Jaarverslag 2018

Het College nam vier beslissingen inzake voorlopige maatregelen,
en een vierde verzoek werd kort voor het einde van het werkjaar
ingeleid. Eén beslissing betrof de voorwaarden waardoor een
onderneming een exclusief recht in een openbare aanbesteding
verkreeg om meterkastdeksels te verkopen aan een concurrerende producent van meterkasten. Twee beslissingen betroffen
jumping wedstrijden. Nadat de eerste door het Marktenhof vernietigd werd, werden de gevraagde maatregelen in een tweede
beslissing geweigerd.

© Herman Sleebus

Op verzoek van de Minister en naar aanleiding van het jaarverslag van het Prijzenobservatorium werd een update voorbereid
van de studie uit 2012 over de prijsverschillen in supermarkten
in België en de buurlanden. De chief economist en de voorzitter brachten een interim verslag uit in juli 2018 maar moesten
vaststellen dat het verkrijgen van gegevens om de meningen van
stakeholders hard te maken, uiterst moeizaam verloopt.

Voorwoord
Op 4 mei 2018 vierde de Belgische Mededingingsautoriteit samen met Commissaris Margrethe Vestager, vele stakeholders,
collega’s en oud-collega’s de 25ste verjaardag van de start van de
eerste echte Belgische mededingingswet. Een gelegenheid om
niet alleen terug te blikken op 25 bewogen jaren, maar ook om
te kijken naar wat nu van de Autoriteit verwacht wordt.
2018 is het eerste jaar van de Belgische Mededingingsautoriteit
waarin het Auditoraat een onderzoek afsloot met een mededeling van punten van bezwaar met het oog op een procedure
voor het Mededingingscollege en dus niet met een transactiebeslissing. Het Auditoraat seponeerde ook na onderzoek verschillende zaken die in 2015 en 2016 tegen de Fédération Equestre
Internationale (FEI) werden geopend. In een van deze zaken
legde het College in 2015 voorlopige maatregelen op die in 2016
door het Marktenhof werden bevestigd. Het Auditoraat heeft besloten deze zaak na een grondig onderzoek te seponeren omdat
de FEI het betwiste reglement in het licht van de resultaten van
het onderzoek grondig aanpaste.

Het advocacy- en beleidsondersteunend werk van de Belgische
Mededingingsautoriteit betrof in 2018 op de eerste plaats de
hervorming van boek IV van het Wetboek van economisch
recht die in eerste lezing door de Ministerraad is goedgekeurd
en naar de Raad van State werd verzonden voor advies, en
het wetgevingsinitiatief betreffende misbruik van marktmacht
wanneer geen machtspositie is vastgesteld (misbruik van economische afhankelijkheid). Daartoe verzocht gaf de Belgische
Mededingingsautoriteit ook advies aan de Commissie voor het
Bedrijfsleven van de Kamer van Volksvertegenwoordigers over
de ontwikkeling van de prijzen in de detailhandel, en aan de
Minister van Economie over de leeggoed problematiek en de
uitvoering van de regels tot bescherming van persoonsgegevens.
De Belgische Mededingingsautoriteit nam verder actief deel aan
conferenties en vormingsinitiatieven en gaf bijstand aan aanbestedende overheden in de strijd tegen bid rigging.
Ook Europees was 2018 voor de Belgische
Mededingingsautoriteit opnieuw een belangrijk jaar. De
Belgische Mededingingsautoriteit werkte intensief samen met de
FOD Economie en de Europese Commissie rond het Commissie
initiatief betreffende een richtlijn tot versterken van de nationale
autoriteiten.
Wij hebben in 2018 verder extra medewerkers kunnen aanwerven en Yves Van Gerven, onze nieuwe directeur juridische zaken,
heeft ons in september vervoegd. We moeten echter wel vaststellen dat wij met onze middelen nog steeds niet alle dossiers
kunnen behandelen die dat verdienen.
Ik wil echter dit voorwoord vooral besluiten door in naam
van het Directiecomité alle medewerkers van de Belgische
Mededingingsautoriteit bijzonder te danken voor hun inzet in
2018.

2018 was voor het Auditoraat een bijzonder druk jaar. Uit het
cijferoverzicht blijkt dat het aantal concentratiedossiers die een
diepergaand onderzoek vergen, aanzienlijk toeneemt, terwijl de
instroom van potentiële inbreukzaken belangrijk blijft.
De niet-vereenvoudigde procedures betroffen de meest verschillende sectoren zoals verder in dit jaarverslag wordt toegelicht.
Het College ging daarbij onder andere in op de bij franchising in
aanmerking te nemen omzet.
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1. De BMA
1.1. De structuur van de BMA
De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) startte haar werking als autonome dienst met rechtspersoonlijkheid op 6 september 2013.
De BMA wordt bestuurd door een Directiecomité. Het Directiecomité staat onder meer in voor het
dagelijkse management van de instelling, het bepalen van de beleidsprioriteiten en het vaststellen
van richtsnoeren met betrekking tot de toepassing van de mededingingsregels.
Het bestaat uit de voorzitter, prof. em. dr. Jacques Steenbergen, de auditeur-generaal, mevrouw
Véronique Thirion, de directeur economische studies, dr. Alexis Walckiers, en de directeur juridische studies, de heer Yves Van Gerven.
De BMA bestaat in essentie uit een onderzoeksorgaan (Auditoraat) en uit een beslissingsorgaan
(Mededingingscollege).
De voorzitter van de BMA zit het Mededingingscollege voor.
Het Mededingingscollege bestaat voor elke zaak uit de voorzitter en uit twee assessoren die op alfabetische wijze binnen de relevante taalgroep worden aangeduid.

l
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1.2. Werkstromen
De BMA heeft naast haar bijdrage aan het Europese en internationale mededingingsbeleid drie grote werkstromen:
• inbreuken tegen het Belgische en/of EUmededingingsrecht,
• het concentratietoezicht en
• het informele en advocacybeleid.
In dit jaarverslag brengen wij verslag uit over:
i.

de formele dossiers over de handhaving van de mededingingsregels1:

•

het verbod van mededingingsbeperkende afspraken of onderling afgestemde feitelijke gedragingen en

•

het verbod van misbruik van machtspositie,

ii.

het toezicht op concentraties die een “Belgische” dimensie
hebben,

iii. het contentieux waarbij de BMA betrokken is,

De assessoren zijn volgens taalrol:
• David Szafran, assessor ondervoorzitter (FR),
• Caroline Cauffman, Wouter Devroe, Frank Naert, Gerben
Pauwels, René Smits, Peggy Valcke, Freddy Van den
Spiegel, Carmen Verdonck, Chris Verleye (NL),
• Pierre Battard, Laurent De Muyter, Alexandre de Streel,
Martin Favart, Charles Gheur, Olivier Gutt, Christian
Huveneers, Nicolas Petit, Elisabeth van Hecke-de Ghellinck
(FR).
Het Auditoraat staat onder de leiding van de auditeur-generaal.
Voor elk geopend onderzoeksdossier wordt een team samengesteld dat bestaat uit personeelsleden van het Auditoraat onder
leiding van een auditeur die de dagelijkse leiding heeft van het
onderzoek. In 2018 heeft de auditeur-generaal 14 verschillende
personen met die verantwoordelijkheid belast.
Het personeel van het Auditoraat verricht ook, op verzoek van de
auditeur-generaal, onderzoek naar aanleiding van informatie en
de analyse van informele klachten om potentiele onderzoeksdossiers te identificeren.

iv.

formele adviezen aan de minister en regulatoren,

v.

de Belgische inbreng in de Europese en internationale netwerken van mededingingsautoriteiten, en de bijstand aan de
Belgische vertegenwoordiging in andere organisaties waar
over mededingingsbeleid gehandeld wordt,

vi. het bijdragen tot een betere kennis en naleving van de mededingingsregels door het informele mededingings- en het
advocacybeleid,
vii. de medewerking van de BMA aan regelgeving.

1.3. Prioriteiten
Jaarlijks bepaalt het Directiecomité van de BMA zijn beleidsprioriteiten, die zij meedeelt aan de minister en in een nota publiek
maakt. Die in de wet voorziene prioriteitennota voor 2019 vindt
u als bijlage bij dit jaarverslag.

1 Boek IV van het WER en de artikelen 101 en 102 van het VWEU.
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2. Enkele kerncijfers
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België 2018

België 2017

EU 2017 (a)

NL 2017 (b)

FR 2017 (c)

Personeel (d)

46

48

736

190 (e)

198

Personeelsleden beschikbaar voor onderzoeken (f)

33

35

ong. 8,3

ong. 8,2

Onderzoeken

11

12

Huiszoekingen

5 (i)

6 (j)

3

5

5

3

4

>10

7

6

1 (k)

0/1/4 (l)

7

2

2

ties

1 (m)

0/1/1 (n)

42

1

4

Beslissingen over voorlopige maatregelen

4 (o)

2
4 508

61,4

498

Middelen

Budget of uitgaven (in mio euro) (g)

110

110,1

16,9

22,6

Restrictieve praktijken

Clementieverzoeken
Beslissingen over kartels

63/132 (h)

Beslissingen over misbruik van machtsposi-

Beslissingen met boete

0

2

Bedrag boetes (in mio euro)

0

7,3

3j 5m 3d (p)

4j 11m 24d (q)

Gemiddelde duur van procedures

9

(a) Bron: GCR Rating enforcement 2018.
(b) Bron: GCR Rating enforcement 2018.
(c) Tenzij anders vermeld: Rapport annuel 2017.
(d) Headcount incl. Directiecomité.
(e) Het aantal medewerkers dat betrokken is bij de uitvoering van het mededingingsrecht.
(f) Dit begrip betreft vanaf 2013 de leden van het Auditoraat. Het Auditoraat kan beroep doen op de ondersteuning van de directeur
economische studies en zijn team, en de directeur juridische studies.
(g) Op jaarbasis waarbij de waarde van de diensten in natura geleverd door de FOD Economie door de regering geraamd werden op
een waarde van ong. 1,8 miljoen euro.
(h) Nieuwe zaken / lopende zaken (stock).
(i) Waarvan 1 op verzoek van de Roemeense mededingingsraad en 2 op verzoek van de Europese Commissie.
(j) Waarvan 2 op verzoek van de ACM en 1 op verzoek van de Europese Commissie.
(k) Een sepotbeslissing.
(l) Geen beslissing van het Mededingingscollege, 1 transactie van het Auditoraat tot vaststellen van een inbreuk en 4 immuniteitsbeslissingen van het Auditoraat.
(m) Een sepotbeslissing.
(n) Geen beslissing van het Mededingingscollege, 1 transactie van het Auditoraat tot vaststellen van een inbreuk en 1 sepotbeslissingen
van het Auditoraat.
(o) Waarvan een procedurele beslissing.
(p) Betreft de sepotbeslissigen.
(q) Betreft de beslissing inzake een kartel en de 2 beslissingen inzake misbruik van machtspositie.

