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De Belgische Mededingingsautoriteit heeft het verzoek van Kinepolis tot opheffing van de
in 1997 opgelegde beperking op organische groei goedgekeurd: met ingang van 12 augustus
2021 staat het Kinepolis vrij om nieuwe bioscopen te exploiteren zonder voorafgaande
goedkeuring
De beslissing van de BMA betreft de beëindiging op termijn van de beperking van de organische groei
van de Kinepolis Group op de Belgische markt. Zonder voorafgaande toestemming van de BMA mag
Kinepolis tot nu toe geen nieuwe één- of meer-zalen complexen oprichten in België. Deze beperking
was in 1997 door de Raad voor de Mededinging opgelegd als onderdeel van de goedkeuring van de
concentratie tussen de groepen Bert en Claeys die resulteerde in de Kinepolis Group. De beperking van
de organische groei was reeds aangepast als gevolg van een arrest van het Brusselse Hof van Beroep
in 2010 en vormde het voorwerp van latere beslissingen van de BMA en arresten van het Marktenhof.
Laatstelijk heeft het Marktenhof de BMA bij arrest van 23 oktober 2019 opgedragen om een
overgangsperiode vast te stellen voor de beëindiging van de vierde Voorwaarde inzake organische
groei “die proportioneel, passend en effectief is rekening houdend met de door het Marktenhof
gemaakte overwegingen en de eigen beleidsmarge van de BMA waarvan de uitoefening een afweging
van economische en sociale gegevens impliceert”.
In zijn overwegingen betrekt de BMA dat de oplegging van een gedragsvoorwaarde aan een fuserende
partij een vergaande inperking vormt van de marktvrijheid die liefst niet lang dient te duren mede
gezien de mogelijkheden die het reguliere mededingingsrecht biedt om op te treden tegen eventueel
machtsmisbruik van een partij met een machtspositie.
Van een mededingingsautoriteit mag niet worden verwacht dat zij lokale bioscoopmonopolies in stand
houdt of creëert door één marktspeler te verbieden om organisch te groeien. Marktoperatoren
moeten bestand zijn tegen concurrentie zolang die eerlijk en zonder misbruik van machtspositie wordt
gevoerd. Een overgangsperiode kan volgens het Mededingingscollege echter wel ten doel hebben om
concurrenten van Kinepolis te ondersteunen die (a) initiatief hebben genomen om concurrentie aan
te gaan of beter aan te kunnen maar (b) wiens projecten zich nog niet in een stadium bevinden waarin
voldoende zekerheid bestaat over de daadwerkelijke uitvoering ervan. Door enerzijds deze nog prille
projecten te helpen om dat stadium van grotere zekerheid van uitvoering te bereiken, zonder
anderzijds de mogelijke komst van een organisch groeiende speler meer dan nodig te beperken wil het
Mededingingscollege de vrije mededinging bevorderen die immers keuzevrijheid, variatie in aanbod
en een voldoende groot aantal efficiënte spelers op de markt veronderstelt.
Concurrenten weten reeds sinds de bekendmaking van het arrest van het Marktenhof op de website
van de BMA op 7 november 2019 dat nog slechts één overgangsperiode zal worden toegepast
vooraleer Kinepolis ongeremd organisch zal kunnen groeien. Bovendien wenst de BMA enkel projecten
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te beschermen die reeds gestart waren en een minimale vooruitgang hadden geboekt ten tijde van
het arrest van het Marktenhof.
Als passende, effectieve en proportionele overgangsperiode legt de BMA een periode van 18 maanden
vast, die afloopt op 11 augustus 2021. Nadien staat het Kinepolis vrij in België zelf zonder voorafgaande
toestemming van de BMA nieuwe één- of meer-zalen complexen effectief in exploitatie te nemen.
Voordien staat het Kinepolis vrij voorbereidingshandelingen te verrichten.
Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:
René Smits, 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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