIC. 
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artikel 44, §1, 2° jo. artikel 58 WBEM het onderzoek altijd dient te leiden hetzij tot een met 

redenen omkleed sepot, hetzij tot een met redenen omkleed verslag. De indiening van het met 

redenen omkleed verslag heeft voor gevolg dat de Raad is geadieerd en dat deze zich over het 

onderwerp ervan moet uitspreken bij een met redenen omklede beslissing. Een mondeling 

door een auditeur verwoord standpunt dat afwijkt van een ingediend verslag blijft dan ook 

volgens het Hof zonder incidentie op de aard en de omvang van het onderwerp waarover de 

Raad dient te beslissen volgens de termen van het verslag. Het Hof stelde dat het vereist is dat 

de Raad aangeeft waarom hij van oordeel is dat het mondeling gewijzigde standpunt van de 

auditeur overtuigend voorkomt. 

Tevens was het Hof van oordeel dat de beslissing van de Raad in het ongewisse liet volgens 

welke berekeningsmethode een mogelijke drempeloverschrijding werd getoetst, zodat niet 

kon worden nagegaan of in functie van de methode de bewering inzake ontstentenis van 

overschrijding steun vond in de feiten. Het Hof stelde aldus dat de verstrekte motivering te 

kort schoot. Verder merkte het Hof op dat de berekeningsmethode moet aansluiten bij de 

redengeving en de doelstelling van de beslissing van de Raad van 17 november 1997.  

Tenslotte bevat het Hof ook overwegingen over de volle rechtsmacht. Het Hof stelt dat het 

niet toekomt aan het Hof, die door de wetgever niet werd aangewezen als 

mededingingsautoriteit in beroep, om in de plaats van de Raad te beslissen over de uitlegging 

van zijn reeds sedert lang definitief geworden beslissing waarbij een concentratie werd 

toegelaten onder voorwaarden. Het Hof zal overigen te gronde slechts dan zelf de zaak afdoen 

en een substituerende beslissing treffen indien in zijn beoordeling van de grieven de nieuw te 

nemen beslissing besloten ligt, alle relevante feitelijke gegevens voorhanden zijn waarop de 

beslissing moet worden gesteund en de appreciatie van deze feiten geen beoordelingsmarge 

laat. In het voorliggende geval waren deze genoemde voorwaarden niet vervuld en het stond 

derhalve aan de Raad om opnieuw te beslissen over het ambtshalve door de auditeur 

ingediende verslag. 

Aldus vernietigde het Hof de beroepen beslissing van 27 februari 2008 van de Raad en stelde 

dat de verdere afhandeling van dit dossier staat aan de Raad voor de Mededinging door een 

anders samengestelde kamer. 

1.6. Arrest ten gronde in de zaak Portima / CRM (voorlopige maatregelen)  

Arrest 18 november 2008 inzake Portima CVBA/Computer Resource Management-DEV 

NV/Computer Resource Management-TEC NV.  

Dit arrest betreft de behandeling van de grond van het hoger beroep dat door verzoekster 

Portima werd ingesteld tegen de Beslissing nummer 2007 – V/M– 07 van de voorzitter van de 

Raad voor de Mededinging van 14 februari 2007 (beslissing tot het nemen van voorlopige 

maatregelen). 

Bij een arrest van 24 september 2007 van het Hof werd de schorsing bevolen van de 

tenuitvoerlegging van de bestreden Beslissing, maar enkel wat betreft de dwangsommen, tot 

op de dag van het arrest ten gronde. 

De bestreden Beslissing van 14 februari 2007 komt samengevat hierop neer dat Portima 

gehouden is om bij elke wijziging van het AS/2 systeem aan CRM en alle overige 

ontwikkelaars van beheerssoftware voor makelaars “tijdig volledige en correcte 

compatibiliteitsspecificaties betreffende de wijziging” mee te delen. Ook in geval van 

wijziging van de AS/2 modules bij de verzekeraars dient Portima aan de makelaars een aantal 

gegevens mee te delen waardoor problemen inzake compatibiliteit worden vermeden. Verder 

dient Portima bij elke wijziging van het AS/2 systeem tijdig te melden wat de wijziging 
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inhoudt en beoogt. Een dwangsom van 2.000 euro per periode van 24 uur dat op de 

maatregelen inbreuk wordt gepleegd moet de naleving ervan verzekeren. 

Betreffende de grief van schending van de rechten van verdediging stelde het Hof dat de 

rechtszekerheid vereist dat de onderneming er stellig moet kunnen op bogen dat geen andere 

bewijsstukken dan diegene die het dossier bevat zullen bijdragen aan de oordeelsvorming en 

dat alle verstrekte bewijsstukken, al dan niet in een niet vertrouwelijke versie, in het dossier 

zijn opgenomen. Uitsluitsel omtrent dit gegeven en de controle er op kan enkel worden 

verzekerd indien alle dossierstukken met een nummer worden geïnventariseerd en de 

inventaris zowel de inhoud van elk stuk beschrijft als de omvang ervan in aantal bladzijden 

weergeeft. Het Hof analyseert de samenstelling van het dossier van de Dienst voor de 

Mededinging en stelt dat deze met het boven vermelde beginsel van de rechtszekerheid voor 

de aangeklaagde onderneming niet verzoenbaar is. 

Het Hof stelt nogmaals dat de toekenning van volle rechtsmacht aan het Hof niet voor gevolg 

heeft dat het Hof de bevoegdheden van de Raad of zijn voorzitter kan uitoefenen maar wel dat 

het Hof de wettelijkheid van de beslissing moet nagaan zowel in rechte als in feite.  