Enkele kerncijfers
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België 2018

België 2017

EU 2017

NL 2017

FR 2017

Aanmeldingen

35

30

380

102

252

Beslissingen na niet vereenvoudigde procedure

9

10

Beslissingen na vereenvoudigde procedure

28

19

Beslissingen met voorwaarden

1

2

20

1

8

Beslissingen opheffing van voorwaarden

1

1

Beslissingen met boete

0

0

Beslissingen niet-naleving verbintenissen

0

0

Bedrag boetes (in k euro)

0

0

Sepotbesslissingen (niet aanmeldbaar)

0

1

196,5

378,7

Belgische rechters

1

0

Buitenlandse rechters

0

0

Hof van Beroep Brussel

4

5

Hof van Cassatie / Grondwettelijk Hof

4

0

Concentraties

Impact van de beslissingen (Restrictieve
praktijken en concentraties)
Geraamde impact van beslissingen (in mio euro) (a)
Amicus brieven

Arresten

(a) Voor België: cijfers OESO conservatief – driejaarlijks gemiddelde: zie onder tabel XI.3.
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3. De formele dossiers
betreffende de
handhaving van de
artikelen IV.1 en 2 WER
en 101 en 102 VWEU

De formele dossiers betreffende de handhaving van de artikelen IV.1 en 2 WER en 101 en 102 VWEU
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3.1. Korte bespreking van beslissingen van het Mededingingscollege
3.1.1. Enkele cijfers
Aantal
2018

2017

Totaal aantal

4

2

Aantal colleges

5

3

Beslissingen die vaststellen dat er geen grond is om tussen te
komen (art. IV.47 WER)

0

0

Beslissingen die geen kartel of misbruik van machtspositie
vaststellen (art. IV.48, 2° WER)

0

0

Beslissingen die een kartel of misbruik van machtspositie vaststellen (art. IV.48, 1° WER)

0

0

Beslissingen met toezeggingen (art. IV.49, § 1 WER)

0

0

Beslissingen met een volledige vrijstelling van boete voor
rechtspersonen (art. IV.46, § 1 WER)

0

0

Beslissingen met een gedeeltelijke vrijstelling van boete voor
rechtspersonen (art. IV.46, § 1 WER)

0

0

Beslissingen met een immuniteit van vervolging voor natuurlijke personen (art. IV.46, § 2 WER)

0

0

Beslissingen met sancties (geldboeten en dwangsommen)
(art. IV. 70 e.v. WER)

0

0

Beslissingen

Beslissingen ten gronde

-

Beslissingen met een boete voor rechtspersonen

0

0

-

Beslissingen met boete voor natuurlijke personen

0

0

-

Beslissingen met dwangsom

0

0

0

0

Sepotbeslissingen betreffende artikel 101, § 3 VWEU (art.
IV.50 WER)
-

Beslissingen in zaken die werden ingeleid na de oprichting van de BMA

0

0

-

Beslissingen in zaken die werden ingeleid voor de oprichting van de BMA

0

0

4

2

Beslissingen waarin voorlopige maatregelen geweigerd werden (art.IV.64, § 6 WER)

2 (a)

1

Beslissingen met voorlopige maatregelen (art.IV.64, § 6 WER)

2

1

Beslissingen betreffende voorlopige maatregelen (totaal
aantal) (boek IV WER)

(a) Waarvan een procedurele beslissing

l
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Commentaar

Aantal
2018

2017

Beslissingen betreffende voorlopige maatregelen (totaal
aantal) (boek V)

0

0

Beslissingen waarin voorlopige maatregelen werden geweigerd (art.V.4, § 4 WER)

0

0

Beslissingen met voorlopige maatregelen (art.IV.64, § 6 WER)

0

0

Beslissingen op beroep tegen een sepotbeslissing van het
Auditoraat (art. IV.42, § 3 WER)

0

2

/

/

1 m 22 d

1 m 14 j

Beroep tegen sepotbeslissingen van het Auditoraat

/

/

Betwistingen van vertrouwelijkheid van stukken (art. IV. 41,
§ 8 WER)

4

0

Commentaar

Duur van procedures (in maanden en dagen)
Inbreukzaken voor het College
Voorlopige maatregelen

3.1.2. Voorlopige maatregelen
3.1.2.1. Wedstrijden van de Global Champions
Tour
Op 13 november 2017 hebben mevrouw Lisa Nooren, een in
België gevestigde ruiter, en het bedrijf Henk Nooren Handelsstal
SPRL, een ook in België gevestigde paardenhandelsstal en paardeneigenaar, een klacht ingediend tegen enerzijds de Fédération
Equestre Internationale en anderzijds de bvba’s Global
Champions League en Tops Trading Belgium (hierna gezamenlijk
vermeld als GLOBAL).
Tegelijkertijd met de klacht hebben de klagers ook een verzoek
om voorlopige maatregelen ingediend om, in afwachting van
de behandeling van hun klacht ten gronde, een verandering te
bekomen van de regels die recentelijk werden aangenomen betreffende de uitnodiging van ruiters voor springwedstrijden van
de Global Champions Tour (hierna GCT), een “reeks” individuele
wedstrijden georganiseerd door GLOBAL. In wezen heeft het
verzoek tot doel elk verband te schrappen tussen de uitnodigingscriteria voor het GCT tornooi enerzijds en het feit dat een
ruiter al of niet lid is van een team dat deelneemt aan de Global
Champions League anderzijds. De Global Champions League is
een (andere) “reeks” van wedstrijden in teamverband die recentelijk door GLOBAL werd gelanceerd.
Het College heeft op 20 december 2017 voorlopige maatregelen
opgelegd aan de organisatoren van de Global Champions Tour
(GCT), de Global Champions League (GCL) en aan de Fédération
Equestre Internationale (FEI) die er toe strekken dat, tot het sluiten van de zaak ten gronde, ten minste 60 % van de uitnodigingen voor competities van de GCT moeten uitgaan naar ruiters op
basis van hun ranking in de officiële ranking van de FEI, en niet
afhankelijk mogen zijn van het deel zijn van een betalend team
uit de GCL.

De wet voorziet afhankelijk van eventuele
verlengingen een maximumtermijn van 2
maanden tot 2 maanden en 2 weken.
De wet voorziet geen termijnen.

Het College heeft op 13 april 20182 dwangsommen opgelegd aan
de FEI en de bvba’s Global Champions League en Tops Trading
Belgium (hierna GCT/GCL) omdat zij geen uitvoering gaven aan
de voorlopige maatregelen die het College hen oplegde in zijn
beslissing van 20 december 2017.
De BMA kan wanneer voorlopige maatregelen niet worden uitgevoerd, een dwangsom opleggen tot 5% van de gemiddelde dagelijkse omzet in België van de betrokken ondernemingen.
Op basis van een raming van hun omzet in België is FEI een
dwangsom opgelegd van 182 euro per dag tot de voorlopige
maatregelen zijn uitgevoerd.
Na de nietigverklaring door het Marktenhof van de beslissing
van het College van 20 december 2017 en na de wraking door
het Hof van de leden van het oorspronkelijke College, heeft een
nieuw samengesteld College het verzoek om voorlopige maatregelen opnieuw onderzocht. Zonder de mogelijke beperkende
effecten van de nieuwe uitnodigingsregels voor GCT-wedstrijden
of een mogelijk gebrek aan proportionele verhoudingen tussen
deze effecten en de doelstellingen van de nieuwe regels uit te
sluiten, heeft het College geoordeeld dat er in dit stadium geen
voldoende overtuigende elementen werden voorgelegd om te
besluiten dat aan de voorwaarden van artikel IV.64 § 1 WER is
voldaan3.

3.1.2.2. TECO/ABB Industrial Solutions
Het College heeft op 3 september 20184 voorlopige maatregelen
opgelegd aan de bvba ABB Industrial Solutions (ABB) betreffende
2 Décision n°ABC-2018-VM-11
3 Décision n°ABC-2018-VM-33
4 Beslissing nr.BMA-2018-VM-28
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dekselsets voor elektriciteitsmeterkasten op verzoek van de nv
TECO.

Het College heeft ABB met name de volgende maatregelen opgelegd:

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.

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
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.

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.

3.2. Korte bespreking van beslissingen van het Auditoraat
3.2.1. Enkele cijfers over onderzoeken
Onderzoeken door het Auditoraat

2018

2017

Open onderzoeken

11

12

Kartels

7

12

Misbruik van machtspositie

4

0

Gevat door een klacht of een specifiek verzoek (art. IV.41, § 1, 1° tem 5° WER)

3

7

Ambtshalve onderzoeken (art. IV.41, § 1, 2° en 5° WER)

8

5

Verzoeken om voorlopige maatregelen (art. IV.64, § 2 WER)

2

2

Clementieverzoeken en verzoeken om immuniteit voor natuurlijke personen (art. IV.46, § 1
en 2 WER)

3

4

Zaken waarin een huiszoeking is verricht

2

3

Ontwerpen van beslissing neergelegd bij het Mededingingscollege

1

0

l
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3.2.2. Enkele cijfers over beslissingen
Aantal

Verwijzingen

2018

2017

Beslissingen (totaal aantal)

2

8

Beslissingen die een procedure afsluiten als gevolg van een transactie (art. IV.57,
al. 1 WER)

0

2

2 (a)

6

Wegens onontvankelijkheid of ongegrondheid van de klacht

1

1

Floragro (1st bezwaar)

Niet-aanmeldbare concentratie

0

1

FEI

Wegens verjaring van de klacht

1

1

Wegens het prioriteitenbeleid en de beschikbare middelen

1

Immuniteit van vervolging

0

4

Beslissingen in verband met vertrouwelijkheid (art. IV.41, § 7, al. 2 WER)

18

13

Seponeringsbeslissingen (art. IV.42, §2 WER)

Floragro (2de bezwaar)

(a) De 2 bezwaren in de zaak Floragro zijn het onderwerp van één enkele beslissing.

3.2.3. Korte bespreking van beslissingen
3.2.3.1. Sepotbeslissingen

In haar preliminaire analyse heeft het Auditoraat geoordeeld dat:
(i)

FEI
In 2015 ontving de auditeur-generaal verschillende klachten
tegen de Fédération Equestre Internationale. Deze klachten hadden betrekking op:
(i)

besloot het onderzoek van deze zaken ambtshalve voort te
zetten.

sommige bepalingen van de Algemene Regels van de FEI die
voorzien dat de deelname van atleten, paarden of officials
aan evenementen die niet door de FEI zijn goedgekeurd, kan
worden bestraft met een hernieuwbare schorsing van zes
maanden;

(ii) (ii) het feit dat het goedkeuringsproces van de FEI niet transparant was en
(iii) (iii) het opleggen van sancties aan atleten, paarden en officials die deelnemen aan niet door de FEI goedgekeurde
wedstrijden en die tot doel hadden concurrenten op de
markt voor de organisatie en commerciële exploitatie van
5*-wedstrijden uit te schakelen. Eén klacht had ook betrekking op een bepaling van de Algemene Regels van de FEI
waarin wordt vastgelegd dat de organisatie van 5*-wedstrijden moet worden aangemeld in de FEI-kalender twee jaar
vóór de datum van de eerste editie van de wedstrijd. Deze
klachten werden intussen ingetrokken, maar het Auditoraat

de ondoorzichtigheid van de goedkeuringsregels voor nieuwe reeksen;

(ii) (ii) de sancties voor deelname aan niet door de FEI goedgekeurde evenementen en
(iii) (iii) de mogelijkheid voor concurrenten om bezwaren te
formuleren tegen potentiële nieuwkomers op de markt op
grond van de regels in geval van conflicten met data, inbreuken op het mededingingsrecht kunnen vormen.
Na kennis te hebben genomen van de preliminaire analyse van
het Auditoraat, besloot de FEI om verbintenissen aan te bieden
om op die manier een eind te maken aan het onderzoek. Voor
wat de procedure voor de goedkeuring van nieuwe reeksen
betreft, leiden de verbintenissen tot het onmiddellijk invoeren
van een transparante procedure. Wat betreft de regels voor deelname aan niet door de FEI erkende evenementen en de regels
met betrekking tot “data clashes”, zijn op 20 november 2018
procedurele en inhoudelijke wijzigingen door de « Board » van
de FEI aangenomen, welke zich ertoe verbindt deze te verdedigen tijdens de volgende algemene vergadering van de FEI. Deze
verbintenissen zijn van aard tegemoet te komen aan de mededingingsbezwaren van het Auditoraat.

