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Het Auditoraat van de BMA neemt een transactie-beslissing wegens het opleggen van maximale kortingsniveaus
aan een netwerk van distributeurs en legt een boete op ten bedrage van EUR 98.000
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) sanctioneert de onderneming HM Products Benelux
die maximale kortingsniveaus heeft vastgesteld die konden toegekend worden door haar distributeurs in België en
legt haar een boete op ten bedrage van EUR 98.000.
Beschrijving van de inbreuk
HM Products Benelux importeert en verdeelt infrarood cabines van het merk HealthMate in de Benelux. Infrarood
cabines werken vooral verlichtend bij spier- en gewrichtspijnen en fungeren tegelijkertijd als een wellness centrum
in huis.
HM Products Benelux werkt met vastgestelde catalogusprijzen voor haar producten. Deze staan vermeld in de
brochures die ze stuurt naar haar distributeurs.
HM Products Benelux stelde verder een maximaal kortingsniveau vast dat mocht worden toegekend door haar
distributeurs aan hun klanten, hetgeen neerkomt op verticale prijsbinding (resale price maintenance). Het
respecteren van de maximale kortingsniveaus op de catalogusprijzen van HM Products Benelux was een
uitdrukkelijke voorwaarde om te mogen toetreden tot het dealernetwerk. Deze praktijk van verticale prijsbinding
ging gepaard met een vorm van prijsmonitoring en mogelijke sancties.
Sanctie
Als onderdeel van de transactie heeft HM Products Benelux haar deelneming aan de inbreuk, zoals beschreven in
de beslissing, erkend en de voorgestelde sanctie aanvaard. Daardoor kon ze genieten van een vermindering van de
boete van 10%.
Procedurele achtergrond
In de loop van 2016 ontving het Auditoraat informatie omtrent vermeend mededingingsbeperkend gedrag door
HM Products Benelux wat betreft de door haar toegepaste prijzen- en distributiepolitiek. Naar aanleiding hiervan
heeft de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een ambtshalve onderzoek opgestart en heeft
het Auditoraat in oktober 2016 huiszoekingen uitgevoerd bij HM Products Benelux.
Na grondig onderzoek werden in juli 2018 transactie-gesprekken opgestart met HM Products Benelux. Deze
gesprekken leidden uiteindelijk tot vermelde transactie-beslissing.
Tegen de transactiebeslissing kan niet in beroep worden gegaan.
De beslissing van het Auditoraat is beschikbaar op de website van de BMA (www.mededinging.be).
Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:
Carl Wettinck
Auditeur
Tel: +32 (2) 277 87 82
E-mail: carl.wettinck@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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