Betreffende de voorwaarden om tot het opleggen van voorlopige maatregelen te kunnen 

beslissen stelt het Hof dat moet worden besloten dat de bevolen voorlopige maatregelen niet 

kunnen bijdragen aan de doeltreffendheid van de maatregel(en) die, thans al meer dan vijf jaar 

na de indiening van de klacht, wegens de gegrondheid ervan alsnog zou(den) moeten worden 

beslist. In dit opzicht waren ten tijde van de bestreden beslissing de voorwaarden dan ook niet 

vervuld om de geïncrimineerde voorlopige maatregelen op te leggen. 

Wat de vaststelling betreft van de feiten die een ogenschijnlijk misbruik van een 

machtspositie zouden opleveren, stelt het Hof dat de hoofdgrief van Portima erin bestaat dat 

het syntheseverslag van de verslaggever en de bestreden beslissing de beweringen van CRM 

en haar concurrenten voor waar aanneemt, terwijl ze elk van die beweringen heeft weerlegd, 

maar hieraan geen enkele aandacht werd besteed. Het Hof volgt deze redenering. Zodoende 

werd volgens het Hof in het ongewisse gelaten op grond van welke precieze gegevens kon 

worden besloten dat de feiten waarover CRM en enkele van haar medeconcurrenten klagen 

inzake de interoperabiliteit het bewijs opleveren van een prima facie misbruik van 

machtspositie door Portima. 

Aldus verklaart het Hof het beroep gegrond en vernietigt het de bestreden beslissing van 17 

februari 2007 van de voorzitter van de Raad voor de Mededinging. Het Hof stelt vast dat de 

verdere afhandeling van de klacht van CRM staat aan de Raad voor de Mededinging. 

2. Hof van beroep als prejudiciële rechter 

2.1. Zaak ‘tKyndt Molens Giacalone 

Arrest nr. 2006/MR/2 van 24 januari 2008 in zake van T’Kindt Molens NV / Giacolone.  

Bij vonnis van 27 juni 2006 had de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk een prejudiciële 

vraag gesteld aan het Hof van beroep te Brussel betreffende de vraag of vier afgesloten 

overeenkomsten door NV Molens T’Kindt, die alle vier exclusieve 

bevoorradingsverplichtingen bedongen met een minimum-afname bepaling voor bloem, 

verboden mededingingsbeperkende overeenkomsten waren zoals bedoeld in artikel 2, §1, van 

de oude WBEM. 

Vooreerst oordeelt het Hof dat uit geen enkele bepaling kon worden afgeleid dat de opheffing 

van de prejudiciële regeling voorzien in de artikelen 42 en 42 bis van de WBEM (1999) en de 
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invoeging van een prejudiciële regeling tot interpretatie van de bepalingen van de nieuwe wet 

door het Hof van Cassatie, tot gevolg heeft dat de vraag gesteld door een rechtscollege voor 

de inwerkingtreding van de (nieuwe) WBEM vervallen is op de dag van de inwerkingtreding 

van deze wet. 

Het Hof analyseert de mogelijke toepassing van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag op de 

betreffende overeenkomsten. Het Hof oordeelt dat, gezien de gegevens waarover het Hof 

beschikte, niet kon worden gesteld dat de individuele overeenkomsten die de NV Molens 

T’Kindt afsloot met een deel van haar afnemers en die exclusieve afnameverplichtingen 

voorzagen, de handel tussen de lidstaten merkbaar beïnvloedden. Er was geen aanwijzing dat 

deze overeenkomsten, die een zeer gering aandeel in de markt zouden bestrijken, het voor de 

ondernemingen van andere lidstaten moeilijker maakten de nationale markt te penetreren. In 

het dossier ontbrak elk gegeven over het bestaan van andere parallelle overeenkomsten met 

gelijkaardige exclusieve afnameverplichtingen die afschermend werkten. 

Het Hof is ook van mening dat moest worden onderzocht of de overeenkomsten tussen de 

partijen van het voordeel van de groepsvrijstellingsverordening EG 2790/1999 zouden kunnen 

genieten indien de voorwaarde van merkbare beïnvloeding van de handel tussen de lidstaten 

voorhanden zou zijn. Aangezien in de overeenkomsten een niet-concurrentiebeding met een 

duur van meer dan vijf jaar was opgenomen was niet voldaan aan de voorwaarde om te 

genieten van de vrijstelling. Het Hof oordeelt aldus dat de NV Molens T’Kindt, in het kader 

van de toepassing van het nationale mededingingsrecht, zich niet kon beroepen op de 

groepsvrijstellingsverordening EG 2790/1999 om te laten gelden dat in toepassing van artikel 

5 van de WBEM, het verbod van artikel 2 van de wet niet geldt.  

Het Hof analyseert vervolgens de mogelijke toepassing van artikel 2, lid 1, van de WBEM en 

stelt dat het opleggen van bepaalde verplichtingen, zoals niet-concurrentiebedingen (duur van 

160 maanden) en minimumafnameverplichtingen, ertoe kan strekken dat de mededinging op 

de Belgische betrokken markt wordt verhinderd indien zou vaststaan dat de gewraakte 

praktijk een belangrijk gedeelte van het Belgische grondgebied bestrijkt of omwille van de 

cumulatieve effecten van parallelle overeenkomsten waarin gelijkaardige verplichtingen 

worden opgenomen. Echter, in deze zaak, werd volgens het Hof geen enkele gegeven 

desbetreffend verstrekt en op basis van de schaarse gegevens waarover het Hof beschikte 

konden de litigieuze verplichtingen niet worden geacht strijdig te zijn met artikel 2, lid 1, 

WBEM. 

