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Het Grondwettelijk Hof bevestigt de legaliteit van artikel 79 van Boek IV van het
Wetboek van economisch recht

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft met genoegen kennis genomen van
het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 december 2014 dat beslist tot de
verwerping van de beroepen die zijn ingesteld door de Frans- en Duitstalige orde van
advocaten en het Instituut voor Bedrijfsjuristen tegen artikel 79 van Boek IV van het
Wetboek van economisch recht.
Dit arrest is belangrijk omdat het de legaliteit bevestigt van het beroep dat openstaat
voor ondernemingen in geval van een huiszoeking door de BMA.
In een notendop: de wetgever heeft voorzien in een beroep tegen een huiszoeking
door de BMA na de mededeling van grieven, en op voorwaarde dat het beroep
gericht is tegen het aanwenden van documenten die zijn gekopieerd tijdens de
huiszoeking en deze gegevens gebruikt zijn voor het staven van de grieven. De
inspiratie voor deze bepaling komt van de strafprocedure, waar dergelijk beroep
maar kan worden ingesteld na het beëindigen van het onderzoek.
De Frans- en Duitstalige orde van advocaten en het Instituut voor Bedrijfsjuristen
hadden aangevoerd dat ondernemingen het recht moeten hebben op een
onmiddellijk beroep na de huiszoeking.
Het arrest is beschikbaar op de website van de BMA:
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/mededinging/Beslissingen/beslissinge
n_belgische_jurisprudentie/arresten_hof_cassatie_grondwettelijk_hof/
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Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:
Dhr. Joachim Marchandise
Directeur juridische studies
Tel. +32 (2) 277 94 90
E-mail: joachim.marchandise@bma-abc.be
Website: 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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