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Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft een gemotiveerd voorstel
van beslissing neergelegd in een zaak van restrictieve mededingingspraktijken
voortvloeiend uit sommige clausules van de “Commercial Service Agreement” die op 8 juni
2017 werd gesloten tussen Thomas Cook Belgium NV en Brussels Airlines NV
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 12 februari 2020 een
gemotiveerd voorstel van beslissing neergelegd bij de voorzitter van de BMA in een onderzoek dat op
21 augustus 2017 werd geopend voor mogelijke restrictieve praktijken voortvloeiend uit sommige
clausules van de “Commercial Service Agreement” (CSA) die op 8 juni 2017 tussen Thomas Cook
Belgium NV (TCB) en Brussels Airlines NV (SNB) werd gesloten.
Deze CSA kadert in de overname van sommige goederen van Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB)
door SNB en voorzag onder meer in een afnameverplichting van TCB bij SNB van een bepaald aantal
vliegtuigstoelen naar bepaalde bestemmingen. De Belgische markt voor de groothandelsverkoop van
vliegtuigstoelen aan tour operatoren wordt in deze zaak als relevante markt weerhouden.
Bepaalde clausules van de CSA hielden een verbod in voor SNB om op sommige vluchten
vliegtuigstoelen aan derde tour operatoren te verkopen. Andere clausules voorzagen in een
aanpassingsmechanisme voor de afnameverplichting van TCB indien SNB vliegtuigstoelen zou
verkopen aan derde tour operatoren. Bovendien voorzagen deze clausules ook dat SNB inlichtingen
over nieuwe rotaties en nieuwe bestemmingen van derde tour operatoren aan TCB zou verstrekken.
Het Auditoraat is van oordeel dat deze clausules leiden tot marktafscherming en voorzien in een
uitwisseling van commercieel gevoelige informatie.
Bovendien is het Auditoraat van oordeel dat de duur van de CSA, mogelijk langer dan 5 jaar, leidt tot
klantafscherming in de groothandelsmarkt van vliegtuigstoelen. Hierbij werd rekening gehouden met
de hoge marktaandelen van SNB op de Belgische markt voor de groothandelsverkoop van
vliegtuigstoelen aan tour operatoren.
Volgens het Auditoraat vormen deze clausules zowel een inbreuk naar strekking als een inbreuk naar
gevolg.
De problematische clausules werden door SNB nooit toegepast en de CSA werd door SNB opgezegd
naar aanleiding van het faillissement van TCB.
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Op basis van onder andere deze specifieke elementen heeft het Auditoraat aan het
Mededingingscollege voorgesteld geen boete aan de betrokken ondernemingen op te leggen.
Deze zaak zal nu worden onderzocht door het Mededingingscollege, waarvoor de partijen de
gelegenheid zullen krijgen om zich tegen deze grieven te verdedigen. Ze kunnen schriftelijke
opmerkingen indienen bij het College en zullen worden gehoord tijdens een hoorzitting. Het College
zal beslissen of er al dan niet sprake is van een inbreuk van het mededingingsrecht. Het gemotiveerd
voorstel van beslissing loopt niet vooruit op deze beslissing.
Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:
Véronique Thirion
Auditeur - generaal
Tel: +32 (2) 277 93 53
E-mail: véronique.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 ).
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