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Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft een met redenen omkleed voorstel van
beslissing neergelegd betreffende Caudalie wegens het opleggen van maximale kortingsniveaus aan haar
selectief distributienetwerk
Het auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 20 november 2020 een gemotiveerd
voorstel van beslissing neergelegd bij het Mededingingscollege in het kader van de onderzoeken die op 28
november 2017 en 4 januari 2018 werden geopend met betrekking tot mogelijke restrictieve praktijken van
Caudalie, waaronder het opleggen van een minimale wederverkoopprijs aan haar selectieve distributeurs via het
opleggen van maximale kortingsniveaus.
Caudalie is een onderneming met als hoofdactiviteit de productie en de distributie van cosmetische producten
onder het merk Caudalie. De onderneming verkoopt haar producten via een selectief distributienetwerk.
In haar gemotiveerd voorstel van beslissing beroept de auditeur zich op het bestaan van
mededingingsbeperkende praktijken die aan Caudalie worden toegeschreven. Het betreft voornamelijk het
opleggen van een minimale wederverkoopprijs aan haar selectieve distributeurs via het opleggen van maximale
kortingsniveaus, maar ook het beperken van actieve en passieve verkopen van selectieve online- distributeurs
die in een andere lidstaat dan de eindgebruikers gevestigd zijn. Deze gedragingen zijn mogelijk in strijd met artikel
IV.1 WER en artikel 101 VWEU.
Deze zaak zal nu worden onderzocht door het Mededingingscollege, waarbij Caudalie de gelegenheid krijgt om
zich tegen deze grieven te verdedigen. Zij kan schriftelijke opmerkingen indienen bij het College en zal worden
gehoord tijdens een hoorzitting. Het College kan ofwel het bestaan van een inbreuk op het mededingingsrecht
vaststellen, ofwel verklaren dat er geen reden bestaat om op te treden. Het voorstel van beslissing loopt niet
vooruit op deze beslissing.
Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:
Anne-Charlotte Prévot
Auditeur
Tél : + 32 (2) 277 98 29
Courriel : Anne-Charlotte.Prevot@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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