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PERSBERICHT 

 

De Belgische Mededingingsautoriteit heeft het verzoek van Kinepolis tot opheffing van de 

voorwaarden opgelegd in 1997, zoals gewijzigd in 2010, gedeeltelijk goedgekeurd met ingang van 

25 maart 2019  

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 

de Kinepolis Group. Kinepolis diende reeds eerder, in 2006, een opheffingsverzoek in, wat resulteerde in een 

lichte aanpassing door het arrest van het Brusselse Hof van Beroep van 11 maart 2010. 

Gelet op de toenmalige marktstructuur, had het Mededingingscollege van de Belgische 

Mededingingsautoriteit (BMA) op 31 mei 2017 beslist om de voorwaarde inzake het verkrijgen van 

voorafgaande goedkeuring van de BMA voor interne groei op te heffen na 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. 

Het Hof van beroep te Brussel, sectie Marktenhof, heeft 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 voor wat betreft de nieuwe oprichting door Kinepolis (organische groei), 

omwille van een motiveringsgebrek zoals vastgesteld door het Hof van beroep te Brussel. 

Het College heeft vervolgens op 26 april 2018 opnieuw beslist om de voorwaarde inzake het verkrijgen van 

voorafgaande goedkeuring van de BMA voor interne groei op te heffen na een overgangsperiode van twee 

jaar, dus eindigend op 26 april 2020. 

Deze beslissing betrof enkel de Vierde Voorwaarde voor wat betreft de nieuwe oprichting door Kinepolis 

(organische groei). Deze beslissing is om procedurele redenen vernietigd door het Marktenhof bij arrest van 

21 november 2018. Daarop werd een nieuw College samengesteld. 

Het Marktenhof oordeelde verder dat, alvorens de BMA een nieuwe beslissing kon nemen, de volledige 

rechtspleging zoals voorzien in boek IV, aritkel 58, §1 e.v. van het WER, diende nageleefd te worden en dat 

alle stappen van de besluitvorming minstens moesten geactualiseerd worden. 

Op 28 januari 2019 heeft Kinepolis een geactualiseerd verzoek tot opheffing van alle voorwaarden ingediend. 

Vervolgens heeft de auditeur haar onderzoek geactualiseerd en op 4 maart 2019 een geactualiseerd 

gemotiveerd ontwerp van beslissing aan Kinepolis en het College overgemaakt.  
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De beslissing van het College van 25 maart 2019 betreft opnieuw enkel de gedeeltelijke opheffing van de 

vierde Voorwaarde inzake oprichting van nieuwe complexen. De beslissing van het College van 31 mei 2017, 

deels bevestigd door het Marktenhof op 28 februari 2018, blijft onverkort gelden voor de eerste Voorwaarde 

en tweede Voorwaarde en de vierde Voorwaarde inzake overnames. 

In de beslissing van 25 maart 2019 oordeelt het College, op basis van het geactualiseerd onderzoek van de 

auditeur, dat voor complexen met 7 zalen of minder en 1.125 zetels of minder, een nieuw Kinepolis complex 

pro-concurrentiële gevolgen zal teweeg brengen, waaronder het stimuleren van bioscoopbezoek door het 

creëren van nieuw aanbod en een ruimere keuze voor de consument, alsook een bijkomende prikkel voor 

concurrenten om zelf te investeren in nieuwe complexen en de filmbeleving te vernieuwen. Anderzijds is het 

risico op mededingingsbeperkende gevolgen van een dergelijk complex, zoals het verdrijven van bestaande 

complexen met als gevolg een verschraling van het aanbod, beperkt en blijft ook de impact op de versterking 

van de machtspositie van Kinepolis op de nationale vertoningsmarkt beperkt. Voor dergelijke complexen is 

een voorafgaande goedkeuring door de BMA niet meer vereist.  

Om te vermijden dat Kinepolis deze beperking zou kunnen omzeilen, wordt als bijkomende voorwaarde 

opgelegd dat nieuwe complexen zich niet binnen een straal van 10km van een bestaand of nieuw op te 

richten Kinepolis complex mogen bevinden en dat Kinepolis dergelijke nieuwe complexen niet kan uitbreiden 

waarbij de drempel van 7 zalen of 1.125 zetels overschreden zou worden, zonder voorafgaande goedkeuring 

van de BMA.  

Ten slotte zal de aanmelding bij de BMA van een eventuele oprichting of uitbreiding van nieuwe complexen 

door Kinepolis volgens een vereenvoudigde procedure kunnen gebeuren. 

Om Kinepolis de gelegenheid te geven om de betrokkenen zelf te informeren, verwijst de BMA voor meer 

informatie naar de woordvoerders van Kinepolis.  

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:  

Freddy  Van Den Spiegel, voorzitter van het Mededingingscollege 
Belgische Mededingingsautoriteit  
Tel. +32 2 277 52 72 
E-mail: pres@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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