Het Hof antwoort aldus op de gestelde vraag dat er geen afdoende gegevens voorhanden 

waren om vast te stellen dat het verbod van artikel 2, lid 1, WBEM toepasselijk is op de 

overeenkomsten tussen partijen. 
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HOOFDSTUK VIII. STATISTIEKEN 

1. Dossiers en beslissingen 

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 2008 

uitgesproken beslissingen weer. De legende van de verschillende grafieken herneemt de 

afkortingen die door de Raad reeds sinds 1 januari 2000 gebruikt worden.65 

1.1. Dossiers: 

Aantal zaken ingeleid bij de Raad voor de Mededinging 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

C/C 30 39 48 46 60 52 35 43 48 53 59 46 32 17 20 13 

P/K 15 20 20 15 13 22 12 6 13 18 8 10 25 15 9 13 

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

I/O 1 4 2 2 1 4 0 3 2 4  13 9 11 9 7 

E/A 3 9 20 8 4 6 2 2 4 3 3 3 2 1 0 0 

I/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

R/B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

L/G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Totaal 51 77 91 80 84 91 59 57 70 84 73 77 76 47 43 36 
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 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, I/I voor 

interpretatie, D/V voor varia, R/B voor beroep en L/G voor geschillen in de sector van de elektronische 

communicatie met toepassing van artikel 4 Wet 17 februari 2003. 
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1.2. Beslissingen van de Raad voor de Mededinging 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

P/K 0 1 5 5 0 0 2 1 6 24 10 0 3 4 16 31 

I/O 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 1 3 10 

V/M 1 6 3 5 3 3 7 4 9 9 5 3 7 2 5 6 

C/C 25 45 46 29 25 17 6 36 48 58 83 64 37 19 22 26 

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

I/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 

D/V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

R/B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

L/G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Totaal 27 52 58 59 66 63 46 48 67 95 101 69 59 27 47 73 
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2. Toepassing artikelen 81/82 EG 

Jaar 

 

Verbodsbeslissingen66 
Art. 81 en/of 82 EC 

/alleen of in samenloop 

met nationale wetgeving 

Toezeggingsbeslissingen 
Art. 81 en/of 82 EC /alleen 

of in samenloop met 

nationale wetgeving 

Andere types beslissingen
67

 

Art. 81 en/of 82 EC /alleen of 

in samenloop met nationale 

wetgeving 

Vanaf 

1/05/04 
0 0 0 

2005 0 1 1 

2006 0 1 0 

2007 2 0 0 

2008 1 0 1 

Totaal  3 2 2 

3. Clementieverzoeken 

2004 2005 2006 2007 2008 

9 2 6 6 6 

 

4. Toezeggingen en verbintenissen68 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Toezeggingen 0 0 0 1 1 0 0 

Verbintenissen 

(voorwaarden 

en 

verplichtingen) 3 11 7 3 0 0 3 

                                                 

 
66

 Dit omvat alle types verbodsbeslissingen in ruime zin, zoals bijvoorbeeld beslissingen waarbij de beëindiging 

van een inbreuk wordt beveeld, met of zonder boetes, beslissing waarbij een inbreuk wordt vastgesteld voor het 

verleden, met of zonder boetes, enz. 

67 Bijvoorbeeld beslissingen waarbij klachten worden verworpen, waarin vastgesteld wordt dat er geen reden 

bestaat om op te treden, enz. 
68

 Toezeggingen (in het Frans: “engagements”) worden aangegaan en verbindend verklaard in zaken van  

restrictieve mededingingspraktijken, inzonderheid zaken van misbruik van machtspositie. Verbintenissen (in het 

Frans eveneens: “engagements”) worden aangegaan door de partijen bij een concentratie ten einde de 

toelaatbaarheid van hun concentratie te bekomen, en worden door de Raad opgelegd als voorwaarden en 

verplichtingen (in het Frans: “conditions et charges”) in de beslissing waarbij de concentratie toelaatbaar wordt 

verklaard. Er zijn geen beslissing met voorwaarden en verplichtingen inzake concentatiecontrole uitgesproken in 

de periode voor 2002. 
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5. Geldboetes en dwangsommen 6970  

 

                                                 

 
69

 De uitgebreide lijst van boetes en dwangsommen is te vinden onder punt 2 van de bijlage.  
70

 Twee van de boetes die in deze tabel voorkomen waren het onderwerp van een vernietigingsarrest van het Hof van beroep te Brussel.  Boete van  1.000.000 € opgelegd door 

de Raad voor de Mededinging in 2003 (Beslissing n° 2003-C/C-12 van 14 februari 2003, ECS-Electrabel SA-IMEA, B.S. 4 december 2003, Ed. 2, p. 58133 – 58146) werd 

vernietigd door een arrest van het Hof van beroep van 14 december 2004 (R.G. 2003/MR/10 ; zie het jaarverslag van 2004, p. 52 et 53). Een boete van 743.680 € (30 miljoen 

BEF) door de Raad opgelegd in 1999 (Beslissing n° 99-RPR-1 van 21 januari 1999, B.S. 13 maart 1999, p. 8268 – 8284) in een zaak betreffende import van motoren, werd 

vernietigd door een arrest van het Hof van beroep van 2 februari 2009 (A.R. 2005/MR/3 samengevoegd met A.R. 2005/MR/4). 
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BIJLAGEN 

1. Lijst van de beslissingen 

KLACHTEN 

 
1. 2008-P/K-10-AUD du 21 mars 2008 

 

Affaire CONC-P/K-06/0017 

FEGE / Idelux 

M.B. 22 avril 2008, Ed. 3, p. 21839 – 21842 

 

 

