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PERSBERICHT 
Nr. 6/2019 

12 februari 2019 

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit beëindigt meerdere onderzoeken inzake restrictieve 
praktijken in enerzijds de reissector en anderzijds in de sector van de goederenbehandelaars van de Vlaamse 
havens 

In de loop van 2006 heeft het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging verschillende ambtshalve onderzoeken 
geopend en conform de toenmalige Wet tot Bescherming van de Economische Mededinging, gecoördineerd op 1 
juli 1999, huiszoekingen verricht. 

De onderzoeken in de sector van de reisbureaus hadden betrekking op veronderstelde afspraken tussen 
reisoperatoren aangaande fueltoeslagen, dossierkosten/service fees, samenwerkingsvoorwaarden tussen 
touroperators en reisbemiddelaars, annuleringsvoorwaarden, -vergoedingen en –verzekeringen. Deze afspraken 
zouden tot doel gehad hebben om een prijzenoorlog te vermijden.  

De onderzoeken bij de goederenbehandelaars in de Vlaamse havens, de zgn. stuwadoors, hadden te maken met 
het gebruik van een gemeenschappelijke kostenindex wat leidt tot prijs coördinatie.  

Deze onderzoeken zijn beëindigd in respectievelijk 2011 voor wat betreft de reissector en 2012 voor wat betreft de 
stuwadoors. De gemotiveerde verslagen van de auditeurs belast met deze dossiers werden overgemaakt aan de 
toenmalige Raad voor de Mededinging in respectievelijk 2011 en 2012. Doordat er nog geen beslissing genomen 
was door de Raad op het moment van de oprichting van de nieuwe Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) in 2013 
werden deze verslagen als nieuwe “punten van bezwaar” hernomen. 

Een aantal van de betrokken ondernemingen en ondernemingsverenigingen heeft naderhand gebruik gemaakt van 
het nieuwe artikel IV.79 van het Wetboek Economisch Recht en hoger beroep ingesteld tegen de beslissingen van 
de auditeurs om de tijdens de huiszoekingen vergaarde gegevens in het onderzoeksdossier te behouden. 

Het Hof van Beroep van Brussel heeft in 2015 geoordeeld dat de gegevens die werden verkregen als resultaat van 
de huiszoekingen in deze dossiers, niet mochten worden aangewend in het onderzoek omdat die huiszoekingen 
zonder voorafgaandelijk rechterlijk bevel hebben plaatsgevonden. 

In twee arresten van 26 april 2018 heeft het Hof van Cassatie de voorziening in cassatie die de BMA had ingesteld 
tegen de arresten van het Hof van Beroep verworpen.  

In het licht van de arresten van het Hof van Beroep en het Hof van Cassatie beschikt het Auditoraat bijgevolg niet 
over het nodige bewijsmateriaal aangaande de vermeende restrictieve mededingingspraktijken. Daarenboven 
heeft het Auditoraat moeten vaststellen dat de verjaringstermijn met betrekking tot de procedure van onderzoek 
en beslissing verstreken was zonder dat de procedure werd voltooid. Bijgevolg werden deze onderzoeken op 5 
februari 2019 beëindigd.  

De beslissingen zullen binnenkort beschikbaar zijn op de website van de BMA.  

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). 

http://www.mededinging.be/
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