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Benoeming van de 20 Assessoren van het Mededingingscollege en de regels
met betrekking tot de neerlegging van aantal originele kopieën bij het
secretariaat van het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Vandaag, dinsdag 17 september 2013, zijn de 20 assessoren van het Mededingingscollege
voor een periode van 6 jaar benoemd. Deze benoeming gaan in met het in werking treden
van het Koninklijk Besluit van 12 september 2013 houdende de benoeming van de
Assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Wordt benoemd tot assessor-ondervoorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit:
Mr. David Szafran.
Worden benoemd tot assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit van de Franse
taalrol :
Mr. Pierre Battard, Mr. Laurent De Muyter, Mr. Alexandre de Streel, Mr. Martin Favart,
Mr. Charles Gheur, Mr. Olivier Gutt, Mr. Christian Huveneers, Mr. Nicolas Petit,
Mevr. Elisabeth Van Hecke.

Worden benoemd tot assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit van de
Nederlandse taalrol :
Mevr. Caroline Cauffman, Mr. Wouter Devroe, Mr. Frank Naert, Mr. Gerben Pauwels,
Mr. René Smits, Mevr. Peggy Valcke, M. Freddy Van Den Spiegel, Mr. Yves Van Gerven,
Mevr. Carmen Verdonck, Mr. Chris Verleye.

De nieuwe regels met betrekking tot de neerlegging van de kopieën van het dossier, zoals
bedoeld in Boek IV van het Wetboek Economisch Recht, bij het secretariaat van het
Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit zijn eveneens sinds vandaag in voege.
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Voor verdere inlichtingen verwijzen we naar het Koninklijk Besluit van 12 september 2013
betreffende de afgifte van kopieën van het dossier zoals bedoeld in Boek IV van het
Wetboek Economisch Recht.

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:
Secretariaat van het Auditoraat:
Tel. +32 (2) 277 52 72
E-mail: info@bma-abc.be
Website: http://www.mededinging.be

De Belgische Mededingingsautoriteit (die wat betreft het beslissingsaspect bestaat uit het Mededingingscollege en de Voorzitter en wat
betreft het onderzoeksaspect uit het auditoraat onder de leiding van de Auditeur-generaal ) heeft als taak om een effectieve mededinging
op het Belgische grondgebied te stimuleren en te waarborgen. Om dit te realiseren onderzoekt en sanctioneert ze de restrictieve
mededingingspraktijken (kartels, overeenkomsten of misbruiken van machtspositie). Verder onderzoekt zij ook het al dan niet aanvaarden
van concentraties die een merkbaar effect kunnen hebben op de markt. Hiertoe past zij de boeken IV en V toe van het Wetboek van
Economisch Recht die opgenomen zijn in de wetten van 3 april 2013 (B.S. van 26 april 2013) en verder ook de communautaire
mededingingsregels, nl. de artikels 101 en 102 VWEU (vroegere artikels 81 en 82 van het Europees Verdrag). De Belgische
Mededingingsautoriteit neemt eveneens deel aan het uitvoeren van de Europese Mededingingspolitiek. Zij werkt samen met de andere
mededingingsautoriteiten en maakt deel uit van de European Competition Network (ECN), de European Competition Authorities (ECA) en
de International Competition Network (ICN).
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