2. 2008-P/K-18-AUD du 10 juin 2008 Affaire CONC-I/O-96/0011 

British Telecommunications plc / Belgacom SA 

M.B. 04 juli 2008, p. 35751 

 

 

3. 2008-P/K-19-AUD du 10 juin 2008 

 

Affaire CONC-I/O-99/0017 

BT Ltd. / Mobistar SA / Telenet Operaties SA / Unisource Belgium 

SA / Versatel Telecom Belgium SA / WorldCom SA / Belgacom SA 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35752 

 

 

4. 2008-P/K-20-AUD du 10 juin 2008 

 

Affaire CONC-P/K-01/0008 

BT Ltd. / Mobistar SA / Telenet Operaties SA / KPN Belgium SA / 

Versatel Telecom Belgium SA / WorldCom SA/ Belgacom SA 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35752 – 35753 

 

 

5. 2008-P/K-21-AUD du 10 juin 2008 Affaire CONC-P/K-01/0066 

J. Sirchis / Belgacom Skynet SA / Mobistar SA 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35753 – 35754 

 

 

6. 2008-P/K-22-AUD du 10 juin 2008 

 

Affaire CONC-P/K-01/0067 

Quod Bonum / Free Pages SNC / Belgacom SA 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35754 – 35755 

 

 

7. 2008-P/K-23 van 13 juni 2008 

 

Zaak MEDE-PRA-93/0005 & MEDE-I/O-98/0003 

Degheldere Willy / Nationale Loterij en Vermeulen Christine / 

Nationale Loterij 

B.S. 04 juli 2008, p. 35747 
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8. 2008-P/K-24 du 13 juin 2008 

 

Affaire CONC-PRA-94/0002 

Cogestel SC / APEDB 

M.B. 04 juli 2008, p. 35755 

 

 

9. 2008-P/K-25 van 13 juni 2008 Zaak MEDE-PRA-94/0015 

Frank Bethuyne (lederwaren Romano) / NV Kipling  

B.S. 04 juli 2008, p. 35747 – 35748 

 

 

10. 2008-P/K-26 du 13 juin 2008 

 

Affaire CONC-PRA-95/0003 

Hulix SA / UFC SA 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35755 – 35756 

 

 

11. 2008-P/K-27 van 13 juni 2008 

 

Zaak MEDE-PRA-95/0004 

NV ITT Promedia / NV Belgacom Directory Services  

B.S. 04 juli 2008, p. 35748 

 

 

12. 2008-P/K-28 van 13 juni 2008 

 

Zaak MEDE-E/A-95/0012 & MEDE-PRA-95/0012 

NV Indaver  / NV Scoribel / NV Indaver  

B.S. 04 juli 2008, p. 35748 – 35749 
 

 

13. 2008-P/K-29 van 13 juni 2008 

 

Zaak MEDE-PRA-95/0019 

VZW De Spiraal / NV Natudis Belgium  

B.S. 04 juli 2008, p. 35749 
 

 

14. 2008-P/K-30 van 13 juni 2008 Zaak MEDE-I/O-96/0004 

BVBA Moretus Motors / NV Rover Belgium  

B.S. 04 juli 2008, p. 35750 
 

 

15. 2008-P/K-32 van 13 juni 2008 

 

Zaak MEDE-I/O-97/0003 

L. Rastelli /Groep Bert-Claeys (Kinepolis-groep) 

B.S. 04 juli 2008, p. 35750 
 

 

16. 2008-P/K-35 du 13 juin 2008 

 

Affaire CONC-I/O-98/0033 

Coditel SA / Canal +  Belgique SA 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35759 
 

 

17. 2008-P/K-36 du 13 juin 2008 

 

Affaires CONC-I/O-99/0001 & CONC-P/K-01/0019 

CONC-P/K-01/0016, CONC-I/O-99/0015, CONC-E/A-96/0005 

UPEA / Signalson SA / UPEA 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35756 – 35757 
 

 

18. 2008-P/K-37 du 13 juin 2008 

 

Affaire CONC-P/K-01/0057 

Clear Channel Belgium SA / JC Decaux Belgium Publicité SA 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35757 
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19. 2008-P/K-38 du 13 juin 2008 

 

Affaire CONC-P/K-02/0007 

Interdamo SA / ITM Belgium SA / SCA Produits régionaux SA 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35757 – 35758 

 

20. 2008-P/K-39-AUD du 16 juin 2008 

 

Affaire CONC-I/O-97/0006 

Dr. Bourguignon / Securimed / AGIM 

M.B. 16 septembre 2008, p. 48202 - 48203 

 

 

21. 2008-P/K-43 du 7 juillet 2008 

 

Affaire CONC-I/O-98/00031 

ISC / FAB et ses membres 

Affaire CONC-P/K-05/0023 

Test-Achats / auto-écoles de Belgique 

M.B. 25 juillet 2008, Ed. 2, p. 38959 – 38966 

 

 

22. 2008-P/K-45 van 25 juli 2008 

 

Zaak MEDE-P/K-06/0006 

BVBA Review / Associatie van Interieurarchitecten van België 

B.S. 18 augustus 2008, p. 43682 – 43689 

 

 

23. 2008-P/K-60-AUD du 5 décembre 2008 

 

Affaire CONC-PRA-94/00008 

Vision Center / APOB 

M.B. 16 mars 2009, p. 22245 

 

 

24. 2008-P/K-61-AUD du 5 décembre 2008 

 

Affaire CONC-PRA-95/0013 

Williams / Editeurs quotidiens francophones 

M.B. 16 mars 2009, p. 22246 

 

 

25. 2008-P/K-62-AUD du 5 décembre 2008 

 

