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2020 was een jaar dat wij niet vlug zullen vergeten. Zelfs al 
kwamen sommigen van ons soms naar kantoor, wij werk-
ten allemaal bijna 10 maanden thuis. Hoewel de menselij-
ke impact van de beperkingen ten gevolge van de covid-19 
crisis zwaar was, kon de BMA zijn opdrachten blijven ver-
vullen dankzij de inspanningen van het hele team.

Zo keurde in 2020 de BMA, het Auditoraat en de 
Mededingingscollegessamen,25concentratiesgoedna
eenvereenvoudigdeprocedure,zesconcentratiesineen
eerstefaseprocedureenéénconcentratienaeen2de
fase. De Colleges namen 8 voorlopige maatregelen beslis-
singen en één beslissing in een inbreukdossier, terwijl het 
Auditoraat twee nieuwe voorstellen van inbreukbeslissing 
heeftneergelegd.Allezittingenkondenwordengeorgani-
seerd binnen de termijnen, ook al moesten wij uitwijken 
naar de balzaal van een hotel om de maatregelen op het 
vlak van de gezondheid na te leven. Al deze beslissingen 
envoorstellenvanbeslissingenvergdensubstantieel
werk van het Auditoraat, vaak bijgestaan door het team 
van economisten, en door de leden van het Secretariaat 
die zoals wij van thuis dienden te werken. En terwijl be-
slissingen voor iedereen zichtbaar zijn, ging het discreter 
onderzoekswerk van het Auditoraat gestaag verder, on-
danksdepraktischemoeilijkhedendiezichvoordedenbij
het veilig uitvoeren van huiszoekingen.

HetDirectiecomitéverruimdedetoepassingsvoorwaar-
den voor een vereenvoudigde procedure in het concen-
tratietoezicht,enpastedeclementierichtsnoerenende
richtsnoeren voor de berekening van boetes aan na het 
in werking treden van de herzieningen van boek IV WER. 
Endeassessorenkeurdenmetdevoorzitterhethuishou-
delijk reglement goed van de Mededingingscollege.

Debelangrijksteinstitutionelevernieuwingwashetin
werking treden van de regels over misbruik van econo-
mischeafhankelijkheid.Hetisnogtevroegomtezien
watditinpraktijkzalbrengen.Wijwerktenverdermet
het Kabinet van de Minister en de FOD Economie aan 
deomzettingvandeECN+richtlijnenaaneenverder
verfijnenvandeproceduresinboekIVWER.Wijbleven
ergactiefindeECNenhetCompetitionCommitteevan
de OESO, maar ik moet tot mijn spijt constateren dat de 
Covid-19crisiseennegatiefeffecthadophetverloop
vandeEuropeseeninternationaleactiviteitendoorde
vermindering van informele contacten in de marge van 
vergaderingen.

2020 zag veranderingen in het team. De BMA verwel-
komde 7 nieuwe collega’s en de terugkeer van een audi-
teur na een detachering in het Kabinet van de Minister 
in de vorige Regering. Maar wij zagen ook collega’s ver-
trekken. Twee, waaronder de ‘ouderdomsdeken’ van het 
Auditoraat naar een welverdiend pensioen na een lange 
carrière in de BMA in zijn opeenvolgende gedaanten. 
Twee werden door de Minister in de huidige Regering 
gevraagd om zijn Kabinet te versterken. En na 10 jaar 
belangrijke bijgedragen geleverd te hebben aan de BMA 
werd Alexis Walckiers als chief economist opgevolgd 
door Griet Jans, voorheen Deputy Chief Economist.

Mijncollega’sinhetDirectiecomitéenikzijnonderde
indrukvandekwaliteitendekwantiteitvanhetwerk
dat in dikwijls moeilijke omstandigheden werd geleverd, 
met kinderen thuis als de scholen gesloten waren, in 
appartementen en huizen die er niet op waren voorzien 
om tegelijk woning, kantoor en klaslokaal te zijn. Dat het 
teamgemotiveerdbleefenblijkbleefgevenvanprofes-
sionalisme verdient ieders respect en erkenning.

Jacques Steenbergen  
Voorzitter
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1.1. De structuur van de BMA
DeBelgischeMededingingsautoriteit(BMA)starttehaarwerkingalsautonomedienstmetrechts-
persoonlijkheid op 6 september 2013.

DeBMAwordtbestuurddooreenDirectiecomité.HetDirectiecomitéstaatondermeerinvoorhet
dagelijkse management van de instelling, het bepalen van de beleidsprioriteiten en het vaststellen 
van richtsnoeren met betrekking tot de toepassing van de mededingingsregels. 

Hetbestaatuitdevoorzitter,prof.em.dr.JacquesSteenbergen,deauditeur-generaal,mevrouw
Véronique Thirion, de directeur economische zaken, mevrouw Griet Jans, en de directeur juridische 
zaken, de heer Yves Van Gerven.

DeBMAbestaatinessentieuiteenonderzoeksorgaan(Auditoraat)enuiteenbeslissingsorgaan
(Mededingingscollege).

DevoorzittervandeBMAzithetMededingingscollegevoor.

HetMededingingscollegebestaatvoorelkezaakuitdevoorzitterenuittweeassessorendieopal-
fabetischewijzebinnenderelevantetaalgroepwordenaangeduid.
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De assessoren zijn volgens taalrol:

•	 DavidSzafran,assessorondervoorzitter(FR),

•	 CarolineCauffman,WouterDevroe,FrankNaert,Gerben
Pauwels, René Smits, Peggy Valcke, Freddy Van den 
Spiegel,CarmenVerdonck,ChrisVerleye(NL),

•	 PierreBattard,LaurentDeMuyter,AlexandredeStreel,
MartinFavart,CharlesGheur,OlivierGutt,Christian
Huveneers,NicolasPetit,ElisabethvanHecke-deGhellinck
(FR).

Het Auditoraat staat onder de leiding van de auditeur-generaal.

