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Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit seponeert de klacht betreffende anti-

concurrentiële clausules in een overeenkomst tussen SA REMMERY en SA FLORAGRO getekend op 5 

december 2005 

In 2012 heeft het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een klacht ontvangen van SA REMMERY tegen 

de ondernemingen SA FLORAGRO, SA FLORIDENNE en SA FLORINVEST.  De klacht had betrekking op een 

exclusieve afnameovereenkomst en een niet concurrentiebeding in de overeenkomst ondertekend op 5 

december 2005 tussen SA REMMERY en SA FLORAGRO. Deze overeenkomst regelde de overdracht door 

FLORAGRO van alle activiteiten van SA REMMERY met uitzondering van haar activiteiten die betrekking 

hebben op de verkoop van wijngaardslakken. In het eerste bezwaar wordt aangehaald dat deze clausules 

zouden kunnen leiden tot overeenkomsten die de mededinging kunnen beperken en de tweede grief heeft 

betrekking op een mogelijk misbruik van machtspositie in hoofde van SA FLORAGRO. 

In haar preliminaire analyse heeft het Auditoraat met betrekking tot de eerste grief vastgesteld dat de 

exclusieve afnameovereenkomst kon genieten van de vrijstelling voorzien in Verordening 2790/1999 van de 

Commissie en met betrekking tot het niet-concurrentiebeding dient vastgesteld te worden dat deze slechts 

gedeeltelijk tot uitvoering werd gebracht en dit voor een periode minder dan drie jaar. Met betrekking tot 

het tweede bezwaar, heeft het Auditoraat geen dominante machtspositie in hoofde van SA FLORAGRO 

kunnen vaststellen op de markt van de aankoop, verwerking en verkoop van verse en ingevroren 

wijngaardslakken in de Benelux en in Frankrijk. 

Het Auditoraat heeft, op basis van de gegevens waarover zij in dit stadium van het onderzoek beschikt, op 

21 december 2018 beslist, de klacht van SA REMMERY met betrekking tot het eerste bezwaar te seponeren 

op basis van haar beleid inzake prioriteiten en beschikbare middelen en met betrekking tot het tweede 

bezwaar te seponeren wegens niet gegrond. 

De Beslissing zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van de Belgische mededingingsautoriteit. 

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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