De formele dossiers betreffende de handhaving van de artikelen IV.1 en 2 WER en 101 en 102 VWEU

l 13

Gelet op de verbintenissen heeft het Auditoraat beslist om het
onderzoek stop te zetten5. Het Auditoraat neemt bijgevolg geen
standpunt in met betrekking tot de vraag of de FEI al dan niet de
mededingingsregels heeft geschonden.

Floragro
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 van 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 de activiteiten met betrekking tot 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.

5 Décision n°ABC-2018-PK-41-AUD

l
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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 aangaande het niet-concurrentiebeding werd vastgesteld 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 beslist6, de klacht van SA REMMERY te seponeren 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 wegens ongegrondheid ervan.

6 Décision n°ABC-2018-PK-43-AUD

© cirquedesprit - fotolia.com
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4.1. Enkele cijfers
Aantal
2018

Verwijzingen 2018

2017

Concentraties ingediend met vereenvoudigde procedure (art. IV.63 WER)

28

Toelaatbaar verklaarde concentraties door stilzwijgende goedkeuring (art. IV.63, § 6 WER)

0

Concentraties die terugkeren naar de normale procedure (art. IV.63, § 5, al.3 WER)

0

1

Concentraties goedgekeurd in vereenvoudigde procedure

28

19

Concentraties aangemeld in de normale procedure
(art. IV.58 WER)

7

10

Concentraties beslist in eerste fase

9

9

Toelaatbaar verklaarde concentraties zonder voorwaarden noch verplichtingen (art. IV.61, § 2, 2° WER)

7

7

D’Ieteren/Rietje
Roularta Media Group/Mediafin
Telenet/Telelinq
Senior Living Group/Senior Assist
Roularta Media Group/Sanoma
Intergamma/VNG Bouwmarkten
Iveg/IMEA-INTEGAN

Toelaatbaar verklaarde concentraties met voorwaarden en verplichtingen (art.IV.61, § 2, 1° WER)

2

2

Volvo/Kant
Kinepolis

Stilzwijgend toelaatbaar verklaarde concentraties (art.
IV.61, § 2, al 3 WER)

0

0

Concentraties in tweede fase (art.IV.61, § 2, 3° WER)

0

0

Concentraties in tweede fase

0

1

20

Toelaatbaar verklaarde concentraties zonder voorwaarden noch verplichtingen (art. IV.62, § 6, al. 2 WER)

0

Toelaatbaar verklaarde concentraties met voorwaarden en verplichtingen (art. IV.62, § 6, al. 2 WER)

1

Stilzwijgend toelaatbaar verklaarde concentraties (art.
IV.62, § 6, al. 2 WER)

0

Niet-toelaatbaar verklaarde concentratie (art. IV.62, §
7 WER)

0

l
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Zie website

Roularta Media Group/Mediafin
Telenet/Telelinq
Senior Living Group/Senior Assist
Roularta Media Group/Sanoma
Intergamma/VNG Bouwmarkten
Iveg/IMEA-INTEGAN
Ineos/RWE

4.2. Korte bespreking
D’Ieteren/Rietje
Het College heeft op 11 januari 2018 de overname goedgekeurd
van vennootschappen van de groep Rietje door D’Ieteren SA.7
De overname betreft de Rietje garages in Kapellen en
Zwijndrecht die de merken Audi, Volkswagen en Skoda verdelen,
en het multi-merken carrosseriebedrijf in Kapellen.
De concentratie werd vooral onderzocht betreffende markten
voor het onderhoud en herstellingen voor de door de overgenomen garages verdeelde merken.

© Foton- AdobeStock.com

Het College heeft, met de auditeur, mede gelet op de marktposities van onafhankelijke erkende verdelers en andere onafhankelijke herstellers geoordeeld dat de concentratie de mededinging
op deze markten niet significant beperkt.

Volvo/Kant
Het College heeft op 31 januari 2018 onder voorwaarden de
overname goedgekeurd van garages van Kant NV door Volvo
Group Belgium NV.8
De overname betreft garages met betrekking tot Volvo vrachtwagens en bussen in België (in Antwerpen, Beerse, Olen en
Sint-Niklaas) en Volvo en Renault vrachtwagens en bussen in
Nederland (Hulst). De overname betreft ook onder andere
bedrijfsactiviteiten met betrekking tot Volvo Penta motoren
(scheepsmotoren, industriële motoren en stroomgeneratoren
(Antwerpen)).
De concentratie werd vooral onderzocht betreffende markten
voor het onderhoud en herstellingen van Volvo vrachtwagens.
Het College oordeelde gelet op de aangeboden verbintenissen
dat de concentratie op andere markten de mededinging niet
dreigde te beperken.
De aangeboden verbintenissen betreffen in hoofdzaak de erkenning van een bijkomende erkende hersteller in het verzorgingsgebied Mechelen opdat klanten voldoende keuzemogelijkheden
zouden behouden in het gebied waar het concentratie effect het
grootst is en in aangrenzende gebieden.

Roularta Media Group/Mediafin
Het College heeft op 06 maart 2018 het verwerven van de gezamenlijke zeggenschap over Mediafin NV door Roularta Media
Group NV en Rossel & Cie NV goedgekeurd.9
De concentratie is deel van een transactie waarin Roularta Media
Group NV haar aandelen in Medialaan (50%) verkoopt aan De
Persgroep NV en De Persgroep NV haar aandelen in Mediafin NV
(50%) verkoopt aan Roularta Media Group NV.

De concentratie werd vooral onderzocht betreffende de
Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor
themareclame in Nederlandstalige en Franstalige tijdschriften.
Het College heeft met de auditeur geoordeeld dat de concentratie geen significante beperking van de mededinging op de
betrokken markten dreigt te veroorzaken.

Kinepolis
Op 31 maart 2017 heeft Kinepolis een verzoek ingediend tot
opheffing van de voorwaarden die de Raad voor de Mededinging
heeft opgelegd in 1997 bij de concentratie tussen de groepen
Bert en Claeys, resulterend in Kinepolis Group. Kinepolis diende
reeds eerder, in 2006, een opheffingsverzoek in, hetgeen resulteerde in een lichte aanpassing van de voorwaarden door het
arrest van het Brusselse Hof van Beroep van 11 maart 2010.
Gelet op de huidige marktstructuur, had het College op 31 mei
2017 beslist om de voorwaarde inzake het verkrijgen van voorafgaande goedkeuring van de BMA voor interne groei op te heffen
met een overgangsperiode van twee jaar. De overige voorwaarden (inzake het verbod van exclusiviteits- en prioriteitsrechten
bij de verdeling van films, het verbod van programmatie-overeenkomsten met onafhankelijke zaaluitbaters, en het verbod van
overname door Kinepolis van andere complexen zonder voorafgaande goedkeuring van de BMA) blijven behouden.

7 Décision n°ABC-2018-C/C-02
8 Beslissing nr.BMA-2018-C/C-04
9 Beslissing nr.BMA-2018-C/C-07
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Op verzoek van Euroscoop en I-Magix heeft het Marktenhof, bij
arrest van 28 februari 2018:
- de beslissing van 31 mei 2017 van het Mededingingscollege
bevestigd voor wat betreft het behoud van de Eerste en
Tweede Voorwaarde, alsook voor wat betreft het behoud van
de Vierde Voorwaarde voor wat betreft overnames;
- de beslissing van 31 mei 2017 van het Mededingingscollege
vernietigd voor wat betreft de opheffing van de Vierde
Voorwaarde met betrekking tot de oprichting van nieuwe
complexen door Kinepolis (organische groei), op grond van
een vastgesteld motiveringsgebrek.

© Tyler Olson - fotolia.com

Gelet op de huidige marktstructuur, heeft het College op 26 april
2018 beslist om de voorwaarde inzake het verkrijgen van voorafgaande goedkeuring van de BMA voor interne groei op te heffen
met ingang van een overgangsperiode van twee jaar op 26 april
2020.10

Telenet/Telelinq
Het College heeft op 22 mei 2018 de overname goedgekeurd van
Telelinq NV door Telenet Group BVBA.11
Telelinq NV, dat handel drijft onder de benaming Nextel, levert
totaaloplossingen aan hoofdzakelijk KMO’s, grote ondernemingen, zorginstellingen, non-profitorganisaties en overheden in
België voor hun netwerk- en telecommunicatiebehoeften (“integrator”-diensten).
Het College heeft met de auditeur geoordeeld dat de concentratie geen significante beperking van de mededinging op de
betrokken markt veroorzaakt.

Senior Living Group/Senior Assist
Het College heeft op 29 juni 2018 de overname goedgekeurd van
woonzorgcentra en assistentiewoningen van Senior Assist NV
door Senior Living Group NV.12
Zowel Senior Living Group NV als Senior Assist NV zijn actief in de
sector van de residentiële ouderenzorg in België.
De concentratie werd vooral onderzocht betreffende de lokale
markten voor de uitbating van woonzorgcentra en van assistentiewoningen.

Roularta Media Group is voornamelijk actief in het aanbieden
van dagbladen, tijdschriften, gratis bladen en huis-aan-huis
bladen, radio, (nationale en regionale) televisie, drukwerk en
online diensten (o.a. e-commerce). Sanoma Media Belgium NV
is de Belgische afdeling van de internationale Finse mediagroep
Sanoma.
De concentratie heeft voornamelijk betrekking op de mediasector, in het bijzonder de publicatie van tijdschriften en digitale
publicaties.
Het College heeft met de auditeur geoordeeld dat de concentratie geen significante beperking van de mededinging op de
betrokken markt veroorzaakt.

Het College heeft met de auditeur geoordeeld dat de concentratie geen significante beperking van de mededinging op de
betrokken markten veroorzaakt.

Intergamma/VNG Bouwmarkten

Roularta Media Group/Sanoma
Het College heeft op 29 juni 2018 de overname goedgekeurd
van een portfolio van merken van Sanoma Media Belgium NV en
Sanoma Regional Belgium NV door Roularta Media Group NV13.

Intergamma is een franchiseorganisatie voor winkels die producten verdelen voor verbouwing, verfraaiing en inrichting van
woningen en hun directe omgeving door consumenten en kleine
zelfstandigen (doe-het-zelf (DHZ) producten). De overgenomen
winkels werken ook nu al volgens de Gamma franchiseformule.