Voor elk geopend onderzoeksdossier wordt een team samenge-
steld dat bestaat uit personeelsleden van het Auditoraat onder 
leidingvaneenauditeurdiededagelijkseleidingheeftvanhet
onderzoek.In2020heeftdeauditeur-generaal13verschillende
personen met die verantwoordelijkheid belast.

Het personeel van het Auditoraat verricht ook, op verzoek van de 
auditeur-generaal,onderzoeknaaraanleidingvaninformatieen
deanalysevaninformeleklachtenompotentiëleonderzoeksdos-
siersteidentificeren.

1.2. Werkstromen
DeBMAheeftnaasthaarbijdrageaanhetEuropeseeninternati-
onale mededingingsbeleid drie grote werkstromen:

inbreukenophetBelgischeen/ofEU-mededingingsrecht,
•	 hetconcentratietoezichten
•	 het informele en advocacybeleid.

In dit jaarverslag brengen wij verslag uit over: 

i. de formele dossiers over de handhaving van de mededingings-
regels1: 

• het verbod van mededingingsbeperkende afspraken of on-
derling afgestemde feitelijke gedragingen en

• hetverbodvanmisbruikvanmachtspositie,

ii. hettoezichtopconcentratiesdieeen“Belgische”dimensie
hebben,

iii. hetcontentieuxwaarbijdeBMAbetrokkenis,

iv. formele adviezen aan de minister en regulatoren,

v. deBelgischeinbrengindeEuropeseeninternationalenet-
werken van mededingingsautoriteiten, en de bijstand aan de 
Belgischevertegenwoordiginginandereorganisatieswaarover
mededingingsbeleid gehandeld wordt,

vi. het bijdragen tot een betere kennis en naleving van de mede-
dingingsregels door het informele mededingings- en het advo-
cacybeleid,

vii. de medewerking van de BMA aan regelgeving.

1.3. Prioriteiten
JaarlijksbepaalthetDirectiecomitévandeBMAzijnbeleidsprio-
riteiten, die het meedeelt aan de minister en in een nota publiek 
maakt. Deze in de wet voorziene prioriteitennota voor 2021 
vindt u als bijlage bij dit jaarverslag.

1 BoekIVvanhetWERendeartikelen101en102vanhetVWEU.
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België 2020 België 2019 EU 2019 (a) NL 2019 (b) F 2019 (c)

Middelen

Personeel (d) 46 47 760 176 (e) 188

Personeelsleden beschikbaar voor onderzoe-
ken (f)

34 34 / / 109

Budget of uitgaven (in mio euro) (g) env. 9,1 env. 8,3 116,3 18,5 22,5

Restrictieve praktijken

Onderzoeken 7 10 / / 76/139 (h)

Huiszoekingen

Clementieverzoeken

0

4

3 (i)

1

7

15

3

/

8

4

Beslissingen over kartels

Beslissingen over misbruik van machtsposi-

ties

Beslissingen over voorlopige maatregelen

Beslissingen met boete 

Bedrag boetes (in mio euro)

Gemiddelde duur van procedures

1 (j)

0

8 (m)

0

0

2j 10m (n)

1/2/4(k)

1 (l)

2

3
1,323

2j 5m /3j 3m 

(o)

5

30

/

/

3 420

0

3

/

0

0

17

1

8

14

632

(a)Bron:GCRRatingenforcement2020.
(b)Bron:GCRRatingenforcement2020.
(c)Tenzijandersvermeld:Rapportannuel2019.
(d)Headcountincl.Directiecomitéop31/12/2020.
(e)Hetaantalmedewerkersdatbetrokkenisbijdeuitvoeringvanhetmededingingsrecht.
(f) Ditbegripbetreftvanaf2013deledenvanhetAuditoraat.HetAuditoraatkanberoepdoenopdeondersteuningvandedirecteur
economische zaken en zijn team, en de directeur juridische zaken. 
(g)OpjaarbasiswaarbijdewaardevandediensteninnaturageleverddoordeFODEconomiedoorderegeringgeraamdwerdenop
een waarde van ong. 1,8 miljoen euro.
(h)Nieuwezaken/lopendezaken(stock).
(i)Waarvan1opverzoekvandeEuropeseCommissie.
(j)EenbeslissingvanhetMededingingscollege.
(k)EenbeslissingvanhetMededingingscollege,2transactiesvanhetAuditoraattotvaststellenvaneeninbreuken4sepotbeslissingen.
van het Auditoraat. 
(l)Eensepotbeslissing.
(m)Waarvan2interpretatiebeslissingen.Betreft5zaken.
(n)Betreftdekartelbeslissing.
(o)Betreftdeinbreukbeslissingen/Betreftdesepotbeslissingen
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België 2020 België 2019 EU 2019 NL 2019 F 2019

Concentraties

Aanmeldingen

Beslissingen na niet vereenvoudigde procedure

Beslissingen na vereenvoudigde procedure

26

7

25

33

8

22

382

8

132

8

280

3

Beslissingen in tweede fase (a)

Beslissingen met voorwaarden

Beslissingen gedeeltelijke opheffing van voorwaarden

Beslissingen niet-naleving verbintenissen

Beslissingen met boete

Bedrag boetes (in k euro)

Impact van de beslissingen (Restrictieve praktijken 
en concentraties)

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

16 1 9

Geraamde impact van beslissingen (in mio euro) (b) 857,9 658,1

Amicus brieven

Belgische rechters 0 0

Buitenlandse rechters 0 0

Arresten

Hof van Beroep Brussel 4 3

Hof van Cassatie / Grondwettelijk Hof 0 1

(a)2zakenverwezennaar2de fase
(b)VoorBelgië:cijfersOESOconservatief–driejaarlijksgemiddelde:zieondertabelXI.3.
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3. De formele dossiers 
betreffende de 
handhaving van de 
artikelen IV.1 en 2 WER 
en 101 en 102 VWEU