Affaire CONC-I/O-99/0022 

Gefradis SA / Vincent Gaye SA 

M.B. 16 mars 2009, p. 22246 - 22247 

 

 

26. 2008-P/K-63-AUD du 5 décembre 2008 

 

Affaire CONC-I/O-02/0072 

CREG / SPE / Electrabel 

M.B. 16 mars 2009, p. 22247 - 22248 

 

 

27. 2008-P/K-64-AUD du 5 décembre 2008 

 

Affaire CONC-P/K-07/0026 

MIG / VFPB / UPFF 

M.B. 16 mars 2009, p. 22252 - 22255 

 

 

28. 2008-P/K-66-AUD du 15 décembre 2008 

 

Affaire CONC-I/O-97/0013 

Garage du Parc SPRL / Castrol SA 

M.B. 16 mars 2009, p. 22256 
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29. 2008-P/K-67-AUD van 15 december 2008 

 

Zaak MEDE-P/K-00/0024 

NV Anodin / BPC 

B.S. 16 maart 2009, p. 22256 – p. 22257 

 

 

30. 2008-P/K-68-AUD van 15 december 2008 

 

Zaak MEDE-P/K-02/0011 

Meesters Bogaert en Vandemeulebroecke / CVBA  

Bogaert & Vandemeulebroecke / Nationale Orde van Advocaten 

B.S. 16 maart 2009, p. 22257 - 22258 

 

 

31. 2008-P/K-69-AUD du 15 décembre 2008 

 

Affaire CONC-I/O-99/0010 

Radio Public SA / Canal+ Belgique SA 

M.B. 16 mars 2009, p. 22258 

 

 

32. 2008-P/K-70-AUD du 15 décembre 2008 

 

Affaire CONC-I/O-96/0001 

Lingerie Frou Frou / Banksys SA 

M.B. 16 mars 2009, p. 22259  

 

 

33. 2008-P/K-71-AUD du 15 décembre 2008 

 

Affaire CONC-I/O-93/0001 

Divers commerçants / Banksys SA 

M.B. 16 mars 2009, p. 22259 - 22260 

 

 

   

ONDERZOEKEN (ambtshalve of op verzoek van) 
 

1. 2008-I/O-01-AUD  du 3 janvier 2008 

 

Affaire CONC-I/O-94/0002 

Ministre des Affaires économiques / Secteur de la dératisation 

M.B. 29 février 2008, p. 12636 

 

 

2. 2008-I/O-04 van 25 januari 2008 

 

Zaak MEDE-I/O-04/0045 

Vlaamse federatie van verenigingen van Brood-en Banketbakkers/ 

Ijsbereiders en Chocoladebewerkers 

B.S. 19 februari 2008, p. 10525 – 10532 

 

 

3. 2008-I/O-08 van 27 februari 2008 

 

Zaak MEDE-I/O-07/0036 

Kinepolis Longdoz / Project Mediacité 

B.S. 18 mars 2008, p. 15857 – 15860 

 

 

4. 2008-I/O-13 du 4 avril 2008 

 

Bayer AG / Ferro (Belgium) Sprl / Lonza SpA / Solutia Europe SA 

M.B. 19 mai 2008, p. 26034 – 26042 

 

 

5. 2008-I/O-14-AUD  

 

Zaak MEDE-I/O-01/0054 

Erkende ophalers van slachtafval 

B.S. 25 april 2008, Ed. 2, p. 22640 – 22644 
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6. 2008-I/O-15 van 15 april 2008 

 

Zaak MEDE-I/O-05/0074 

Intérêts Vétérinaires / Dierenartsenbelangen 

B.S. 14 mai 2008, p. 25315 – 25317 

 

 

7. 2008-I/O-34 du 13 juin 2008 

 

Affaire CONC-I/O-98/0020 

New Decaux plc 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35758 – 35759 

 

 

8. 2008-I/O-41-AUD van 3 juli 2008 

 

Zaak MEDE-I/O-07/0014 

NV Electrabel  

B.S. 14 augustus 2008, Ed 2, p. 43504 – 43523 

 

 

VOORLOPIGE MAATREGELEN 

 
1. 2008-V/M-12-AUD van 26 maart 2008 

 

Zaak MEDE-V/M-07/0038 

NV Bofar / NV Alcon-Couvreur / NV AstraZeneca  

B.S. 22 april 2008, Ed. 3, p. 21852 – 21860 

 

 

2. 2008-V/M-31 du 13 juin 2008 

 

Affaire CONC-I/O-96/0019 

N’Diaye / Ordre national des Avocats de Belgique / Ordre Des 

Avocats du Barreau de Liège 

M.B. 04 juillet 2008, p. 35758 

 

 

3. 2008-V/M-33 van 13 juni 2008 

 

Zaak MEDE-I/O-97/0018 

Belfort Reizen / Garantiefonds Reizen / VZW ABTO  

B.S. 04 juli 2008, p. 35751 

 

 

4. 2008-V/M-58-AUD van 7 november 2008 

 

Zaak MEDE-V/M-08/0021 

NV UGC Belgium / NV Kinepolis Group  

B.S. 09 december 2008, p. 65503 – 65507 

 

 

5. 2008-V/M-72-AUD du 16 décembre 2008 Affaire CONC-V/M-08/0029 

ClearChannel Belgium / JC Decaux Belgium SA / la Région de 

Bruxelles-Capitale 

M.B. 16 mars 2009, p. 22260 – 22265 

 

6. 2008-V/M-73-AUD du 18 décembre 2008 

 