10
11
12
13

14 Beslissing nr. BMA-2018-C/C-23

Het College heeft op 10 juli 2018 de overname goedgekeurd van
20 VNG Bouwmarkten door Intergamma Holding BV.14

Beslissing nr. BMA-2018-C/C-12
Beslissing nr. BMA-2018-C/C-14
Beslissing nr. BMA-2018-C/C-20

Beslissing nr.BMA-2018-C/C-21
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De concentratie heeft voornamelijk betrekking op de inkoop- en
retailmarkten voor DHZ producten. De transactie is onderdeel
van een grotere transactie waarvan het Nederlandse luik al door
de ACM is goedgekeurd.
Het College heeft beslist dat het marktaandeel dat in aanmerking
moeten worden genomen bij een franchisenetwerk afhankelijk
is van de mate waarin de franchisenemers hun eigen marktbeleid kunnen ontwikkelen. Indien zij dat niet kunnen, wordt
hun marktaandeel samengeteld met dat van de franchisegever.
Indien zij het wel kunnen wordt hun marktpositie afzonderlijk
beoordeeld.
Het College heeft met de auditeur geoordeeld dat de concentratie geen significante beperking van de mededinging veroorzaakt.

Iveg/IMEA-INTEGAN
Het College heeft op 12 december 2018 de overname goedgekeurd van de distributienetbeheerders (DNBs) IMEA en INTEGAN
door de DNB Iveg. De naam van de nieuwe entiteit wordt Fluvius
Antwerpen.15

De concentratie werd onderzocht betreffende de lokale markten
voor de toetreding tot de gereguleerde markt voor het beheer
van elektriciteits- en gasnetten in een aantal gemeenten die vallen onder het huidige werkingsgebied van Iveg en IMEA, en alle
aangrenzende gemeenten.
Het College heeft geoordeeld dat deze markten weliswaar
betrokken markten zijn omdat de gemeenten een beperkte
mogelijkheid hebben om een DNB te kiezen, maar dat desalniettemin deze keuzemogelijkheid door de geldende en verwachte
reglementering erg wordt beperkt. Er moet ook rekening worden
gehouden met het feit dat de gemeenten niet alleen afnemers
maar ook de aandeelhouders zijn van de DNB waaraan zij het
beheer van hun infrastructuur hebben toevertrouwd.
Gelet op het geheel van deze elementen heeft het College met
de auditeur geoordeeld dat DNBs onvoldoende met elkaar concurreren voor een aanwijzing door een gemeente om te kunnen
spreken van een beperking van de mededinging die een goedkeuring in de weg zou staan.

15 Beslissing nr. BMA-2018-C/C-38
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5.1. Enkele cijfers
Voor het Hof van Beroep en het Hof van Cassatie in de zaken van de BMA en van de voormalige Raad voor de Mededinging:
2018

Aantal

Referentie

Beroepen ingesteld in 2017

3

Euroscoop/BMA: 2018/MR/3
Global Champions League/College: 2018/AR/1293
Global Champions League/BMA: 2018/MR/1

Arresten van het Hof van Beroep

4

Euroscoop en I-Magix/BMA: 2017/AR/1139 en 2017/MR/1: arrest van 28 februari
2018
Global Champions League/BMA: 2018/MR/1 : arrest van 27 juni 2018
Global Champions League/BMA: 2018/AR/1293 : arrest van 7 augustus 2018
Euroscoop/BMA: 2018/MR/3: arrest van 21 november 2018

Arresten van het Hof van Cassatie

4

BMA/PSA Antwerp e.a. (« Stuwadoors »): C.15.0524.N : arrest van 26 april 2018
BMA/TUI Travel e.a. (« Reisbureaus »): C.15.0258.N : arrest van 26 april 2018
BMA/Holcim e.a. (« Cement »): C.16.0462.F et C.160476.F : arrest van 22 juni 2018
BMA/bpost: C.17.01.26F: arrest van 22 november 2018

Overige hangende beroepen

1

Proximus/BMA: 2009/MR/3 e.a.

Cassatievoorzieningen

1

Distripaints en Novelta/BMA: C-18.250.N

Overige hangende Cassatieberoepen

0

5.2. Beknopte bespreking
In 2018 heeft het Marktenhof uitspraak gedaan in drie beroepsprocedures tegen beslissingen van de BMA en over één verzoek
tot wraking van leden van het Mededingingscollege. Eén beroepsprocedure en het verzoek tot wraking hadden betrekking
op een verzoek om voorlopige maatregelen van een paardenruiter en een paardenhandelstal in de context van een klacht ingesteld tegen organisatoren van paardenjumpings. In een beslissing
van 20 december 2017 legde het Mededingingscollege voorlopige maatregelen op aan de organisatoren. In het arrest van 27 juni
2018 (2018/MR/1) vernietigde het Marktenhof evenwel de beslissing van het College wegens ontoereikende en tegenstrijdige
motivering. Nadat de procedure voor het Mededingingscollege
was hernomen in dezelfde samenstelling, dienden deze organisatoren conform artikel IV.32 WER bij het Marktenhof een verzoek
in tot wraking van de leden van het College. Het Hof verklaarde
op 7 augustus 2018 het verzoek ontvankelijk en gegrond (2018/
AR/1293). Meer bepaald oordeelde het Hof dat de formele voorwaarden van artikel 828, 9° Gerechtelijk Wetboek (waarnaar artikel IV. 32 WER uitdrukkelijk verwijst) waren vervuld, aangezien
de betrokken leden van het College reeds vroeger kennis hadden
genomen van het dossier in kwestie.

De twee andere beroepsprocedures betroffen de gedeeltelijke
opheffing door de BMA van de voorwaarden voor de goedkeuring van de fusie tussen de Bert- en Claeys-groepen (die Kinepolis
zijn geworden) in 1997. Het College besliste op 31 mei 2017 dat
de vierde voorwaarde voor de oprichting van nieuwe complexen
door Kinepolis diende te worden opgeheven. Aan die opheffing
werd wel een overgangstermijn van twee jaar gekoppeld. Het
Marktenhof heeft op 28 februari 2018 (2017/AR/1139 en 2017/
MR/1) geoordeeld dat dat beroep gegrond was voor bovenstaande opheffing. Het Hof oordeelde dat de oplegging van de tweejarige overgangstermijn niet afdoende en daadkrachtig gemotiveerd was. Het Hof vernietigde bijgevolg de bestreden beslissing
voor de opheffing van de vierde voorwaarde met ingang van
twee jaar na datum van de beslissing voor de nieuwe oprichtingen door Kinepolis.
Het College heeft in een nieuwe beslissing van 26 april 2018
een uitgebreide motivering gegeven ter ondersteuning van
zijn oordeel dat de vierde voorwaarde voor de oprichting van
nieuwe complexen door Kinepolis na een overgangsperiode van
twee jaar diende te worden opgeheven. In een arrest van 21
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november 2018 (2018/MR/3) besliste het Marktenhof dat het
College, zonder enig kennisgeving, deze beslissing had genomen
in dezelfde samenstelling als het College dat de beslissing van 31
mei 2017 nam. Volgens het Marktenhof werd door deze wijze
van handelen aan belanghebbenden de mogelijkheid ontzegd
om conform artikel IV.32 WER de leden van het College te wraken. De beslissing van het College werd bijgevolg vernietigd. Het
Marktenhof verwees in dit verband naar zijn eerdere uitspraak
van 7 augustus 2018. In uitvoering van het arrest van 21 november 2018 heeft het auditoraat de administratieve procedure hernomen met het oog op de actualisatie van het onderzoek.
Voorts velde het Hof van Cassatie vier arresten waarbij de
BMA betrokken was. In twee arresten van 26 april 2018 (zaken
Stuwadoors en Reisbureaus) verwierp het Hof het cassatieberoep van de BMA tegen de arresten van het Hof van beroep
waarin was geoordeeld dat de huiszoekingen in kwestie onwettig
waren.
Daarnaast heeft het Hof van Cassatie op 22 juni 2018 in de cement-zaak beslist dat het Hof van Beroep terecht het bestaan
van een restrictieve mededingingspraktijk had uitgesloten omdat
de concertatie tussen de betrokken ondernemingen enkel lobbyactiviteiten tot doel had in het kader van de Belgische openbare normalisatie- en certificatieorganismen.

l
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Tenslotte achtte het Hof van Cassatie op 22 november 2018 het
cassatieberoep van de BMA gegrond tegen het arrest van het Hof
van beroep in de zaak betreffende de posttarieven van bpost,
waarin de voormalige Raad voor de Mededinging in 2012 bpost
veroordeelde tot een boete van 37,4 miljoen euro. Het Hof van
Cassatie casseerde dit arrest dat de beslissing van de Raad voor
de Mededinging had vernietigd wegens schending van het ‘non
bis in idem’-beginsel. Het BIPT had in een eerdere beslissing van
2011 ook een boete opgelegd, die in 2016 echter wel vernietigd
werd. Het Hof van Cassatie oordeelde dat het Hof van Beroep
ten onrechte dit beginsel had toegepast op basis van de loutere
vaststelling van identiteit van de feiten tussen de twee procedures, zonder te onderzoeken of de vervolgingen van het BIPT en
de Raad voor de Mededinging, ter verwezenlijking van een doelstelling van algemeen belang, complementaire doelen beoogden
die verschillende aspecten van hetzelfde inbreukgedrag omvatten. De zaak wordt nu voortgezet voor het Marktenhof.

© metamorworks - fotolia.com

6. Amicus brieven
De BMA werd door het Hof van Beroep te Antwerpen via tussenarrest van 26 oktober 2017 gevraagd een Amicus Curiae
te schrijven op grond van artikel IV.77 WER betreffende een
geschil tussen de educatieve uitgeverij Van In die ook levert aan
scholen, en Standaard Boekhandel dat het leermateriaal verkoopt aan particulieren en institutionele kopers (scholen). Het
voorwerp van de overeenkomst tussen beide partijen waren de
kortingspercentages die door Van In aan Standaard Boekhandel
werden toegekend voor de levering van lesboeken en werkboeken voor scholen. Van In wenste de toegestane kortingen te
verminderen. Volgens Standaard Boekhandel vormde dit een
aanslag op haar winstmarge en maakte Van In zich schuldig aan
misbruik van machtspositie. Van In was van oordeel dat er geen
sprake was van een mededingingsrechtelijk, maar een commercieel geschil inzake het sluiten van een nieuwe overeenkomst die
de kortingspercentages bepaalt.
Het Hof stelde 3 vragen aan de BMA:
• hoe dient in casu de relevante productmarkt afgebakend te
worden,

Wat vraag 1 betreft, heeft de BMA haar theoretische benadering
van de marktafbakening uiteengezet en de relevante vragen
gesuggereerd. Stroomopwaarts en stroomafwaarts werden de
relevante markten geïdentificeerd volgens 4 parameters:
- onderwijstype,
- vakgebied,
- distributiemethode, en
- bevoorradingsmethode.
Wat vraag 2 betreft, werd een theoretische analyse van de aangeleverde bronnen gegeven (omzetenquêtes branche-organisatie
versus cijfers groothandelaars) en werden voor verschillende situaties de marktaandelen berekend. Tenslotte werd in het kader
van vraag 3 gesteld dat in casu in verschillende scenario’s er geen
duidelijk bewijs leek te zijn van een machtspositie en misbruik.
Ook voor wat excessieve prijzen betreft, leek er geen sprake te
zijn van zeer sterke en stabiele marktmacht.