DeformeledossiersbetreffendedehandhavingvandeartikelenIV.1en2WERen101en102VWEU
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3.1. Korte bespreking van beslissingen van het Mededingingscollege 

3.1.1. Enkele cijfers

Aantal
Commentaar 

2020 2019

Beslissingen 

Totaal aantal 9 3

Aantal colleges 7 5

Beslissingen ten gronde 1 1

Beslissingen die vaststellen dat er geen grond is om tussen te 
komen (art. IV.52, § 1, 1° WER)

0 0

Beslissingen die geen kartel of misbruik van machtspositie vast-
stellen (art. IV.52, § 1, 3° WER)

0 0

Beslissingen die een kartel of misbruik van machtspositie vast-
stellen (art. IV.52, § 1, 2° WER)

1 1

Beslissingen met toezeggingen (art. IV.52, § 1, 7° WER) 0 0

Beslissingen met een volledige vrijstelling van boete voor 
rechtspersonen (art. IV.54, § 1 WER)

0 0

Beslissingen met een gedeeltelijke vrijstelling van boete voor 
rechtspersonen (art.IV.54, § 1 WER)

0 0

Beslissingen met een immuniteit van vervolging voor natuurlij-
ke personen (art. IV.54, § 2 WER)

0 0

Beslissingen met sancties (geldboeten en dwangsommen) (art. 
IV.79 e.v. WER)

0 0

- Beslissingen met een boete voor rechtspersonen 0 0

- Beslissingen met boete voor natuurlijke personen 0 0

- Beslissingen met dwangsom 0 0

Sepotbeslissingen betreffende artikel 101, § 3 VWEU (art. 
IV.52, § 1, 4° WER)

0 0

- Beslissingen in zaken die werden ingeleid na de oprichting 
van de BMA

0 0

- Beslissingen in zaken die werden ingeleid voor de oprich-
ting van de BMA

0 0

Beslissingen betreffende voorlopige maatregelen (totaal 
aantal) (boek IV WER)

8 2 Waarvan	2	interpretatie	beslissingen.	
Betreft	5	zaken.

Beslissingen waarin voorlopige maatregelen geweigerd wer-
den (art. IV.73, § 1 WER)

2 1

Beslissingen met voorlopige maatregelen (art. IV.73, § 1 WER) 6 1
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Aantal
Commentaar 

2020 2019

Beslissingen betreffende voorlopige maatregelen (totaal 
aantal) (boek V)

0 0

Beslissingen waarin voorlopige maatregelen werden gewei-
gerd (art. V.4, § 4 WER)

0 0

Beslissingen met voorlopige maatregelen (art. V.4, § 4 WER) 0 0

Beslissingen op beroep tegen een sepotbeslissing van het 
Auditoraat (art. IV.44, § 3 WER)

0 0

Betwistingen van vertrouwelijkheid van stukken (art. IV.41, 
§ 5 WER

0 4

Duur van procedures (in maanden en dagen)

Inbreukzaken voor het College 2 j 10 m /

Voorlopige maatregelen 1 m 19 d 1 m 14 d De	wet	voorziet	afhankelijk	van	eventuele	
verlengingen een maximumtermijn van 2 
maanden tot 2 maanden en 2 weken.

Beroep tegen sepotbeslissingen van het Auditoraat / / De wet voorziet geen termijnen.

3.1.2. Inbreukbeslissing

3.1.2.1. Brussels Airlines en Thomas Cook Belgium
HetMededingingscollegeheeftop1juli20202 beslist dat het 
Commercial Service Agreement (CSA)datbijdeovernamevan
Thomas Cook Airlines in 2017 gesloten werd tussen Brussels 
AirlinesenThomasCookBelgiumclausulesbevattedieinhun
samenhangengeletopdemarktpositievanpartijenstrijdigwa-
renmetartikel101VWEU.

Deze CSA kadert in de overname van sommige goederen van 
Thomas Cook Airlines Belgium door Brussels Airlines en voorzag 
ondermeerineenafnameverplichtingvanThomasCookBelgium
bij Brussels Airlines van een bepaald aantal vliegtuigstoelen naar 
bepaalde bestemmingen. De Belgische markt voor de groothan-
delsverkoop van vliegtuigstoelen aan tour operatoren wordt in 
deze zaak als relevante markt weerhouden.

Bepaalde clausules van de CSA hielden een verbod in voor 
Brussels Airlines om op sommige vluchten vliegtuigstoelen aan 
derde tour operatoren te verkopen. Andere clausules voorzagen 
ineenaanpassingsmechanismevoordeafnameverplichtingvan
Thomas Cook Belgium indien Brussels Airlines vliegtuigstoelen 
zou verkopen aan derde tour operatoren. Bovendien voorzagen 
dezeclausulesookdatBrusselsAirlinesinlichtingenovernieuwe
rotatiesennieuwebestemmingenvanderdetouroperatoren
aan Thomas Cook Belgium zou verstrekken.

DeproblematischeclausuleswerdendoorBrusselsAirlinesechter
nooit toegepast en de CSA werd door Brussels Airlines opgezegd 
naar aanleiding van het faillissement van Thomas Cook Belgium.

GeletopdespecifiekefeitenendemedewerkingvanBrussels
AirlinesmethetAuditoraat,heefthetCollegebeslistomopvoor-
stel van de auditeur geen boete op te leggen.

2 Beslissing nr.BMA-2020-I/O-25

3.1.3. Voorlopige maatregelen

3.1.3.1. Orange / Proximus 
HetMededingingscollegeheeftopverzoekvanTelenetGroup
NVenTelenetBVBA(Telenet)op8januari20203 een voorlo-
pigemaatregelopgelegdaanOrangeBelgiumNV(Orange)en
ProximusNV(Proximus).

