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Het Auditoraat van de BMA heeft een met redenen omkleed ontwerp van beslissing neergelegd 

in een zaak van restrictieve praktijken met betrekking tot gedragingen van de Orde der 

apothekers in de sector van diensten geleverd door apothekers 

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 31 oktober 2018 een ontwerp van 

beslissing voorgelegd aan het Mededingingscollege na het onderzoek dat op 15 april 2016 werd geopend 

voor potentiële restrictieve praktijken van de Orde der apothekers jegens de groep MediCare-Market. 

De Nationale Raad van de Orde der apothekers is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de algemene 

beginselen en regels met betrekking tot de moraliteit, de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid, de 

waardigheid en de toewijding onmisbaar voor de uitoefening van het beroep, die de code van de 

farmaceutische plichtenleer vormen. 

De markt van diensten verricht door apothekers is een sterk gereguleerde markt waarin de concurrentie 

wordt beperkt. 

In haar ontwerpbeslissing beroept de auditeur zich op het bestaan van mededingingsbeperkende praktijken 

die aan de Orde der apothekers worden toegeschreven, enerzijds, om het model MediCare-Market van de 

markt uit te sluiten en/of zijn ontwikkeling te beletten en, anderzijds, het indirect opleggen aan MediCare-

Market van een minimum verkoopprijs van medicijnen. Dergelijke gedragingen zouden in strijd zijn met 

artikel IV.1 WER en artikel 101 VWEU. 

Deze zaak zal nu worden onderzocht door het Mededingingscollege, waarvoor de Orde der apothekers de 

gelegenheid zal krijgen om zich tegen deze grieven te verdedigen. Hij kan schriftelijke opmerkingen indienen 

bij het College en zal worden gehoord tijdens een hoorzitting. Het College zal beslissen of er al dan niet sprake 

is van een inbreuk van het mededingingsrecht. De ontwerpbeslissing loopt niet vooruit op deze beslissing. 

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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