Affaire CONC-V/M-08/0030 

Belgian Posters SA / JC Decaux Belgium SA / la Région de 

Bruxelles-Capitale 

M.B. 16 mars 2009, p. 22265 - 22270 
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CONCENTRATIES 
 

1. 2008-C/C-02-AUD van 22 januari 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-07/0040 

NV Mitiska / NV Sofindev / NV MG Finances  

B.S. 29 februari 2008, p. 12635 – 12636 

 

 

2. 2008-C/C-03-AUD van 22 januari 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-07/0039 

NV Aveve / Dumoulin Groep 

B.S. 29 februari 2008, p. 12635 

 

 

3. 2008-C/C-05 du 31 janvier 2008 

 

Affaire CONC-C/C-07/0028 

Tecteo / Brutele / Câble Wallon 

M.B. 19 mai 2008, p. 26005 – 26034 

 

 

4. 2008-C/C-06-AUD van 5 februari 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0003 

NV Real Software / Dolmen Computers Applications 

B.S. 29 februari 2008, p. 12634 – 12635 

 

 

5. 2008-C/C-07-AUD van 7 februari 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0002 

NV Compagnie Maritime Belge / 3P Air Freighters Ltd. / Air 

Contractors Groep 

B.S. 29 februari 2008, p. 12634 

 

 

6. 2008-C/C-09-AUD van 10 maart 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0004 

NV Holding Dumas / NV Aannemingen Verelst  

B.S. 21 maart 2008, p. 16420 

 

 

7. 2008-C/C-11 van 25 maart 2008 

 

verzoekschrift strekkende tot herziening van de voorwaarden van 

beslissing nr. 2003-C/C-89 van 12 november 2003 inzake NV 

Telenet Bidco en NV Canal + 

B.S. 22 april 2008, Ed. 3, p. 21843 – 21852 

 

 

8. 2008-CC-16 du 25 avril 2008 

 

Affaire CONC-C/C-07/0028 

Tecteo / Brutele / Câble Wallon 

M.B. 11 juin 2008, Ed. 2, p. 29430 –29439 

 

 

9. 2008-C/C-17 van 6 mei 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0006 

NV Belgacom / NV Scarlet  

B.S. 11-6-2008, Ed 2, p. 29440-29446 
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10. 2008-C/C-40-AUD van 18 juni 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0011 

BV MCB International / NV TS Team / NV Testas /  

NV Agimob  

B.S. 04 juli 2008, p. 35746 

 

 

11. 2008-C/C-42 van 7 juli 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0006 

NV Belgacom / NV Scarlet  

B.S. 25 juli 2008, Ed. 2, p. 38957 – 38958 

 

 

12. 2008-C/C-44-AUD van 22 juli 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0014 

SPE / Electrabel 

B.S. 14 augustus 2008, Ed. 2, p. 43503 

 

 

13. 2008-C/C-46-AUD van 28 juli 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0017 

NV Sluijs Retail Belgium / NV Belgian Shell  

B.S. 14 augustus 2008, Ed. 2, p. 43503 – 43504 

 

 

14. 2008-C/C-47-AUD van 28 juli 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0018 

Gilde /Cofintra /Hans Anders 

B.S. 14 augustus 2008, Ed. 2, 43504 

  

 

15. 2008-C/C-48 van 26 september 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0006 

NV Belgacom / NV Scarlet  

B.S. 20 oktober 2008, p. 55778 

 

 

16. 2008-C/C-49-AUD du 26 septembre 2008 

 

Affaire CONC-C/C-08/0025 

Cimenteries CBR Cementbedrijven SA / Gralex SA 

M.B. 20 octobre 2008, p. 55778 

 

 

17. 2008-C/C-50-AUD du 26 septembre 2008 

 

Affaire CONC-C/C-08/0026 

Holcim Belgique SA / Gralex SA 

M.B. 20 octobre 2008, p. 55779 

 

 

18. 2008-C/C-51 van 29 september 2008 

 

verzoek tot ontheffing op grond van artikel 9,§ 6 van de Wet tot 

bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 

september 2006 (WBEM) 

 

 

19. 2008-C/C-52 van 1 oktober 2008 

 

verzoek van Kinepolis tot opheffing van de voorwaarden opgelegd in 

Beslissing nr. 97-C/C-25 van 17 november 1997 

B.S. 20 oktober 2008, p. 55779 – 55797 

 

 

20. 2008-C/C-53 van 8 oktober 2008 

 

verzoek tot ontheffing op grond van artikel 9, § 6 van de Wet tot 

bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 

 



 

 Raad voor de Mededinging - Jaarverslag 2008 116 

september 2006 (WBEM) 

 

21. 2008-C/C-54 du 16 octobre 2008 

 

Affaire CONC-C/C-08/0023 

TECTEO / BeTV / ACM 

M.B. 09 décembre 2008, p. 65496 – 65497 

 

 

22. 2008-C/C-55 van 23 oktober 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0006 

NV Belgacom  / NV Scarlet  

B.S. 09 december 2008, p. 65497 

 

 

23. 2008-C/C-56 van 29 oktober 2008 

 

Verzoek tot instemming transactie tussen NV Kinepolis Group en 

NV Multiscope Palace  

B.S. 09 december 2008, p. 65497 – 65503 

 

 

24. 2008-C/C-57 du 31 octobre 2008 

 

Affaire CONC-C/C-08/0023 

TECTEO / BETV / ACM 

M.B. 6 janvier 2009, p. 240 – 261 

 

 

25. 2008-C/C-59 van 7 november 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0006 

NV Belgacom / NV Scarlet  

B.S. 17 december 2008, p. 66900 – 66922 

 

 

26. 2008-C/C-65 van 8 december 2008 

 

Zaak MEDE-C/C-08/0027 

CVBA Febelco / NV Mauroy Ets. 