Gelet op hun mogelijke impact op de mededinging, legde het 
Mededingingscollege aan Orange en Proximus op de uitvoering 
van de op 22 november 2019 tussen hen gesloten Shareholders 
AgreementenRAN(Radio access network)SharingAgreement
op te schorten met ingang van de datum van ontvangst van deze 
beslissing en tot 16 maart 2020. Deze schorsing diende met 
namedeovergangvanpersoneeltebetreffen.Zijstondnietin
de weg aan een uitsturen van RFPs (Request for Proposal)voor
deverwervingvannetwerkapparatuurendeselectievandesge-
vallend te transfereren personeelsleden in zoverre dit nog niet 
leidde tot het sluiten van bindende overeenkomsten. Orange en 
Proximus dienden het Mededingingscollege en het Auditoraat 
ten laatste op 9 maart 2020 te informeren over hun besprekin-
gen met het BIPT en de houding van het BIPT dienaangaande.

Het Mededingingscollege oordeelde daarentegen dat, mede ge-
letopdemogelijkepositieveeffectenvandesamenwerkingen
opdetijddiehetAuditoraatnodigheeftomdeklachttengronde
te beoordelen, een schorsing van de samenwerking tot het ne-
menvandeeindbeslissingoverdeklacht,thansnietproportio-
neel kon worden geacht. 

Op verzoek van de auditeur gaf dit besluit aanleiding tot de inter-
pretatiebeslissingvan4maart2020.

3 Beslissing nr. BMA-2020-V/M-03
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3.1.3.2. Belgische Golfbiljartbond
HetMededingingscollegeheeftopverzoekvanHCSBBVBA(pro-
ducentgolfbiljartballen)eenvoorlopigemaatregelopgelegd
aandeVZWBelgischeGolfbiljartbond(BGB)betreffendede
golfbiljartballenwaarmeegespeeldmagwordenincompetities
en wedstrijden die door de BGB of bij de BGB aangesloten ver-
bonden en clubs worden georganiseerd4. Het Reglementenboek 
2019-2020 bepaalde dat uitsluitend met de ballen van een con-
currerende producent mocht worden gespeeld.

Het Mededingingscollege liet de BGB de keuze om:

- ofwelelkecontractueleofreglementaireverplichtingom
uitsluitend de ballen van de concurrerende producent te ge-
bruiken 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 was de BGB 
uitsluitend toegelaten om in aanvulling daarop te bepalen 
dat alleen gespeeld mag worden met ballen die bepaalde 
objectiefvaststelbarekenmerkenhebbendiehenfunctioneel
geziengeschiktmakenvoorhetspelenvangolfbiljarten
geenstatistischsignificantvoordeelcreërenvoorspelersdie
met een bepaald merk van bal hebben geoefend. Het kon bij 
voorbeeld gaan om voorwaarden van gewicht, diameter, ma-
teriaalenrotatiesnelheid,

- ofwel de vanaf de aanvang van het seizoen 2020-2021 toeo-
gelatengolfbiljartballenaantewijzennaaanbestedingvan
een sponsorcontract voor maximaal twee speelseizoenen. De 
aanbesteding moest open staan voor alle leveranciers van golf-
biljartballendiebepaaldeobjectiefvaststelbarekenmerken
hebbendiehenfunctioneelgeziengeschiktmakenvoorhet
spelenvangolfbiljartengeenstatistischsignificantvoordeel
creërenvoorspelersdiemeteenbepaaldmerkvanbalheb-
ben geoefend. Het kon bij voorbeeld gaan om voorwaarden 
vangewicht,diameter,materiaalenrotatiesnelheid.

Dit besluit gaf op verzoek van verzoekster aanleiding tot de inter-
pretatiebeslissingvan4maart2020.

3.1.3.3. DPI / HP 
HetMededingingscollegeheeftop16maart20205 het verzoek 
om voorlopige maatregelen afgewezen van de BVBA DPI jegens 
HPBelgiumBVenHPInc.(HP).

HetCollegeheeftgeoordeelddatonvoldoendewasaangetoond
datersprakekonzijnvaneenmisbruikvanmachtspositieinde
zinvandeartikelenIV.2WERof102VWEU.Dezaakbetrofhet
stopzettenvandebeschikbaarheidvanprinterkoppeneninkt
voor bepaalde HP printers. Deze inkt zou volgens het Verdrag van 
Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stof-
fen na juli, of uiterlijk december 2020, niet langer in de handel 
mogen worden gebracht en gebruikt.

4 Beslissing nr.BMA-2020-V/M-04
5 Beslissing nr.BMA-2020-V/M-14
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3.1.3.4. Foodinvest / Proleague - KBVB

HetMededingingscollegeheeftop2juli20206 één van de voor-
lopigemaatregelenopgelegdaandeProLeaguediegevraagd
werdendoorFoodinvestHoldingNV,aandeelhoudervandeclub
Waasland-Beveren(Verzoekster).

DeVerzoeksterlietgeldendatdebeslissingvandeProLeague
van15mei2020omdecompetitieindeafdeling1Ateonderbre-
ken,metalsgevolgdedegradatievanWaasland-Beverennaar
afdeling 1B, strijdig was met het mededingingsrecht. Zij vroeg 
hetCollege(i)omdeProLeagueen/ofdeKBVBopteleggenom
Waasland-Beveren voor het seizoen 2020-2021 te reïntegreren 
inafdeling1A,en(ii)omdeProLeagueen/ofdeKBVBtever-
biedenomWaasland-Bevereneensanctieopteleggenomwille
van het nemen van gerechtelijke stappen, met name voor de 
Mededingingsautoriteit, met betrekking tot de beslissing van 15 
mei 2020. 

HetCollegeheeftgeoordeelddat,geletopdemaatregelendie
werden genomen in de strijd tegen het Covid-19 virus, de Pro 
Leagueop15mei2020redelijkerwijzekonbeslissenomde
competitievoorhetseizoen2019-2020stoptezetten,metals
gevolgdedegradatievanWaasland-Beverennaarafdeling1B,
en om voor het seizoen 2020-2021 het format te behouden van 
eencompetitieinafdeling1Amet16clubs.HetCollegeheeft
geoordeeld dat deze beslissing zo dicht mogelijk bleef bij het 
BondsreglementvandeKBVBendesportievelogica.