• welke zijn de marktaandelen van de betrokken partijen op de
relevante product- en geografische markt, en
• wat zijn verdere nuttige inlichtingen die het Hof van dienst
kunnen zijn bij de beoordeling van de vordering van appellante, in het bijzonder inzake margin squeeze (marge-uitholling)
en excessieve prijzen.
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stabiliteit van het klantenbestand (“lage churn”) is het des te
belangrijker dat alternatieve operatoren diensten kunnen aanbieden die gelijkwaardig zijn aan die van operatoren met marktmacht. De operationele diensten die door de kabeloperatoren
aan de alternatieve operatoren worden geleverd, spelen hierbij
een sleutelrol.
Het is dan ook van het grootste belang dat het BIPT deze kwestie
in het oog houdt om ervoor te zorgen dat nieuwkomers op de
breedband- en televisieomroepmarkt (met name Orange) niet
kunnen worden verdrongen door exploitanten met marktmacht.
Tot slot stelt de BMA, overeenkomstig artikel 55, §4 van de wet
van 13 juni 2005 inzake elektronische communicatie, vast dat de
conclusies van het ontwerpbesluit in overeenstemming zijn met
de doelstellingen van het mededingingsrecht.

De markt voor gespreksafgifte op het openbare telefoonnetwerk verzorgd op een vaste locatie
© auremar- AdobeStock.com

Op 19 juli 2018 bracht het Directiecomité een advies uit aangaande het ontwerp van beslissing van de Raad van het BIPT met
betrekking tot de analyse van de markt voor gespreksafgifte op
het openbare telefoonnetwerk verzorgd op een vaste locatie.

7.1. Bindende formele adviezen
Markten voor breedband en televisieomroep
Op 29 maart 2018 bracht het Directiecomité een advies uit aangaande een ontwerp van beslissing van het BIPT betreffende de
analyse van de markten voor breedband en televisieomroep, op
grond van artikel 55 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de
elektronische communicatie.
De BMA constateert in haar advies dat het belangrijk is voor de
ontwikkeling van de concurrentie op de telecommarkten dat
alternatieve operatoren kunnen profiteren van de toegang tot
het Proximus-netwerk en de netwerken van de kabeloperatoren. Recente ervaring heeft aangetoond dat de opening van
het Proximus-netwerk niet voldoende is om concurrentie op de
Belgische markten op gang te brengen. Een voorbeeld hiervan
is de mislukte poging van KPN om de markt te betreden met het
aanbod SNOW.
De BMA stelt vast dat de openstelling van de kabelnetten voor
concurrentie de afgelopen jaren heeft bijgedragen tot het
stimuleren van de breedband- en televisieomroepmarkten.
Kabeloperatoren zijn echter niet altijd bereid om de toegang tot
alternatieve operatoren onder de beste voorwaarden te garanderen, zoals de recente problemen in verband met de opening
van het netwerk van Coditel hebben aangetoond.
In dit verband is het feit dat alternatieve operatoren in staat zijn
om via kabelnetten diensten aan de eindklant aan te bieden, een
eerste stap, maar het is van cruciaal belang dat deze diensten
onder de beste omstandigheden kunnen functioneren. Gezien
het succes van de gebundelde aanbiedingen en de relatieve

Het ontwerp heeft betrekking op de kleinhandelsmarkt en de
groothandelsmarkten voor gespreksafgifte op afzonderlijke
openbare telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste locatie
(markt 1 van de lijst van markten aangewezen door de Europese
Commissie in haar Aanbeveling van 201416 met betrekking tot de
relevante markten die vatbaar zijn om het voorwerp te zijn van
een regulering ex ante).
Gespreksafgiftediensten zijn een groothandelselement waarop
telefonieoproepen worden afgegeven van het ene netwerk op
het andere. Door deze groothandelsdienst kunnen gebruikers
van telefoniediensten bijgevolg andere gebruikers bereiken, ongeacht op welk netwerk beller en ontvanger zich bevinden. Deze
eind-tot-eind-connectiviteit is met andere woorden een sleutelbegrip voor de elektronische communicatie.
Ondanks de opkomst van de mobiele telefonie blijft vaste telefonie nog steeds van belang. De retailmarkt evolueert steeds meer
naar gebundelde aanbiedingen waarbij triple play (internet,
televisie, en vaste telefonie) veruit de populairste variant is. Niet
alleen wordt vaste telefonie in hoge mate door consumenten in
bundels afgenomen (86%), het is bovendien een component van
het merendeel van de bundels die worden verkocht op de markt.
Het is dan ook van het grootste belang dat gezien de structuur
van de openbare telefoonnetwerken, de operatoren dankzij regulering toegang blijven behouden tot elkaars netwerken en dat
dit gebeurt tegen competitieve prijzen.
Indien geen sprake zou zijn van regulering zouden operatoren
hogere gespreksafgiftelasten aanrekenen aan elkaar. Aangezien
de tarieven voor gespreksafgifte deel uitmaken van de prijs die
aan de eindklant wordt aangerekend, zouden die onvermijdelijk
worden doorgegeven aan de consument en aan ondernemingen.

16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0710&from=NL
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Zonder regulering tenslotte zou een tariefdifferentiatie tussen
on-netoproepen en off-netoproepen tot price squeeze kunnen
leiden, een praktijk die reeds door de Raad voor de Mededinging
werd onderzocht en veroordeeld in de Base/BMB zaak.

7.2. Andere formele adviezen

De BMA meent dan ook, conform artikel 55, §4 van de wet van
13 juin 2005 betreffende de elektronische communicatie, dat de
conclusies van de voorgenomen beslissing in overeenstemming
zijn met de door het mededingingsrecht beoogde doelstellingen.

Op 5 september 2018 heeft het Directiecomité advies uitgebracht aan de FOD Binnenlandse Zaken over een ontwerpovereenkomst die voorziet in de verlening door de FOD Binnenlandse
Zaken aan Benor van een exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor onbepaalde duur voor het gebruik van het merk I3. Het
merk BENOR is een collectief merk met als doel de conformiteit
van een product met internationale, Europese of Belgische regelgeving te certificeren. Het merk I3 is een collectief handelsmerk
dat tot doel heeft de conformiteit van een product te certificeren
en waarvan de FOD Binnenlandse Zaken eigenaar is.

Toegang en gespreksopbouw vaste telefonie
Op 20 september 2018 bracht het Directiecomité een advies
uit aangaande het ontwerp van beslissing van de Raad van het
BIPT met betrekking tot de retailmarkt van de toegang tot het
openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie en met
betrekking tot de wholesalemarkt van de gespreksopbouw op
het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie
(markten 1 en 2 van de lijst van markten aangewezen door de
Europese Commissie in haar Aanbeveling van 200717 met betrekking tot de relevante markten die vatbaar zijn om het voorwerp
te zijn van een regulering ex ante).
De tussenkomst van het BIPT leidde tot de totstandkoming van
referentieaanbiedingen van Proximus en de kabeloperatoren.
Voor zover deze aanbiedingen aan alternatieve operatoren de
kans geven om bundels van diensten (telefoon, breedband/omroep) aan te bieden en er een duidelijke tendens is naar gebundelde aanbiedingen (eind 2017 nam reeds 86% van de eindgebruikers vaste telefonietoegang af in het kader van een bundel;
deze bundelingstrend neemt bovendien elk jaar toe), kon het
BIPT terecht oordelen dat de toegangsmarkt niet langer zal worden gekenmerkt door het bestaan van hoge toetredingsdrempels
en dus niet langer hoeft gereguleerd te worden.

Overeenkomst BENOR/I3

Onder voorbehoud van de rechten van de FOD Binnenlandse
Zaken met betrekking tot het Algemeen Reglement voor het
beheer van het merk I3, moet de licentie onder het mededingingsrecht worden behandeld als een overdracht van het merk
door een FOD aan een vereniging die kan worden gekwalificeerd
als een ondernemersvereniging in de zin van artikel IV.1 CDE en
101 VWEU. De overeenkomst mag daarom niet worden gekwalificeerd als een overeenkomst tussen ondernemingen.
De BMA concludeerde dat het mededingingsrecht het sluiten van
deze overeenkomst niet in de weg staat. Niettemin zal het noodzakelijk zijn ervoor te zorgen dat het Algemeen Reglement voor
het beheer van het merk I3 door BENOR wordt vastgesteld en de
wijze waarop het beheer van het merk door BENOR aan een andere vereniging wordt gedelegeerd, in overeenstemming is met
het mededingingsrecht.

Evoluties op de markt zoals de voortdurende afname van het CS/
CPS-volume18, de afname van het belang van de telefoondiensten
met toegevoegde waarde en de eruit resulterende inkrimping
van de markt, leidden het BIPT dan weer tot de terechte conclusie dat de gespreksopbouwmarkt evolueert naar een situatie van
daadwerkelijke mededinging en dus niet langer hoeft gereguleerd te worden.
Bovendien situeert deze deregulering zich in een Europese trend
gezien de Europese Commissie reeds oordeelde dat deze markten op Europees niveau dienden te worden gedereguleerd.
De BMA meent dan ook, conform artikel 55, §4 van de wet van
13 juin 2005 betreffende de elektronische communicatie, dat de
conclusies van de voorgenomen beslissing in overeenstemming
zijn met de door het mededingingsrecht beoogde doelstellingen.

17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007H0879&from=NL
18 Met CS/CPS kunnen gebruikers met een Proximus-aansluiting een andere
provider kiezen voor telefoondiensten dan voor toegang tot het telefoonnetwerk.
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8. Het Europese netwerk
(ECN) en de internationale
samenwerking
De bijdrage van de BMA aan de activiteiten van het ECN en haar bijdrage in het kader van diverse
andere internationale instanties in 2018 kunnen als volgt worden samengevat (vergelijking met de
activiteiten van de BMA in 2017):
Het Europese netwerk (ECN) en de internationale samenwerking
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2018

2017

12

14, rapporteur in 1 zaak

12, rapporteur in 1 zaak

7

5

6

5

5

21, 8 schriftelijke bijdragen

22, 8 schriftelijke bijdragen

Bijstand bij EU-inspecties

2

1

Op vraag van nationale autoriteiten

1

2

Vragen van nationale autoriteiten

38

27

Andere assistentie aan nationale autoriteiten

1

5

Vragen aan nationale autoriteiten

1

5

Bilaterale contacten (Commissie en NCAs)

7

9, 4 schriftelijke bijdragen

5, voorzitter herkozen als lid van het bureau,

4, accession reviewer voor Litouwen, 1

1 schriftelijke bijdrage

schriftelijke bijdrage, voorzitter herkozen als

ECN Adviescomités
Inbreuken (Verordening 1/2003)
Concentraties (Verordening 139/2004)
Besprekingen met betrokken partijen
ECN Werkgroepen
Plenaire vergaderingen ECN (incl. DG meetings)
Vergaderingen subwerkgroepen
Huiszoekingen

Varia

(art. 22 Vo 1/2003)

OESO
Competition Committee en Bureau

lid van het bureau
Werkgroepen

4, 2 mondelinge bijdragen

4, 2 schriftelijke bijdragen, 1 mondelinge
bijdrage

ICN
Jaarlijkse vergadering

1 (moderator voor 1 sessie)

1 (moderator voor 1 sessie)

Werkgroepen

/

/

Bilaterale contacten

/

/

1

1

ECA
Jaarlijkse vergadering

Naast meer formele contacten waren er ook tientallen informele
contacten tussen de voorzitter of het Auditoraat en collega’s bij
de Europese Commissie en in andere nationale autoriteiten.
De voorzitter van de BMA heeft onder meer schriftelijke opmerkingen in vergaderingen of contacten neergelegd over de volgende onderwerpen:
• Brexit,
• het toepassingsgebied van groepsvrijstellingen in Belgische
recht,
• het versterken van nationale autoriteiten, en
• Voorlopige maatregelen.
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9. Het informele
mededingingsbeleid en
“advocacy”
De activiteiten van de BMA in het kader van het informele mededingingsbeleid en “advocacy”
moeten het hefboomeffect van de werking van de mededingingsautoriteit versterken. In dit verslag
onderscheiden wij
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

informele tussenkomsten betreffende overwogen praktijken,
eigen sectoronderzoeken,
samenwerking met regulatoren,
het beantwoorden van diverse vragen die aan de Autoriteit worden gesteld,
diverse advocacy-initiatieven, en
de betrokkenheid van de BMA bij regelgevende initiatieven.