B.S. 16 maart 2009, p. 22248 – 22251 
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2. Lijst van de geldboetes en dwangsommen 

Geldboete / Dwangsom  

Beslissingsnummer 
Raad 

Zaaknummer Taal Bedrag 
Boete/        

dwangsom 
Opgelegd aan 

1993 

93-C/C-6 - 13/7/1993 C/C-93/0007 N 20.000 BEF Geldboete 
1 van de aanmeldende 
partijen 

1994 

94-C/C-31 - 29/09/1994 C/C-94/0025 N 100.000 BEF Geldboete 
de aanmeldende partijen 
solidair 

1995 

95-C/C-15 - 18/05/1995 C/C-95/0014 N 20.000 BEF  Geldboete 
de aanmeldende partijen 
solidair 

95-C/C-18 - 10/07/1996 C/C-95/0017 N 20.000 BEF  Geldboete 
1 van de aanmeldende 
partijen 

95-C/C-19 - 10/07/1995 C/C-95/0018 N 20.000 BEF  Geldboete 
1 van de aanmeldende 
partijen 

95-C/C-21 - 10/07/1995 C/C-95/0019 N 20.000 BEF  Geldboete 
1 van de aanmeldende 
partijen 

95-C/C-20 - 10/07/1995 C/C-95/0020 N 20.000 BEF  Geldboete 
1 van de aanmeldende 
partijen 

95-VMP-3 - 31/10/1995 VMP-95/0001 N 250.000 BEF  Dwangsom 1 betrokken partij 

95-VMP-1- 27/03/1995 VMP-94/0004 F 

250.000 BEF  Dwangsom 
elk van de 2 betrokken 
partijen  

250.000 BEF  Dwangsom 
elk van de 2 betrokken 
partijen  

95-VMP-2 - 04/09/1995 VMP-94/0004 F 250.000 BEF  Dwangsom 
elk van de 2 betrokken 
partijen  

1996 

96-VMP-2 - 04/04/1996 VMP-96/0002 N 100.000 BEF  Dwangsom Voor elk van de 5 partijen 
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96-VMP-9 - 22/07/1996 VMP-96/0006 N 100.000 BEF  Dwangsom elk van de 21 partijen  

1997 

97-C/C-20 - 15/9/1997 C/C-97/0041 N 100.000 BEF  Geldboete 
de aanmeldende partijen 
solidair 

97-RPR-1 - 25/03/1997 E/A-94/0005 -PRA 94/0007 N 250.000   BEF  Dwangsom 1 betrokken partij 

1998 

98-RPR-5 - 29/9/1998 I/O-98/0021 N 100.000   BEF  Geldboete 1 betrokken partij 

1999 

99-VMP-05 - 19/04/1999 I/O-99/0001 - VMP-99/0001 N 250.000   BEF Dwangsom 1 betrokken partij 

99-VMP-08 - 06/10/1999 VMP-99/0003 - I/O-99/0004 N 250.000   BEF Dwangsom 1 betrokken partij 

99-RPR-01 - 21/01/1999 PRA-95/0020 N 45.800.000 BEF Geldboete 
Verdeeld over 4 betrokken 
partijen (30 + 10 + 3,6 + 2,2) 

2000 

00-C/C-02 - 16/02/2000 C/C-00/0001 N 100.000 BEF  Geldboete 
1 van de aanmeldende 
partijen 

00-C/C-16 - 24/05/2000 C/C-00/0020 N 50.000 BEF  Geldboete 
de aanmeldende partijen 
solidair 

00-C/C-28 - 06/10/2000 C/C-00/0040 N 20.000 BEF  Geldboete 
de aanmeldende partijen 
solidair 

00-C/C-37 - 17/11/2000 C/C-00/0048 N 200.000 BEF  Geldboete 
100.000 BEF voor elk van de 
aanmeldende partijen  

00-C/C-41 - 13/12/2000 C/C-00/0051 N 100.000 BEF  Geldboete 
de aanmeldende partijen 
solidair 
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00-V/M-34 - 27/10/2000 V/M-00/0015 F 

250.000 BEF  

Dwangsom 1 betrokken partij 

250.000 BEF  

250.000 BEF  

250.000 BEF  

100.000 BEF  

 2001 

01-C/C-15 - 30/03/2001 C/C-01/0012 N 50.000 BEF  Geldboete 
de aanmeldende partijen 
solidair 

01-C/C-63 - 04/12/2001 C/C-01/0059 N 250.000 BEF  Geldboete 
de aanmeldende partijen 
solidair 

01-V/M-12 - 09/03/2001 VMP-01/0005 N 250.000 BEF  Dwangsom 1 betrokken partij 

01-E/A-14 - 30/03/2001 E/A-95/0016 N 300.000 BEF Geldboete 
150.000 BEF voor elk van de 
2 partijen  

01-I/O-16 - 4/04/2001 I/O-00/0018 F 100.000 BEF Geldboete 1 partij 

2002 

02-C/C-14 - 08/02/2002 C/C-01/0068 N 1.500 € Geldboete 
750 € voor elk van de 
aanmeldende partijen 

02-C/C-22 - 20/02/2002 C/C-02/0004 F 500 € Geldboete 
de aanmeldende partijen 
solidair 

02-C/C-53 - 9/07/2002 C/C-02/0028 F 6.000 € Geldboete 
de aanmeldende partijen 
solidair 

02-C/C-58 - 2/08/2002 C/C-02/0038 N 37.500 € Geldboete 
Verdeeld over 2 
aanmeldende partijen (35 + 
2,5)   

