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PERSBERICHT 
Nr. 5/2020 

24 januari 2020 

Voorlopige maatregel opgelegd aan de Belgische Golfbiljartbond betreffende de golfbiljartballen 

waarmee gespeeld mag worden in competities en wedstrijden 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op verzoek van HCSB BVBA 

(producent golfbiljart ballen) een voorlopige maatregel opgelegd aan de VZW Belgische Golfbiljartbond (BGB) 

betreffende de golfbiljart ballen waarmee gespeeld mag worden in competities en wedstrijden die door de BGB 

of bij de BGB aangesloten verbonden en clubs worden georganiseerd. Thans bepaalt het Reglementenboek 2019-

2020 dat uitsluitend met twee ballen van een concurrerende producent gespeeld mag worden. 

Het Mededingingscollege laat de BGB de keuze om  

i. ofwel elke contractuele of reglementaire verplichting om de thans uitsluitende toegelaten ballen te 

schorsen vanaf de aanvang van het seizoen 2020-2021 tot aan de ontvangst van de  eindbeslissing 

in de door de auditeur-generaal geopende zaak ten gronde. Het is de BGB toegelaten om in 

aanvulling daarop te bepalen dat alleen gespeeld mag worden met ballen die bepaalde objectief 

vaststelbare kenmerken hebben die hen functioneel gezien geschikt maken voor het spelen van 

golfbiljart en geen statistisch significant voordeel creëren voor spelers die met een bepaald merk van 

bal hebben geoefend. Het kan bij voorbeeld gaan om voorwaarden van gewicht, diameter, materiaal 

en rotatiesnelheid,  

ii. ofwel de vanaf de aanvang van het seizoen 2020-2021 toegelaten golfbiljartballen te bepalen na 

aanbesteding van een sponsorcontract voor maximaal twee speelseizoenen. De aanbesteding moet 

open staan voor alle leveranciers van golfbiljartballen die bepaalde objectief vaststelbare kenmerken 

hebben die hen functioneel gezien geschikt maken voor het spelen van golfbiljart en geen statistisch 

significant voordeel creëren voor spelers die met een bepaald merk van bal hebben geoefend. Het 

kan bij voorbeeld gaan om voorwaarden van gewicht, diameter, materiaal en rotatiesnelheid. 

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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