Maar gelet op de gewijzigde omstandigheden en met name 
demogelijkheidomvanaf1julimatchentespelen,heefthet
College geoordeeld dat het behoud van de beslissing van 15 
mei 2020 prima facie eenrisicovandiscriminatiekoninhouden
indienmendepromotiefinaleinafdeling1Blietspelen.Het
Collegeheeftdaaromdemogelijkheidonderzochtomofwelde
twee wedstrijden van de 30e speeldag te laten spelen die zouden 
beslissenoverdedegradatienaarafdeling1B,ofwelomalle
wedstrijden van de laatste speeldag van het seizoen 2019-2020 
telatenspelen.Departijen,metinbegripvanVerzoekster,heb-
ben zich echter uitgesproken tegen een dergelijke maatregel.

HetCollegeheeftverdergeoordeelddathetineenvoorlopige
maatregelnietkonopleggenomhetformatvandecompetitiete
wijzigen voor het seizoen 2020-2021 (afdeling 1A met 17 of 18 
clubs)zondereendisproportionelelastopteleggenaandeclubs
en de organisatoren, terwijl dit aan Waasland-Beveren het recht 
zou geven om in afdeling 1A te blijven zonder dat dit het resul-
taatzouzijnvaneensportievecompetitie.

HetCollegeheeftdeProLeagueopgelegddebepalinginde
door Verzoekster betwiste beslissing te schorsen die voor-
zaginhetopleggenvanfinanciëlesanctiesaanWaasland-
BeverenofenigeandereclubvandeProLeagueomwillevan
het nemen van gerechtelijke stappen, en met name voor de 
Mededingingsautoriteit, om de beslissing van 15 mei 2020 te 
betwisten. 

6 Décision n°ABC-2020-V/M-26

3.1.3.5. RE Virton / KBVB
Op 19 november 20207heefthetMededingingscollegevoorlo-
pige maatregelen opgelegd aan de KBVB naar aanleiding van 
hetverzoekvanREVirton(verzoekster).Dezebeslissingwilligt
gedeeltelijk het verzoek van de club in om weer opgenomen te 
worden in het professionele voetbal: RE Virton kreeg de moge-
lijkheid om opnieuw deel te nemen aan de 1ste klasse B voor het 
seizoen 2021-2022. Anderzijds werd geoordeeld dat het dispro-
portioneelzouzijnomdeherintegratievandeclubtebevelen
voor het lopende seizoen 2020-2021. 

HetCollegeheeftbeslistdatdeweigeringvandelicentieaan
REVirtondoordeLicentiecommissievandeKBVBinapril2020,
daarnabevestigddooreenarbitraleuitspraakvanhetBelgische
Arbitragehof voor de Sport in mei 2020, was ingegeven door be-
paaldevoorwaardenvoordetoekenningvandeberoepslicentie
waaraan RE Virton niet had voldaan, maar die prima facie onver-
enigbaarblekenmethetmededingingsrecht.HetCollegeheeft
metnamevastgestelddatREVirtongeengebruikheeftkunnen
makenvandemogelijkhedendiedeLicentiecommissieofhet
Belgische Arbitragehof voor de Sport hadden toegelaten om de 
licentieteverlenen.

Immers,hetaanbodvaneengarantieindevormvaneenborg
door een natuurlijke persoon of een ander instrument die de 
continuïteitvandeclubREVirtonwaarborgt,zoalseenspon-
sorcontractdooreenmetdeclubverbondenentiteitvoorhet
seizoen 2020-2021, werd niet in aanmerking genomen voor de 
beoordelingvandecontinuïteitopgrondvanderegelsvande
KBVB, die prima facie onverenigbaar werden geacht met het me-
dedingingsrecht.

De beslissing van het college hield rekening met de bevin-
dingen van het arrest van het Marktenhof van 23 september 
2020 in deze zaak. Ter herinnering: op 29 juni 20208 had het 
Mededingingscollege dat anders was samengesteld, op basis van 
debeschikbareinformatieaanREVirton(verzoekster)gewei-
gerd om voorlopige maatregelen op te leggen aan de KBVB. Het 
Marktenhofhaddezebeslissingvan23september2020nietig
verklaard.

7 Décision n°ABC-2020-V/M-36
8 Décision n°ABC-2020-V/M-24
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3.2. Korte bespreking van beslissingen van het Auditoraat

3.2.1. Enkele cijfers over onderzoeken

Onderzoeken door het Auditoraat 2020 2019

Open onderzoeken 7 11

Restrictieve mededingingspraktijken 6 4

Misbruiken van machtspositie
Procedurele inbreuken

1
0

6
1

Gevat door een klacht of een specifiek verzoek (art. IV.39, 2° WER) 4 7

Ambtshalve onderzoeken (art. IV.39, 2° WER) 3 4

Verzoeken om voorlopige maatregelen (art. IV.72 WER) 3 3

Dossiers met clementieverzoeken (art.IV.54, § 1 WER)

Dossiers met verzoeken om immuniteit voor natuurlijke personen (art. IV.54, § 2 WER)

4

5

1

0

Zaken waarin een huiszoeking is verricht 0 2

Voorstellen van beslissing neergelegd bij het Mededingingscollege 2 1

3.2.2. Enkele cijfers over beslissingen
Aantal Verwijzingen

2020 2019

Beslissingen (totaal aantal) 0 7

Beslissingen die een procedure afsluiten als gevolg van een transactie  
(art. IV.59, §1 WER) 

0 2

Seponeringsbeslissingen (art. IV.44, §1 WER) 0 5

Seponering van een ambtshalve onderzoek (art. IV.45 WER) 0 1

Seponering van een klacht wegens toezeggingen (art. IV.44, §1, 2° WER)

Seponering van een klacht wegens onontvankelijkheid, ongegrondheid of verjaring 
(art. IV.44, §1, 1° WER)