9.1. Informele tussenkomsten
In januari 2015 publiceerde de BMA een mededeling
over de informele zienswijzen van de voorzitter19. De
voorzitter kan, in zoverre de middelen en prioriteiten
het toelaten, informele zienswijzen afgeven als aan de
volgende voorwaarden voldaan is:
• het moet een reëel overwogen overeenkomst of
regeling betreffen die nog niet is gesloten of waaraan alleszins nog geen uitvoering is gegeven,
• er mag geen gelijkaardige of verwante vraag aan
de orde zijn in een zaak bij de Europese Commissie,
het Auditoraat, het Mededingingscollege, of in een
procedure voor een Belgische of communautaire
rechter,
• het moet een nieuwe rechtsvraag betreffen.

9.2. Samenwerking met regulatoren
en de FOD Economie
De samenwerking met de Dienst Mededinging in de
Algemene Directie Economische Reglementering en
met de Algemene Directie Economische Analyses en
Internationale Economie werd voortgezet in overeenstemming met het protocol tussen de BMA en de FOD
Economie. Er werd met name nauw samengewerkt aan
de ontwerprichtlijn om de nationale mededingingsautoriteiten te versterken en rond de voorstellen betreffende het invoeren van een inbreuk wegens misbruik
ven economische afhankelijkheid.
Er was een vergadering van de twee directiecomités in
het kader van de samenwerking met de BIPT.
De voorzitter had zoals elk jaar een ontmoeting met de
voorzitters van de CREG, de BIPT en FSMA.

De voorzitter heeft in 2018 geen informele zienswijzen
afgegeven.

19 Informele zienswijzen.
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9.3. Het beantwoorden van diverse vragen die aan de Autoriteit worden gesteld en haar betrokkenheid in onderzoeken en procedures (andere dan beroepen tegen eigen beslissingen)
Deze tussenkomsten van de BMA in 2018 kunnen kwantitatief als volgt worden samengevat (in vergelijking met de activiteiten van de BMA
in 2017):
2018

2017

6

9

1(a)

1 (b)

Voorbereiding van de interventies in procedures (c)

0

0

Adviezen over en redigeren van wetgevende initiatieven

6

10

Medewerking aan externe onderzoeken (IMF e.a.)

2

1

Vergaderingen van de Commissie voor de Mededinging

2

1

Andere vragen gesteld aan de BMA

152

191

Vragen over boek IV WER (algemene uitleg)

20

51

Vragen over de Europese concurrentieregels

5

2

Vragen m.b.t. specifieke gevallen

56

41

Vragen over handelspraktijken

57

62

Vragen betreffende bevoegdheden van andere departementen

13

30

Informele “dossiers”

1

5

Parlementaire vragen
Parlementaire hoorzittingen en parlementaire commissies

(a) Voor het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel/Waals Parlement inzake de evolutie en de toekomst van de perssector
(b) Voor het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn betreffend de versterking van nationale mededingginsautoriteiten.
(c) Van de staat, de regering of de minister voor het Hof van Justitie of andere hoven.
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9.4. Diverse andere advocacy initiatieven
2018 was het jaar waarin wij op 4 mei de 25ste verjaardag vierden
van de eerste echte Belgische mededingingswet20 met een zitting
en receptie in de Résidence Palace.
Mevrouw Margrethe Vestager, Commissaris voor de
Mededinging bracht niet alleen erg hartelijke verjaardagswensen, maar ook een indringende kijk op hoe de Commissie de rol
ziet van nationale autoriteiten, gevolgd door levendige sessie
met vragen en antwoorden.
Tijdens de zitting werd na een korte inleiding door de voorzitter
ook teruggeblikt op 25 bewogen jaren met Mevrouw Spiritus
Dassesse, de eerste voorzitster van de toenmalige Raad voor
de Mededinging, Mevrouw Béatrice Ponnet en de heer Stefaan
Raes. De Heren Jacques Bourgeois, voorzitter van de Commissie
voor de Mededinging, en Johan Ysewyn, de kroniekschrijver over
de mededingingsautoriteit voor het Tijdschrift voor Belgische
Mededinging (TBM) gingen verder in op wat gerealiseerd werd
en nog te doen staat.
Hieronder een overzicht van diverse andere initiatieven die op
het gebied van “advocacy” werden genomen in 2018 (in vergelijking tot de activiteiten van de BMA in 2017):

2018

2017

38 (georganiseerd door of met o.a. Antitrust
enforcement in digital markets ; de American
Bar Association ; Ascola ; de Association of competition economics ; de Belgische Vereniging
voor de Studie van het Mededingingsrecht ;
de Benelux ; BEUC ; de BSC; de Centrale Raad
voor het Bedrijfsleven ; de College of Europe ;
Concurrences ; Dominance 2018 ; IMEDIPA ;
Forschungsinstitut für Wirstschaft ; het Instituut
voor Gerechtelijke Opleiding ; International
Bar Association ; Knect ; Lexxion ; de mededingingsautoriteiten van Bulgarije, Luxembourg en
Portugal ; de Nationale Bank van België ; Société
royale d’économie politique de Belgique ; Pros
and Cons ; de universiteiten van Antwerpen,
Leuven, Londen (King’s College, UCL Jevons
Institute en UCL Law Faculty), VUB.

32 (georganiseerd door of met o.a.
de Association of Corporate Counsel
Eu-rope; de Association of European
economists; Contrast Law; de European
Law Students Association; de mededingingsautoriteiten van Australië,
Malta en Rusland; de BSC; het
Instituut van Bedrijfsjuristen; Oxera;
PaRR; het Tijdschrift voor Belgische
Mededinging; de RTBF; de universiteiten van Antwerpen, Brussel (ULB
en VUB), Freiburg, Gent, Groningen,
Leuven, Londen (King’s College en UCL
Jevons Institute), Maastricht et Sankt;
de Vereniging voor de Studie van het
Mededingingsrecht; het Web Summit).

Bijdrage aan tijdschriften en bundels

2

8

Lidmaatschap redactie- en adviescomités

2

2

Conferenties en deelname aan debatten,
interviews, commissies en jury’s

van gespecialiseerde tijdschriften

20 De WBEM in werking getreden op 1 april 1993.
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10. Regelgeving
Aanvullend op het gegeven advies op het gebied van regelgevingsinitiatieven, heeft de BMA in
2018 deelgenomen aan de werkzaamheden met betrekking tot de herziening van boek IV WER
en de voorstellen betreffende het invoeren van een inbreuk wegens misbruik ven economische
afhankelijkheid.
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11. De economische
effecten van het Belgische
mededingingsbeleid
11.1. Inleiding
In de afgelopen jaren heeft de BMA jaarlijks een schatting gemaakt van het economische effect van het
Belgische mededingingsbeleid op de consumentenwelvaart. Het is niet eenvoudig om het economische
effect van het mededingingsbeleid te identificeren, en nog moeilijker om het effect te kwantificeren.
Zoals verder meer in detail wordt besproken kan er gebruikgemaakt worden van methodologieën
ontwikkeld door andere mededingingsautoriteiten om die impact te berekenen.

Het directe voordeel dat de consumenten ten goede
komt als gevolg van het optreden van mededingingsautoriteiten bestaat uit verschillende componenten.
Enerzijds kan een prijseffect ontstaan wanneer het
optreden door de autoriteiten leidt tot een lagere prijs,
bijvoorbeeld omdat kartellisten na de interventie hun
prijzen weer laten zakken. Anderzijds kan een allocatie-effect ontstaan indien de aangepaste prijzen leiden
tot een wijziging van de verkochte hoeveelheden. Het
vaststellen van een direct schadelijk effect op het niveau van de consument is echter minder evident wanneer het onderzoek gericht is op het detecteren van
o.a. roofprijzen, wurgprijzen, verkoopweigering.

Dergelijke maatregelen zijn immers naast het herstellen
van consumentenschade, eveneens bedoeld om de
concurrentie opnieuw maximale kansen te geven door
het opheffen van toetredings- en andere belemmeringen. Om die reden ging de aandacht de afgelopen
jaren niet alleen naar praktijken met een direct effect
voor de consument, maar ook naar het bekomen van
positieve effecten op langere termijn van toenemende
concurrentie.
Het berekenen van de effecten van restrictieve praktijken en misbruiken van dominante posities gebeurt ex
post: de handelingen van de betrokken onderneminDe economische effecten van het Belgische mededingingsbeleid
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gen, en de daaruit voortvloeiende gevolgen, vonden plaats in
het verleden. Er is dus minstens zekerheid, in de juridische zin
van het woord, over het bestaan van anti-concurrentiële handelingen. De evaluatie van de controle op fusies en overnames
is daarentegen een hypothetische oefening, die ex ante plaatsvindt, en waarbij de veronderstelling moet gemaakt worden dat
de betrokken partijen de prijs (of andere parameters) in de toekomst zouden wijzigen indien de mededingingsautoriteit de fusie
of overname niet zou verbieden of aanpassen.
Sommige autoriteiten, waaronder de Europese Commissie, de
CMA (Verenigd Koninkrijk), de ACM (Nederland) en ook de OESO
houden in hun impactmeting rekening met de positieve effecten
voor marktfunctionering van concentratietoezicht. Daarom hebben we besloten om het effect van die concentratiezaken mee in
rekening te brengen waar de aard van de interventie van de BMA
een effect heeft teweeggebracht.
Omdat de effecten van de interventies van de Autoriteit in internationale en informele procedures niet kwantificeerbaar zijn,
worden ze niet in aanmerking genomen voor de berekening
van het effect op consumentenwelvaart. Er zijn nochtans sterke
aanwijzingen dat informele procedures een belangrijke invloed
kunnen hebben.
Bij dat alles moet worden opgemerkt dat het nuttige effect van
de werking van de mededingingsautoriteit niet beperkt is tot het
kwantificeerbare effect van de zaken waarin een inbreuk werd
vastgesteld:
• er wordt algemeen aangenomen dat het indirecte effect van
een beslissing belangrijker is dan het directe onder meer
omwille van het afschrikkende effect van die beslissingen;
volgens een studie van de Britse mededingingsautoriteit is
het afschrikkende (deterrent) effect minstens even groot - tot
zelfs 3 maal groter - als het directe economische effect van
het concurrentiebeleid21;
• ook het informele mededingingsbeleid draagt bij tot een
beter mededingingsklimaat, en misschien in al zijn dimensies
met inbegrip van de advocacy niet minder dan het formele
mededingingsbeleid; het formele beleid blijft echter de hoeksteen waarvan het nuttige effect van het informele beleid
afhankelijk is;

