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Het Mededingingscollege van de BMA heeft voorlopige maatregelen opgelegd aan ABB Industrial 

Solutions betreffende dekselsets voor elektriciteitsmeterkasten  

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 3 september 2018 

voorlopige maatregelen opgelegd aan de bvba ABB Industrial Solutions (ABB) betreffende dekselsets voor 

elektriciteitsmeterkasten op verzoek van de nv TECO. 

GE Industrial Solutions verkreeg in een aanbesteding georganiseerd door Eandis het monopolie voor de 

productie van meterkastdeksels voor de kasten voor de zogeheten intelligente elektriciteitsmeters. Zij 

verkoopt dekselsets aan derden aan een hogere prijs dan de prijs die in de aanbesteding geboden is aan 

Eandis. TECO diende een klacht in betreffende een aantal vermeende misbruiken door GE Industrial Solutions 

van deze monopolie positie. De naam van GE Industrial Solutions is gewijzigd in ABB Industrial Solutions, na 

de zeer recente overname door de ABB groep begin juli van dit jaar. 

Het Mededingingscollege heeft geoordeeld dat het prima facie niet kennelijk onredelijk is te denken dat er 

sprake is van discriminatie en andere vormen van misbruik in de prijsbepaling van deze dekselsets bij verkoop 

aan TECO en andere afnemers die voor de dekselsets afhankelijk zijn van ABB. 

Het College heeft ABB met name de volgende maatregelen opgelegd: 

a) ABB dient een prijsvermindering van april 2018 voor producten die zij in concurrentie aanbiedt, ook 

toe te passen voor de dekselsets waarvoor zij een monopolie verwierf, 

b) ABB dient prijsverminderingen waartoe zij zou beslissen voor meterkasten of componenten daarvan, 

ook toe te passen op de prijzen voor de betrokken dekselsets ongeacht de configuraties waarin zij 

worden besteld, en zij dient zich te onthouden van elke niet objectief gerechtvaardigde 

prijsverhoging voor deze dekselsets. 

c) ABB dient er zich toe te verbinden bestellingen van dekselsets volgens het FIFO beginsel te blijven 

afhandelen zonder daarbij een onderscheid te maken tussen de configuraties waarin zij worden 

besteld, en dit ook voor dekselsets die ABB zelf aanwendt voor de productie van meterkasten. 

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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