0

0

0

1

Seponering van een klacht wegens het prioriteitenbeleid of de beschikbare midde-
len (art. IV.44, §1, 3° WER)

Immuniteit van vervolging (art. IV.44, §1 WER)

0

0

3

0

Beslissingen in verband met vertrouwelijkheid(art.IV.41WER) 20 11

14 l BMA Jaarverslag 2020
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4.1. Enkele cijfers

Aantal Verwijzingen 2020

2020 2019

Concentraties ingediend met vereenvoudigde proce-
dure (art. IV.70 WER)

25 23 Zie website

Concentraties goedgekeurd in vereenvoudigde proce-
dure

25 22

Concentraties aangemeld in de normale procedure 
(art. IV.63 WER)

1 10 IPM/EDA

Concentraties beslist in eerste fase 6 8

Toelaatbaar verklaarde concentraties zonder voorwaar-
den noch verplichtingen (art. IV.66, § 2, 1° WER)

3 6 Maurin/JAM
Q8/Uhoda
IPM/EDA 

Toelaatbaar verklaarde concentraties met voorwaarden 
en verplichtingen (art. IV.66, § 2, 1° WER)

1 2 Kinepolis

Stilzwijgend toelaatbaar verklaarde concentraties (art. 
IV.66, § 4 WER)

0 0

Concentraties opening tweede fase (art. IV.66, § 2, 3° 
WER) 

2 0 Dossche/Ceres (dossier ingetrokken)
Delorge/Coox

Concentraties beslist in tweede fase 1 0

Toelaatbaar verklaarde concentraties zonder voorwaar-
den noch verplichtingen (art. IV.69, § 1 WER)

0 0

Toelaatbaar verklaarde concentraties met voorwaarden 
en verplichtingen (art. IV.69, § 1 WER)

1 0 Delorge/Coox

Stilzwijgend toelaatbaar verklaarde concentraties (art. 
IV.69, § 3 WER)

0 0

Niet-toelaatbaar verklaarde concentratie (art. IV.69, § 
1 WER)

0 0

16 l BMA Jaarverslag 2020
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4.2. Korte bespreking

Dossche Mills/Ceres

HetMededingingscollegeheeftop15januari2020beslistde
procedurevanbijkomendonderzoekintezettenmetbetrekking
totdeconcentratieDosscheMillsS.A./CeresS.A.

Deconcentratieheeftbetrekkingopdeproductieenhandelin
meelvanzachtetarwevoormenselijkeconsumptie.

Departijenhebbenvandetransactieafgezienendeaanmelding
ingetrokken.

Maurin/JAM

HetMededingingscollegeheeftop5februari20209 de overname 
goedgekeurd waardoor de groep Maurin 100% van de aandelen 
verwierfinGroepJamNV.

BeidegroepenzijnactiefinBelgiëindedetailhandelvannieuwe
en tweedehands personenwagens en vrachtwagens, met name 
van het merk Mercedes. 

HetCollegeheeftmetdeauditeurvastgestelddatdeaangemel-
detransactiegeenconcentratieeffectheeftdateengoedkeuring
vandeconcentratieindewegzoustaan.

Kinepolis

HetMededingingscollegeheeftop11februari202010 het verzoek 
vanKinepolistotopheffingvandein1997opgelegdebeperking
op organische groei goedgekeurd: met ingang van 12 augustus 
2021 staat het Kinepolis vrij om nieuwe bioscopen te exploiteren 
zonder voorafgaande goedkeuring.

DebeslissingvandeBMAbetreftdebeëindigingoptermijnvan
de beperking van de organische groei van de Kinepolis Group op 
de Belgische markt. Zonder voorafgaande toestemming van de 
BMA mocht Kinepolis tot nu toe geen nieuwe één- of meer-za-
lencomplexenoprichteninBelgië.Dezebeperkingwasin1997
door de Raad voor de Mededinging opgelegd als onderdeel van 
degoedkeuringvandeconcentratietussendegroepenBerten
ClaeysdieresulteerdeindeoprichtingvandeKinepolisGroup.
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. Bij arrest van 23 oktober 2019 had 
het Marktenhof de BMA uiteindelijk opgedragen om een over-
gangsperiodevasttestellenvoordebeëindigingvandevierde
voorwaardeinzakeorganischegroei“dieproportioneel,passend
eneffectiefisrekeninghoudendmetdedoorhetMarktenhof
gemaakte overwegingen en de eigen beleidsmarge van de BMA 
waarvan de uitoefening een afweging van economische en socia-
legegevensimpliceert”.

9 Décision n°ABC-2020-C/C-05
10 Beslissing nr.BMA-2020-C/C-08

De BMA overwoog dat de oplegging van een gedragsvoorwaarde 
aaneenfuserendepartijeenbelangrijkeinperkingvormtvan
de marktvrijheid die liefst niet lang dient te duren met name 
wegens de mogelijkheden die het reguliere mededingingsrecht 
biedtomoptetredentegeneenmachtsmisbruikvaneenpartij
meteenmachtspositie.

Van een mededingingsautoriteit mag niet worden verwacht 
datzijlokalebioscoopmonopoliesinstandhoudtofcreëert
door één marktspeler te verbieden om organisch te groeien. 
Marktoperatorenmoetenbestandzijntegenconcurrentiezolang
dieeerlijkenzondermisbruikvanmachtspositiewordtgevoerd.
Een overgangsperiode kan volgens het Mededingingscollege 
echter wel ten doel hebben om concurrenten van Kinepolis te 
ondersteunendie(a)initiatiefhebbengenomenomconcurrentie
aantegaanofbeteraantekunnenmaar(b)wiensprojectenzich
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 mo-
gelijke komst van een organisch groeiende speler meer dan nodig 
te beperken wil het Mededingingscollege de vrije mededinging 
bevorderendieimmerskeuzevrijheid,variatieinaanbodeneen
voldoendegrootaantalefficiëntespelersopdemarktveronder-
stelt.