11.2. Methode
Een aantal belangrijke items in verband met de meting van de activiteiten van mededingingsautoriteiten - voor zowel de meetmethode, als een aantal meer algemene principes voor dataverzameling en assumpties - worden door de OESO besproken in haar
“Guide for helping competition authorities assess the expected
impact of their activities”22. De OESO heeft zich voor de opmaak
van dat document laten inspireren door de aanpak van mededingingsautoriteiten die reeds enkele jaren actief zijn in het uitvoeren en publiceren van impactstudies, waaronder de Europese, de
Britse en de Nederlandse mededingingsautoriteiten.
De aanpak van de OESO wordt in de effectmeting hieronder als
basisscenario gehanteerd.
Bovendien zijn er sensitiviteitsanalyses uitgevoerd waarbij bepaalde parameters zijn aangepast om een vergelijking te kunnen
maken met de berekeningswijze van de Europese Commissie.
Het (statisch) effect op consumenten van de interventies van de
mededingingsautoriteit wordt voor elke beslissing afzonderlijk
berekend op basis van volgende informatie:
• de betrokken omzet;
• de prijsstijging die werd vermeden;
• de verwachte duur van het prijseffect.
Het totale effect per beslissing is het product van die drie gegevens. Het totale jaarlijkse effect is de som van de totale effecten
van alle beslissingen die in het desbetreffende jaar werden genomen.
Indien mogelijk worden voor elke parameter de meest gedetailleerde gegevens gebruikt. In heel wat dossiers is die informatie
echter niet voorhanden, of kan de informatie niet worden gebruikt omwille van confidentialiteitsredenen. De onderstaande
tabel geeft een overzicht van de assumpties die worden gehanteerd door de OESO en de Europese Commissie.

• de Belgische Autoriteit levert zijn bescheiden maar reële
bijdrage tot het bereiken van het nuttige effect van het mededingingsbeleid van de Europese Commissie;
• naast de “statische” kwantitatieve effecten gaat van concurrentie ook een prikkel uit naar de ontwikkeling van de kwaliteit van producten en product- en procesinnovatie, maar die
dynamische effecten zijn veel moeilijker objectief meetbaar,
zodat ze uit praktische overwegingen buiten beschouwing
worden gelaten.

21 The deterrent effect of competition enforcement by the OFT, OFT, NMA
conference on measuring the effects of competition law enforcement, October 2007, discussion paper OFT March 2008. Dezelfde studie toont dat,
in de periode 2000- 2006, ieder kartel bestraft door de autoriteit heeft de
uitvoering van 5 geplande kartelovereenkomsten voorkomen (ratio 5/1).
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22 https://www.oecd.org/daf/competition/Guide-competition-impact-assessmentEN.pdf

Betrokken omzet

OESO

EU

Kartelzaken

Ex-ante omzet betrokken onderneming(en)
in betrokken markt(en)

Omzet betrokken onderneming(en) in betrokken markt(en)

Machtsmisbruik

Ex-ante omzet betrokken onderneming(en)
in betrokken markt(en)

Omzet betrokken onderneming(en) in betrokken markt(en)

Concentratietoezicht

Ex-ante omzet van alle ondernemingen die
actief zijn in de betrokken markt(en)

Omzet van alle ondernemingen die actief
zijn in de markt(en) waar een prijsstijging
verwacht wordt

Kartelzaken

10 %

3%

Machtsmisbruik

5%

3%

Concentratietoezicht

3%

NA

Kartelzaken

3 jaar

1-3-6 jaar (afhankelijk van toetredingsbarrières in de sector)

Machtsmisbruik

3 jaar

NA

Concentratietoezicht

2 jaar

2 jaar of langer (afhankelijk van toetredingsbarrières in de sector)

Prijseffect

Duurtijd

De impact van voorlopige maatregelen wordt op dezelfde manier
berekend als de “prima facie”-inbreuk waarvoor ze werden toegekend. Alleen wordt de duur van de impact beperkt tot de duur
dat de maatregel gehandhaafd bleef (met een maximum van drie
jaar, als de maatregel niet expliciet in de tijd beperkt is).
In de berekeningen voor restrictieve praktijken wordt een onderscheid gemaakt tussen horizontale inbreuken (kartels) en verticale restricties. Van verticale restrictieve praktijken wordt verwacht
dat de mogelijke impact op het prijsniveau minder groot is dan
bij horizontale mededingingsafspraken. Om die reden wordt de
geschatte prijsimpact van verticale restrictieve praktijken beperkt
tot een prijsverhoging van 5 %, zoals het geval is bij misbruiken
van machtspositie.
Ten slotte verwijzen de OESO- en EU-richtlijnen voor de betrokken omzet naar de omzet van de betrokken onderneming(en) in
de betrokken markt(en). Hierbij kan een ruime of enge interpretatie worden toegepast. In de brede zin kan de betrokken markt
beschouwd worden als de relevante product- en geografische
markt waarop de inbreuk (of de concentratie) heeft plaatsgevonden. Met het oog op het inschatten van de economische

impact van een bepaalde inbreuk/ concentratie kan die ruime
benadering als redelijk beschouwd worden. Immers, de impact
van de vastgestelde inbreuk zal niet enkel een prijsverhogend
effect hebben gehad op de betrokken producten, maar evenzeer
op producten die in sterke mate substitueerbaar zijn. Echter, niet
in alle dossiers dient de relevante markt nauwgezet en definitief
bepaald te worden om een inbreuk te bewijzen. Voorts wordt in
bepaalde dossiers een onderscheid gemaakt tussen de relevante
markt (betrokken markt in de brede zin) en de waarde van de
verkochte goederen of diensten van de onderneming die wordt
gebruikt om de boete te bepalen (zie boeterichtlijnen). Omdat
voor enkele zaken de betrokken markt in de brede zin en de
betrokken markt in de enge zin in termen van omzet sterk van
elkaar verschillen, worden in onderstaande tabel beide resultaten weergegeven, en dat zowel voor de OESO-methode als voor
de EU-methode.
Wat het referentiejaar betreft van de omzet, wordt voor inbreukzaken de omzet genomen van het laatste volledige jaar waarin de
inbreuk werd vastgesteld. Voor concentratiezaken wordt de omzet van het laatste volledige jaar genomen voor het jaar waarin
de beslissing werd genomen.

De economische effecten van het Belgische mededingingsbeleid
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11.3. Resultaten (in miljoen euro)
OESO
(conservatief)

EU
(conservatief)

OESO

EU

2014

609,8

365,9

2,0

1,2

2015

2465,6

770,8

558,0

198,5

2016

394,2

378,8

373,6

369,5

2017

204,0

200,6

204,0

200,6

2018

13,0

8,2

11,8

7,5

Jaar

driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde
2012-2014

318,0

175,7

47,5

18,0

2013-2015

1.075,3

394,0

221,5

77,0

2014-2016

1.156,5

505,1

311,2

189,7

2015-2017

1024,9

448,8

378,7

255,07

2016-2018

203,7

195,9

196,5

192,5

De resultaten in deze tabel bevestigen dat het economische effect van de beslissingen van de BMA belangrijk is voor Belgische
bedrijven en consumenten. Dat effect overtreft aanzienlijk de
kosten van de BMA.
Het economische effect verschilt van jaar tot jaar en hangt
grotendeels af van de gehanteerde methode. 2018 was minder
indrukwekkend in termen van de economische impact van de
BMA dan vorig jaar. Deze kleinere economische impact kan worden verklaard door het feit dat er in 2018 geen inbreukbesluit
is uitgevaardigd en dat bij de berekening van de economische
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impact geen rekening wordt gehouden met ontwerpbesluiten
of huiszoekingen uitgevoerd door het auditoraat. Bovendien
hebben de beslissingen die in aanmerking worden genomen voor
de berekening van de economische impact geen betrekking op
economische sectoren met een omzet die net zo belangrijk is als
in vorige jaren:
• de voorlopige maatregelen betreffen elektrische kasten in
Vlaanderen en paardenrennen
• de concentratie met verbintenissen heeft betrekking op bepaalde garages voor vrachtwagens

© Sergey Nivens - fotolia.com

Bijlage: Het prioriteitenbeleid
van de Belgische
Mededingingsautoriteit
voor 2019
1. Inleiding
Een efficiënte werking van de markten leidt tot een duurzame en inclusieve groei ten gunste van ondernemingen en consumenten. De discipline die opgelegd wordt door een concurrentiële omgeving vormt
daarbij een belangrijke meerwaarde voor de ondernemingen, maar eveneens voor de consumenten.
De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) levert aldus een actieve bijdrage tot de initiatieven die
de werking van de concurrentie op de markten beschermen met het oog op het verbeteren van het
welzijn van de consumenten en de ondersteuning van de groei, de tewerkstelling en de competitiviteit
van de economie. De doelstelling hierbij is om de eventuele problemen die zich voordoen binnen een
bepaalde markt, op te sporen, en om hiervoor een oplossing aan te brengen rekening houdend met de
structuur van die markt. Naast het indirecte optreden via haar participaties in internationale adviescomités en werkgroepen beschikt de BMA over drie soorten instrumenten om de werking van de markten te bevorderen:
(i) de formele procedures gericht op de vervolging van inbreuken op de Belgische en/of Europese wetgeving inzake mededinging;
(ii) de controle op de concentraties;
(iii) het informele mededingingsbeleid, dat een breed spectrum aan interventie-mogelijkheden omvat.