02-C/C-70 - 02/10/2002 C/C-02/0052 F 500 € Geldboete 
de aanmeldende partijen 
solidair 

02-C/C-84 - 22/11/02  C/C-02/0053 N 12.500 € Geldboete 
de aanmeldende partijen 
solidair 
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02-C/C-85 - 28/11/2002 C/C-02/0063 F 1.000 € Geldboete 
de aanmeldende partijen 
solidair 

02-V/M-91 - 20/12/2002 V/M-02/0037 F 

4.000 € 

Dwangsom 

de 8 betrokken partijen 

4.000 € de 8 betrokken partijen 

500 € 2 van de 8 betrokken partijen 

02-P/K-80 - 5/11/2002 I/O -96/0020 N 

20.000 € Geldboete 2 van de betrokken partijen 

5.000 € 

Dwangsom 

2 van de betrokken partijen 

2.500 € 1 van de betrokken partijen 

2003 

03-C/C-05 - 8/01/2003  C/C-02/0076 N 500 € Geldboete 
de aanmeldende partijen 
solidair 

03-C/C-12 - 14/02/2003 C/C-02/0053 N 1.012.500 € Geldboete 
de aanmeldende partijen 
solidair (2 verschillende 
boetes: 1.000.000 en 12.500) 

03-V/M-20 - 2003/03 V/M-02/0062 N 3.000 € Dwangsom   

03-C/C-22 - 21/03/2003 C/C-03/0013 N 1.000 € Geldboete 
de aanmeldende partijen 
solidair 

03-C/C-56 - 4/7/2003 C/C-02/0065 F 

5.000 € 

Dwangsom 

elk van de aanmeldende 
partijen en 1 partij 

1.000 € 
elk van de aanmeldende 
partijen en 1 partij 

03-C/C-57 - 04/07/2003 C/C-03/0008 F 

5.000 € 

Dwangsom 

elk van de aanmeldende 
partijen en 1 partij 

1.000 € 
elk van de aanmeldende 
partijen en 1 partij 

03-C/C-58 - 04/07/2003 C/C-03/0014 F 

5.000 € 

Dwangsom 

elk van de aanmeldende 
partijen en 1 partij 

1.000 € 
elk van de aanmeldende 
partijen en 1 partij 

 
 

C/C-03/0015 F 5.000 € Dwangsom 
elk van de aanmeldende 
partijen en 1 partij 
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03-C/C-59 - 04/07/2003 1.000 € 

elk van de aanmeldende 
partijen en 1 partij 

03-C/C-60 - 04/07/2003 C/C-03/0016 F 
5.000 € 

Dwangsom 
elk van de aanmeldende 
partijen en 1 partij 

1.000 € 

03-C/C-61 - 04/07/2003 C/C-03/0017 F 5.000 € Dwangsom 
elk van de aanmeldende 
partijen en 1 partij 

   1.000 €  
elk van de aanmeldende 
partijen en 1 partij 

03-C/C-62 - 04/07/2003 C/C-03/0018 F 

5.000 € 

Dwangsom 

elk van de aanmeldende 
partijen en 1 partij 

1.000 € 
elk van de aanmeldende 
partijen en 1 partij 

03-C/C-63 - 04/07/2003 C/C-03/0019 F 

5.000 € 

Dwangsom 

elk van de aanmeldende 
partijen en 1 partij 

1.000 € 
elk van de aanmeldende 
partijen en 1 partij 

03-C/C-69 - 22/08/2003 C/C-03/0035 N 500 € Geldboete 
1 van de aanmeldende 
partijen 

03-V/M-20 - 2003/03 V/M-02/0062 N 3.000 € Dwangsom 1 betrokken partij 

2004 

04-V/M-30 - 25/03/2004 VM-04/0003 N 5.000 € Dwangsom 1 betrokken partij 

2005 

05-P/K-57 - 21/12/2005 P/K-00/0011 F 1.000 € Geldboete 1 betrokken partij 

2006 

2007 

07-V/M-07 - 14/02/2007 V/M-03/0060 N 2.000 € Dwangsom 
1 betrokken partij - per 
inbreuk en per dag 

2008 

08-I/O-13 - 4/04/2008 I/O-04/0051  F 487.755 € Geldboete 

4 betrokken partijen -  Bayer AG: 
0 €, Ferro: 175.594 €, Solutia 
Europe: 197.543 €, Polynt 
(Lonza) : 114.618 €  

08-I/O-04 - 25/01/2008 I/O-04/0045 N 29.121 € Geldboete 1 betrokken partijen 

08-P/K-43 - 7/07/2008 I/O-98/0031  F 6.990 € Geldboete 2 betrokken partijen 
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3. Lijst van de adviezen 

1. Avis du Conseil de la concurrence du 11 août 2008 suite à la demande d’avis par 

l’Institut belge des services postaux et des télécommunications concernant le projet de 

décision du Conseil de l’Institut sur l’impact des NGA / NGN. Addendum du 7 juillet 2008 à 

la décision concernant l’analyse du marché du 10 janvier 2008 – l’impact des Next 

Generation Networks « NGN » et du Next Generation Access « NGA » 

2. Advies van de Raad voor de Mededinging van 8 september 2008 in antwoord op de 

adviesaanvraag van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) met 

betrekking tot het ontwerpbesluit betreffende de analyse van de markten 3/03 en 5/03 

3. Advies van de Raad voor de Mededinging van 13 oktober 2008 met betrekking tot het 

ontwerpbesluit van de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en 

Telecommunicatie dat het analysebesluit betreffende markt 13 (Aanbeveling 2003) 

vervolledigt ten aanzien van de kpi’s (key performance indicators). 


