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Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft het onderzoek met
betrekking tot de groenestroomcertificaten voor levering van elektriciteit
afgesloten wegens ongegrondheid

In oktober 2011 had het Auditoraat een ambtshalve onderzoek geopend tegen
bepaalde elektriciteitsleveranciers in België. Dit onderzoek kwam er na informatie
over parallel gedrag van sommige van deze leveranciers met betrekking tot de
facturatie aan de eindafnemers van kosten verbonden aan de wettelijke verplichting
voor het bereiken van de quota voor groenestroomcertificaten, en dit sinds 2005.
Dit parallel gedrag deed veronderstellen dat sommige leveranciers mogelijks zouden
hebben deelgenomen aan mededingingsbeperkende overeenkomsten, onderlinge
afgestemde feitelijke gedragingen en/of uitwisseling van informatie met het
betrekking tot deze facturatie.
Na grondig onderzoek, met inbegrip van huiszoekingen bij de betrokken leveranciers,
heeft het Auditoraat geen enkele inbreuk op de mededingingsregels vastgesteld. In
de mate dat de markt van het aanbod van elektriciteit transparant is, besluit het
Auditoraat dat het parallellisme in gedrag van de leveranciers van elektriciteit kon
bestaan zonder het organiseren van enig overleg of uitwisseling van
mededingingsgevoelige informatie tussen hen.
De beslissing kan geraadpleegd worden op de website van de Belgische
Mededingingsautoriteit.
Ondernemingen die het voorwerp van het onderzoek zijn geweest : Lampiris SA, EDF
Luminus SA, Eneco België NV, Essent Belgium NV, E.ON Belgium SA en ENI
Gas&Power NV
Belgische Mededingingsautoriteit - City Atrium – 50, Vooruitgangstraat, 1210 Brussel

1

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:
Mevr. Véronique THIRION
Auditeur-generaal
Tel. +32 (2) 277 93 53
E-mail: veronique.thirion@bma-abc.be
Website: www.mededinging.be
Dhr. Patrick Marchand
Auditeur
Tel. +32 (2) 277 73 78
E-mail: patrick.marchand@bma-abc.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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