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 toege-
past vooraleer Kinepolis ongeremd organisch zal kunnen groeien. 
Bovendien wenst de BMA enkel projecten te beschermen die 
reeds gestart waren en een minimale vooruitgang hadden ge-
boekttentijdevanhetarrestvanhetMarktenhof.

Alspassende,effectieveenproportioneleovergangsperiode
heeftdeBMAeenperiodevan18maandenvastgelegd,die
aflooptop11augustus2021.NadienstaathetKinepolisvrij
inBelgiëzelfzondervoorafgaandetoestemmingvandeBMA
nieuweéén-ofmeer-zalencomplexeneffectiefinexploitatiete
nemen. Voordien staat het Kinepolis vrij voorbereidingshandelin-
gen te verrichten. 

Kuwait Petroleum/Uhoda

HetMededingingscollegeheeftop13februari202011 de over-
namegoedgekeurddoorKuwaitPetroleum(Belgium)NVvan
deondernemingenUCarServicesbvbaenVPOilNV,doorla
FinancièreSaintPaul,UhodaNVenM.StephanUhoda.

De doelondernemingen exploiteren een netwerk van 74 tanksta-
tionsinBelgië,onderverschillendemerknamenzoalsEsso,Shell,
Texaco, Total en Q8.

HetCollegeheeftmetdeauditeurvastgestelddatdeaangemel-
detransactiegeenconcentratieeffectheeftdateengoedkeuring
vandeconcentratieindewegzoustaan.

11 Décision n°BMA-2020-C/C-09
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Delorge/Coox

HetMededingingscollegeheeftop19november202012 de over-
namedoordeHoldingGroepDelorgeBV(GroepAutomotive&
MobilityInvestNV)vanCooxGregorManagementBV&Coox
Jochem Management BV goedgekeurd onder voorwaarden.

Deconcentratiehadbetrekkingoperkendeverdelersvande
merken Audi, Seat, Skoda, Volkswagen en Volkswagen CVI in de 
provincieLimburg.Hetonderzoekbetrofdeimpactvandecon-
centratieoplokalemarktenvoorhetonderhoudenherstellingen
van deze merken.

HetMededingingscollegeheeftgeoordeelddathet,geletopde
geldendeconcurrentieverhoudingentussendezeerkendever-
delers, niet met voldoende waarschijnlijkheid was aangetoond 
datdeconcentratiezouleidentoteensignificantebeperkingvan
de daadwerkelijke mededinging op de betrokken lokale mark-
ten voor onderhoud en herstellingen, op andere punten dan 
kwaliteitscriteriadieafhankelijkzijnvanhetbeleidvandebijde
concentratiebetrokkengroepen,ennietbepaaldzijndoordeim-
porteurofafhankelijkzijnvanhetpersoneelvandeverschillende
garages in deze groepen.

HetCollegeheeftverbintenissenaanvaardbetreffendeopenings-
uren,vakantieregelingenenvervangwagens.

IPM/EDA

HetMededingingscollegeheeftop22december202013 de over-
namedoorIPMGroupSAvandepersactiviteitenvanEditionsde
l’AvenirSAenvandevennootschapL’AvenirHebdogoedgekeurd.

IPMiseengediversifieerdegroep,actiefinmedia,internet(in
hetbijzonderwatbetreftimmobiliënwebsites),reizenensport-
weddenschappen. Op mediagebied is hij de uitgever van de 
kranten La Libre en DH/Les SportsendetijdschriftenParis Match 
Belgique en Courrier International.

DeconcentratieheeftbetrekkingophetdagbladL’Avenir, het 
weekblad Le Journal des Enfants en de weekbladen Moustique 
en Télé Pocket,evenalsopdeaanverwantereclameactiviteiten
en websites. 

HetCollegeheeftmetdeauditeurvastgestelddatdeaangemel-
detransactiegeenconcentratieeffectheeftdateengoedkeuring
vandeconcentratieindewegzoustaan.

12 Beslissing nr.BMA-2020-C/C-35
13 Décision n°BMA-2020-C/C-41

4.3.	Toepassing	van	de	concentratiecontrole	
op locoregionale ziekenhuisnetwerken

Indeloopvanheteerstesemestervan2020heefthetaudito-
raat een informeel onderzoek gevoerd en contact gehad met 
verscheidene actoren die betrokken zijn bij de hervorming van 
de ziekenhuisnetwerken op grond van de wet van 28 februari 
2019 tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 
op ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg, 
met betrekking tot klinische netwerken tussen ziekenhuizen (BS 
28.03.2019).

Hetauditoraatheefteennotaopgesteld,dieop22juli2020
werd gepubliceerd, met de beginselen waardoor het zich zal 
latenleidenbijdebeoordelingvandeoprichtingvanziekenhuis-
netwerkenenhunmogelijkekwalificatiealsconcentratie.

Uiteindelijkheeftdewetvan29maart2021totwijzigingvan
de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en 
andereverzorgingsinrichtingen,watdetoepassingvandevoor-
afgaandecontroleopconcentratiesvandeklinischenetwerking
tussenziekenhuizenbetreft, bepaalddatdeoprichtingvaneen
locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk noch enige latere wijzi-
ging van de samenstelling ervan onderworpen is aan het vooraf-
gaandetoezichtopconcentraties.

