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Vereenvoudigde procedure en voorstellen van beslissing van het Auditoraat 

Aanvullende regels betreffende de vereenvoudigde procedure 

Het Directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft tijdens zijn vergadering van 18 
oktober 2019 geoordeeld dat het in het licht van de ervaring van de laatste jaren wenselijk is om het 
toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure voor concentratietoezicht te verruimen.  

Het heeft hiertoe een voorstel van aanvullende regels geformuleerd dat U kan vinden in bijlage bij dit 
persbericht en op de website van de BMA met referentie https://www.bma-abc.be/nl/over-
ons/publicaties/publieke-consultatie-vereenvoudigde-procedure 

Wij nodigen U uit om ons voor 18 november 2019 Uw opmerkingen toe te sturen. 

Over de voorstellen van beslissing van het Auditoraat 

Het Auditoraat deelt U mee dat het overweegt om in zijn voorstellen van beslissing voortaan alleen te 
rapporteren over de analyse van de theories of harm die het in een zaak gerealiseerd acht, samen met de 
analyse van de ter zake betrokken markten en het concentratieniveau op die markten. 

De andere betrokken markten zullen in het voorstel van beslissing alleen ter informatie worden vermeld, en 
de niet gerealiseerde theories of harm zullen niet worden behandeld.  

Het voorstel van beslissing kan echter meer punten betreffen indien het Auditoraat meent dat er een principe 
vraag is die door het Mededingingscollege moet wordt beslecht. 

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

Prof. em. dr. Jacques Steenbergen  

Voorzitter  

Tel. +32 (2) 277 73 74 

E-mail: jacques.steenbergen@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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