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Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit neemt een transactiebesluit 
omtrent marktverdelingsovereenkomsten tussen KMO in de reguliere riviercruisesector 
en legt een boete op ten bedrage van EUR 64.100 
 
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit sanctioneert 2 ondernemingen die hebben 
deelgenomen aan een verdeling van de markt voor reguliere cruisediensten op de Hoge Maas en op het 
bevaarbare deel van de Lesse en legt hen een boete op ten bedrage van EUR 64.100. 
 
De betrokken vennootschappen zijn Compagnie des Bateaux de Dinant, Dinant Croisières, Dinant Evasion 
(deze drie vennootschappen maken deel uit van dezelfde onderneming), Les Bateaux Mouches Belgique en 
Les Sarcelles (deze twee vennootschappen maken deel uit van dezelfde onderneming). 
 
Alle ondernemingen waarop het onderzoek van het Auditoraat betrekking had, zijn partij bij de transactie.  
 

Beschrijving van de inbreuk  
 
De twee ondernemingen hebben met succes twee opeenvolgende overeenkomsten gesloten met als 
voorwerp het verdelen van de markt voor de diensten van reguliere cruises op de Hoge Maas en op het 
bevaarbare deel van de Lesse, tussen 1983 en 2014. Deze marktverdeling werd bereikt door het bundelen 
en delen van de productiemiddelen en inkomsten, alsmede door het gezamenlijk nemen van strategische 
beslissingen inclusief prijsstelling of het toewijzen van exclusief gebruik van bepaalde rivierpanden. 
 
 
Deze praktijken werden ontdekt in de loop van het jaar 2014 dankzij de clementieregeling.  
http://www.abc-
bma.be/sites/default/files/content/download/files/20160322_mb_lignes_directrices_clemence_clementierichtsnoere
n.pdf 

 
De onderneming die zeggenschap heeft over Les Bateaux Mouches Belgique en Les Sarcelles geniet 

bijgevolg van een volledige vrijstelling van geldboete in deze zaak.  

Vervolgens heeft de onderneming die zeggenschap heeft over Compagnie des Bateaux de Dinant, Dinant 

Croisières en Dinant Evasion ook gebruik gemaakt van de clementieregeling, en een gedeeltelijke vrijstelling 

van geldboete verkregen. 

 
Vier natuurlijke personen hebben om immuniteit van vervolging verzocht en hebben deze ook verkregen. 

 
De beslissing van het Auditoraat is beschikbaar op de website van de Belgische Mededingingsautoriteit 
(www.mededinging.be)  
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Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met: 

Véronique Thirion 

Auditeur-generaal 

Tel: +32 (2) 277 93 53 

E-mail: veronique.thirion@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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