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De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft een verzoek om voorlopige maatregelen van de groep 

Medicare-Market afgewezen 

De SA Medicare-Market (hierna Medicare-Market) heeft op 2 juni 2016 een klacht neergelegd tegen de 

Orde van Apothekers en heeft op 28 april 2017 om voorlopige maatregelen verzocht. 

Het Mededingingscollege van de BMA diende daarom na te gaan of er prima facie aanwijzingen zijn van 

een inbreuk op de mededingingsregels, en of dringend een toestand moet worden vermeden die een 

ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel kan veroorzaken voor verzoekster, of die schadelijk kan 

zijn voor het algemeen economisch belang.  

 Het Mededingingscollege heeft geoordeeld in zijn beslissing van 19 juni 2017 dat er prima facie 

aanwijzingen zijn dat organen van de Orde van Apothekers een inbreuk kunnen hebben gepleegd tegen de 

mededingingsregels door zich te verzetten tegen de kortingenpolitiek van Medicare-Market, hun 

openingsuren en de inrichting van hun farmaceutische en parafarmaceutische activiteiten. 

Het Mededingingscollege heeft evenwel geoordeeld dat het niet bewezen was dat Medicare-Market een 

ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel leed, of dat het algemeen economisch belang werd 

geraakt in de zin van de bepalingen betreffende voorlopige maatregelen, gelet op het feit dat Medicare-

Market haar commercieel beleid verder heeft kunnen zetten.  

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:  

Prof. em. dr. Jacques Steenbergen  

Voorzitter  

Tel. +32 (2) 277 73 74 

E-mail: jacques.steenbergen@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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