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De Belgische Mededingingsautoriteit neemt nieuwe clementierichtsnoeren aan 

Het Directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 1 maart 2016 nieuwe 

clementierichtsnoeren aangenomen. Deze clementierichtsnoeren vervangen de Mededeling van de Raad 

voor de Mededinging betreffende volledige of gedeeltelijke vrijstelling van geldboeten in kartelzaken van 

2007.  

De BMA heeft een publieke consultatie georganiseerd over het ontwerp van nieuwe clementierichtsnoeren 

van november 2015 tot januari 2016. Wij ontvingen talrijke opmerkingen en suggesties van advocaten 

gespecialiseerd in het mededingingsrecht en andere stakeholders, die geleid hebben tot een verrijking van 

de tekst en de precisering van bepaalde punten. 

Waarom een clementieprogramma? 

Clementie is een middel dat de mededingingsautoriteiten toelaat om kartels gemakkelijker te ontdekken, 

stop te zetten en te beboeten, in ruil voor een meer gunstige behandeling die, onder voorwaarden, wordt 

toegekend aan natuurlijke personen, ondernemingen en ondernemingsverenigingen die de BMA in staat 

hebben gesteld deze praktijken op te sporen en te bestraffen. 

De strijd tegen kartels is één van de prioriteiten van de BMA. Kartels brengen immers ernstige schade toe 

aan de economie en aan de consumenten, onder meer door artificiële prijsverhogingen of een beperking 

van het aanbod.  

Kartelafspraken zijn in de regel geheim, en het ontdekken ervan is dus moeilijk. Zoals in andere landen 

heeft de wetgever geoordeeld dat het in de strijd tegen kartels in het algemeen belang is om natuurlijke 

personen, ondernemingen en ondernemingsverenigingen die samenwerken met de BMA een volledige of 

gedeeltelijke vrijstelling van geldboeten toe te kennen.  

De nieuwe clementierichtsnoeren in een notendop 

De oude clementierichtsnoeren dateren van 2007. De herziening van de richtsnoeren vervolgt in essentie 

drie doelstellingen: 

- De immuniteit van vervolging van natuurlijke personen in de praktijk regelen 

In 2013 heeft de wetgever geldboetes van maximum 10.000 euro ingevoerd voor natuurlijke personen die 

hebben deelgenomen aan een kartel voor hun werkgever, gekoppeld aan de mogelijkheid tot immuniteit 

van vervolging indien deze personen meewerken met de BMA. Wij moesten daarom de voorwaarden en 

modaliteiten toelichten om te genieten van immuniteit van vervolging, evenals de relatie tussen 

clementieverzoeken die door ondernemingen worden ingediend en immuniteitsverzoeken die ingediend 

worden door hun werknemers.  
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- De verworvenheden van het Europees modelprogramma inzake clementie integreren 

Het clementieprogramma diende eveneens te worden aangepast om rekening te houden met de 

nieuwigheden die eind 2012 zijn ingevoerd in  het Europees modelprogramma inzake clementie, dat  een 

harmonisatie beoogt van de clementieprogramma’s van de nationale mededingingsautoriteiten van de 

Lidstaten van de Europese Unie. Een belangrijke innovatie die in 2012 is aangebracht in het Europees 

modelprogramma inzake clementie is de uitbreiding van de beknopte clementieverzoeken tot ieder 

verzoek, ongeacht zijn type of rangorde. Deze innovatie vermindert de administratieve last die gepaard 

gaat met het indienen van een clementieverzoek, wanneer verschillende mededingingsautoriteiten binnen 

de Europese Unie mogelijks bevoegd zijn. 

- De praktische modaliteiten van het clementieprogramma verduidelijken 

Tenslotte zijn de wijzigingen ingegeven door de praktische ervaring die de BMA sinds 2007 heeft opgedaan 

in de toepassing van het clementieprogramma. Concreet zijn de procedure evenals de verplichtingen 

verduidelijkt die rusten op de ondernemingen en ondernemingsverenigingen die verzoeken om volledige of 

gedeeltelijke vrijstelling van geldboeten. Daarnaast zijn de regels inzake vertrouwelijkheid versterkt, om de 

effectiviteit van het clementieprogramma te garanderen.   

Wanneer treden de nieuwe clementierichtsnoeren in werking? 

De nieuwe clementierichtsnoeren treden in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

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 (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het 

definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA 

mededingingsbeperkende praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste 

fusies en overnames. De BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten en de Europese 

Commissie binnen het Europees Mededingingsnetwerk (ECN). 
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