Het prioriteitenbeleid van de Belgische Mededingingsautoriteit voor 2018
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Het informele mededingingsbeleid behelst aan de ene kant het
interpreteren van de concurrentieregels en het toelichten van
de handelingen van de BMA aan de hand van antwoorden op
vragen die gesteld worden door stakeholders, of vragen die gesteld worden aan de contactpersonen die vermeld staan op de
website van de Autoriteit. In de praktijk wordt de interpretatie
van concurrentieregels via verschillende kanalen verspreid, waaronder de publicatie van richtsnoeren, de informele adviezen, de
bijstand aan jurisdictie (amicus curiae), de deelname aan conferenties en de bijdragen aan publicaties over mededingingsrecht.
Het informele mededingingsbeleid van de BMA houdt aan de
andere kant een screening van de mededingingswetgeving in,
waarbij de Autoriteit betrokken is bij het uitwerken van de regelgeving23, teneinde te verzekeren dat ze de mate van concurrentie
op de markten niet vermindert.
Vermits de BMA niet over een discretionaire bevoegdheid beschikt voor het selecteren van dossiers inzake controle op concentraties, behandelt deze nota over de prioriteiten van de BMA
enkel de eerste van die drie beleidsinstrumenten. De toepassing
van het mededingingsrecht voor restrictieve praktijken met het
eventueel opleggen van boetes vormt inderdaad de kern van de
activiteiten van de BMA, en bepaalt grotendeels de impact van
de ondernomen acties van de BMA op de marktwerking. Die toepassing van het recht laat toe om onmiddellijk te reageren op het
gedrag van de marktspelers, bijvoorbeeld door het opleggen van
boetes om inbreuken te sanctioneren en te ontmoedigen, maar
evenzeer door het opleggen van corrigerende maatregelen, zoals de voorlopige maatregelen, of door het verplicht maken van
verbintenissen die door de bedrijven werden voorgesteld. Die
impact beperkt zich niet tot het directe effect van de procedure
op de markt in kwestie, maar breidt zich uit tot het verwachte
effect op het gedrag van andere ondernemingen en de capaciteit
om de economische groei te ondersteunen.
De voorliggende nota werd opgesteld in het licht van de bevoegdheid van het Directiecomité van de BMA overeenkomstig
artikel IV.25 van het Wetboek van Economisch Recht.
De nota is als volgt opgedeeld in 2 secties:
• Sectie 2 legt uit op welke manier de BMA de selectie maakt
van de formele onderzoeken die ze uitvoert;
• Sectie 3 beschrijft de strategische en sectorale prioriteiten
inzake mededingingsbeleid die de BMA zal nastreven in 2019.

2. Het bepalen van de prioriteiten
De formele procedures gericht op de vervolging van inbreuken
vormen de harde kern van de instrumenten waarover de BMA
beschikt om ontradend op te treden. Met het oog op een optimaal gebruik van haar middelen zal zij haar interventies concentreren op die zaken waar het verwachte positieve effect van
haar acties het grootst is, rekening houdend met de middelen die

23 De maatregelen ter bevordering van de concurrentie behoren niet noodzakelijke exclusief tot Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht,
noch tot de mededingingsautoriteit zelf: ook andere instellingen kunnen
maatregelen aanwenden om de werking van bepaalde markten te verbeteren.
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nodig zijn om de acties met succes uit te voeren. Ze moet hierbij
het goede evenwicht vinden:
• tussen relatief eenvoudige zaken waarbij de meest evidente
inbreuken worden vervolgd, en de meer complexe of innoverende zaken met een meerwaarde voor de rechtspraak;
• tussen de kartelafspraken, de verticale restricties en de misbruiken van machtspositie;
• tussen de zaken die toelaten om binnen een relatief korte
periode te worden afgerond en de zaken die een langere onderzoekstermijn behoeven;
• tussen verschillende economische sectoren, om een evenwicht te garanderen tussen enerzijds strategische sectoren
met een macro-economisch belang en de andere sectoren,
van minder strategisch belang, maar waar het mededingingsrecht eveneens van toepassing is.
Zoals ook bij andere mededingingsautoriteiten het geval is,
houdt de BMA rekening met 4 factoren om het belang van een
zaak in te schatten:24
• Impact—De Autoriteit zal een evaluatie maken van de directe
schade die de aangeklaagde inbreuk heeft veroorzaakt in de
sector waar de inbreuk is gepleegd, niet alleen over de gehanteerde prijs, maar eveneens over het effect op de kwaliteit
van het product of de dienstverlening aan de consument. Ze
zal ook rekening houden met diverse indirecte effecten, zoals
het ontradingseffect van andere inbreuken in aanverwante
sectoren, en het effect op de waardeketen wanneer de aangeklaagde inbreuk een impact heeft op de werking ervan.
• Strategisch belang—Een onderzoek opstarten i.v.m. een vermeende inbreuk kan voor de BMA van strategisch belang zijn
wanneer zij de sector, waar de inbreuk is gepleegd, als prioritair beschouwt (zie hieronder), of wanneer ze een interpretatie van de wet wil verduidelijken en de zaak een precedentswaarde kan hebben. Wanneer de Autoriteit echter vaststelt
dat andere instellingen beter geplaatst zijn om het specifiek
probleem te behandelen, dan zal het strategisch belang ervan
minder groot zijn.
• Risico’s—De BMA zal minder geneigd zijn om middelen in te
zetten ten behoeve van het onderzoek van een inbreuk wanneer het risico reëel is dat het onderzoek geen nuttig resultaat
zal opleveren.
• Middelen—De BMA zal eveneens rekening houden met
de middelen die noodzakelijk zijn om een onderzoek op te
starten of om een onderzoek verder te zetten, en dat zal bepalend zijn voor het vastleggen van de kalender van de onderzoeken.

3. Strategische prioriteiten en prioritaire
sectoren voor 2019
Niettegenstaande de BMA uiteraard de zware inbreuken op het
mededingingsrecht zal vervolgen in alle sectoren van de econo-

24 Zie in bijzonder, “OFT Prioritisation Principles”.

mie, heeft zij de intentie om acties te ondernemen binnen de
brede waaier van de volgende sectoren:
• De telecommunicatiemarkt25.
De telecommunicatiemarkt blijft een prioriteit voor de BMA.
Het BIPT benadrukt in zijn jaarverslag niet alleen dat consumenten steeds vaker kiezen voor gezamenlijke aanbiedingen26, maar ook dat klanten die gezamenlijke aanbiedingen
kiezen, loyaler zijn ten opzichte van hun operators27. In deze
context zal de autoriteit ervoor zorgen dat concurrentie tussen operators en de toegang tot de markt niet wordt gehinderd, in het bijzonder voor gezamenlijke aanbiedingen.
• De distributiesector en de relaties met haar leveranciers.
De distributiesector heeft sinds lang de aandacht van de BMA,
niet alleen vanwege het belang ervan voor de economie,
maar ook omdat het toegang verschaft tot een groot aantal
producten. Het Jaarverslag 2017 van het Prijzenobservatorium
laat zien dat de Belgische consument meer betaalt voor zijn
producten in supermarkten dan consumenten in de belangrijkste buurlanden28. De contracten tussen de distributiesector
en haar leveranciers kunnen in sommige gevallen leiden tot
mededingingsbeperkende gevolgen tussen ketens of tussen
leveranciers, bijvoorbeeld wanneer zij de vrijheid van distributeurs met betrekking tot de vaststelling van hun prijzen beperken, of nog de mogelijkheid om hun diensten online aan te
bieden. De BMA heeft speciale aandacht voor die contracten.
• Dienstverlening aan bedrijven en aan consumenten.
De Nationale Bank en het Prijsobservatorium hebben onlangs
de prijsontwikkeling in de dienstensector geanalyseerd29.
Deze analyse werd aangevuld met een meer specifiek onderzoek van het Prijsobservatorium over de werking van de
juridische, boekhoudkundige, architectuur- en engineering
dienstenmarkten.30 Het prijsobservatorium heeft ook in zijn
sectorale screening andere diensten geïdentificeerd waarvan
de score lager is dan in andere sectoren van de economie,
25 De horizontale screening van de FOD economie identificeert een reeks
sectoren die bijzondere aandacht verdienen, waaronder de productie van
elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht (NACE 35) en telecommunicatie
(NACE 61)
26 Het BIPT stelt in zijn Jaarverslag (2017) pagina 13 dat “alle soorten gebundelde aanbiedingen toenemen (double play + 1,1% en triple play + 1,4%),
maar voor het aantal quadruple play gezinnen heeft men de grootste
stijging genoteerd: + 12,1% voor een totaal van 938 918, wat vandaag
reeds 29,4% van de residentiële markt voor gebundelde aanbiedingen
vertegenwoordigt “.
27 Het BIPT licht in zijn jaarverslag (2017) op pagina 13 toe: “De markt voor
gebundelde aanbiedingen double play is de meest volatiele: 16,4% van
het gemiddelde aantal huishoudens met double play verliet zijn operator
in 2017. Voor triple play daalde dit percentage tot 9,9% en voor quadruple
play tot 5,7%. “
28 9,1% duurder dan Frankrijk, 12,9% duurder dan Nederland en 13,4%
duurder dan Duitsland, zie pagina 104 e.v. van het Jaarverslag van het
Prijzenobservatorium.
29 https://www.nbb.be/nl/artikels/perscommunique-de-diensteninflatie-belgie-een-uitzondering
30 Sectie II, https://economie.fgov.be/nl/publicaties/prijzen-analyse-van-de-prijzen-22

zoals verschillende huur- of leasediensten.31 Hoewel de concurrentiedynamiek aanzienlijk verschilt van markt tot markt,
zal blijft de BMA werken aan een betere functionering van
een zeker aantal dienstenmarkten. Daarom zal de BMA acties
blijven ondernemen op twee fronten, namelijk enerzijds het
toepassen van het mededingingsrecht op de beroepsverenigingen wanneer die de regels overtreden, en anderzijds het
pleiten voor het wegwerken van de restricties op de juridische
vorm die een onderneming kan aannemen om haar diensten
aan te bieden.
• Openbare aanbestedingen.
De aanbestedende overheden bieden jaarlijks contracten aan
voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro, dat vertegenwoordigt ongeveer 10 à 15 % van het nationaal product32.
Bovendien zijn die contracten uiterst gevoelig voor het ontstaan van kartelafspraken vermits bij de openbare aanbestedingen, in tegenstelling tot andere markten, het prijsverloop
geen impact heeft op de aanbestede hoeveelheden (vastgelegd door de aanbestedende overheden)33.
• De farmaceutische sector.
De farmaceutische sector zal een prioriteit zijn voor de BMA,
zoals het geval is in andere Europese landen. De BMA zal
aandacht besteden aan alle schakels van de waardeketen: de
door de laboratoria vastgestelde prijzen, de concurrentie tussen de groothandelaars-verdelers, de competitieve dynamiek
en de innovatie op het niveau van de apotheken.
• De logistiek.
De logistieke sector vertegenwoordigt een belangrijk aantal
arbeidsplaatsen en toegevoegde waarde in België. De havens
zijn een toegangspoort voor veel producten in Europa, en de
geografische ligging van het land, de dichtheid van het wegennet, het spoorwegnet en de binnenwateren, zorgen ervoor
dat vele goederen via België worden doorgevoerd. De BMA
zal alert zijn om ervoor te zorgen dat een gezonde concurrentie zich ontwikkelt in die gebieden.
Deze lijst van prioritaire sectoren zal herzien worden in samenspraak met het Prijzenobservatorium op basis van zijn sectorale
screeningmethodologie.
Over het type inbreuk dat de BMA zal opsporen, zal zij het evenwicht moeten nastreven tussen enerzijds het vervolgen van
evidente inbreuken (hardcore inbreuken) en anderzijds meer
complexe en/of meer innoverende zaken.
19 februari 2019

31 Zie sectie 3.2.3 van “Marktwerking in België: horizontale screening van
sectoren” https://economie.fgov.be/nl/publicaties/marktwerking-belgie-1
32 Een studie van de OESO evalueert de openbare aanbestedingen op een
bedrag van ongeveer 15 % van het nationaal product: OESO (2007), “Bribery in procurement, Methods, actors and counter-measures”.
33 Zie bv. Heimler, A. (2012) “Cartels in Public Procurement”, Journal of
Competition Law & Economics.
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