18 l BMA Jaarverslag 2020

https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/20-cc-35-holding-groep-delorge-bv-groep-coox
file:///C:\Users\emilie.zadunayski\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\9B8O8QD2\bma-abc.be\nl\beslissingen\20-cc-41-sa-ipm-group-sa-editions-de-lavenir


5. Het contentieux 
waarin de Autoriteit 
betrokken is

l 19Het contentieux waarin de Autoriteit betrokken is

©
 A

fri
ca

 S
tu

di
o 

 - f
ot

ol
ia

.c
om



5.1. Enkele cijfers
VoorhetHofvanBeroepenhetHofvanCassatieindezakenvandeBMAenvandevoormaligeRaadvoordeMededinging:

2020 Aantal Referentie

Beroepen ingesteld in 2020 1 Virton /BMA: 2020/MR/1

Arresten van het Hof van Beroep 4 Proximus / BMA: 2009/MR/3 à 8: tussenarrest van 7 october 2020
Virton / BMA: 2020/MR/1: arrest van 23 september 2020
Bpost / BMA: 2019/MR/4: tussenarrest van 19 februari 2020
Orde van Apothekers / BMA: 2019/MR/3: arrest van 8 januari 2020

Arresten van het Hof van Cassatie 0

Overige hangende beroepen 0

Cassatievoorzieningen 1 Virton / BMA: 2020/MR/1

Overige hangende Cassatieberoepen 0

5.2. Beknopte bespreking
In2020heefthetMarktenhofuitspraakgedaaninvierberoeps-
procedures tegen beslissingen van de BMA. 

Deeersteberoepsprocedurebetrofhetberoeptotnietigverkla-
ring dat de Orde van Apothekers instelde tegen de beslissing van 
28 mei 2019 van het Mededingingscollege waarbij een geldboete 
van1miljoenEURwerdopgelegdwegensinbreukopartikelIV.1
WERenartikel101VWEU.VolgensdebeslissinghaddeOrde
zich schuldig gemaakt aan gedragingen die ertoe strekten het 
model Medicare-Market te elimineren van de markt van de door 
apothekers verstrekte diensten en/of de ontwikkeling ervan te 
verhinderen.Ineenuitspraakvan8januari2020bevestigdehet
Marktenhof de beslissing van het College dat de gedragingen van 
de Orde besluiten van een ondernemingsvereniging vormden die 
tot doel hadden de mededinging te beperken. Anderzijds vernie-
tigdehetHofdebeslissingvoorzoverhetCollegehetbedragvan
degeldboeteop1miljoenEURhadvastgesteld.HetHofmeende
datartikelIV.70WERindeversievandewetvan2013enkeltoe-
laat om aan ondernemingsverenigingen een geldboete op te leg-
gen tot een maximum van 10% van de omzet van de vereniging. 
Bij de berekening van het maximumplafond van de geldboete 
dat geldt bij een inbreuk van een ondernemingsvereniging, mag 
geen rekening gehouden worden met de omzet van de leden van 
de vereniging. Het Hof verwees de zaak naar een anders samen 
testellenCollegedatbijdedefinitievebepalingvanhetbedrag
vandegeldboetemoestrekeninghoudenmetdezeinterpretatie
vanhetwettelijkemaximumplafondvanartikelIV.70WER.

In dit verband kan opgemerkt worden dat sinds de wet van 2 mei 
2019 tot wijziging van boek IV van de WER voor de berekening 

vanhetwettelijkmaximumplafondbijopleggingvaneengeld-
boete aan een ondernemingsvereniging wordt rekening gehou-
den met de som van de omzet van elke lid van de vereniging dat 
actiefisopdebetrokkenmarkt.

HettweedearrestvanhetMarktenhofheeftbetrekkingopde
zaakbetreffendedeposttarievenvanbpost,waarindevoorma-
lige Raad voor de Mededinging bij beslissing van 10 december 
2012 bpost veroordeelde tot een boete van 37,4 miljoen euro 
wegensmisbruikvanmachtspositie.Ineenarrestvan10novem-
ber2016heefthethofvanberoepteBrusseldebeslissingvande
Raadvoordemededingingvernietigdopgrondvanhetbeginsel
‘non bis in idem’. Het BIPT had in een eerdere beslissing van 2011 
ookeenboeteopgelegd,dieeerderin2016welvernietigdwerd.
Op22november2018casseerdehetHofvanCassatieevenwel
deze uitspraak omdat het Hof van Beroep ten onrechte dit be-
ginsel had toegepast. De zaak werd vervolgens voortgezet voor 
hetMarktenhof.Ineentussenarrestvan19februari2020heeft
hetMarktenhofaanhetHofvanJustitievandeEuropeseUnie
prejudiciëlevragengesteldoverdedraagwijdtevanhetbeginsel
‘non bis in idem’. Het Marktenhof wenst onder meer te weten 
of in het domein van het mededingingsrecht de toepassing van 
ditbeginselnietenkelafhankelijkisvandevoorwaardenvande
identiteitvandefeitenendeidentiteitvandeovertreder,maar
ookvandevoorwaardevandeidentiteitvanhetbeschermde
rechtsgoed(conformdeToshiba-rechtspraak),medeinhetlicht
vanderechtspraakvanhetHofvanJustitieinandererechtsdo-
meinen waar deze laatste voorwaarde niet wordt vermeld en 
van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens.
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De derde procedure betrof het beroep tegen de beslissing van 
het Mededingingscollege van 28 juli 2020 tot afwijzing van het 
verzoek om voorlopige maatregelen van de club van Virton tegen 
deBelgischevoetbalbonddiehaareenlicentiehadgeweigerd
voor deelname aan het professionele voetbal 1A en 1B voor het 
seizoen2020-2021.HetMarktenhofvernietigdedebeslissing
vanhetCollegeopgrondvanmotiveringsgebrekenenverwees
de zaak naar een anders samen te stellen College om opnieuw te 
oordelen over het verzoek om voorlopige maatregelen. De BMA 
heefteenvoorzieningincassatieingediendtegendeuitspraak
van het Marktenhof, met name tegen de overweging van het 
HofdathetvoorschriftvanartikelIV.72§4,alinea3WERenkel
eentermijnvanordebevatdieopzichnietvaneensanctieis
voorzien.

Devierdeberoepsprocedurebetrofhetberoeptotnietigverkla-
ring van de beslissing in de zaak Proximus van 26 mei 2009 van 
de voormalige Raad voor de Mededinging waarbij een geldboete 
wasopgelegdwegensmisbruikvanmachtspositie.Ineenuit-
spraak van 9 oktober 2019 had het Marktenhof geoordeeld dat 
deovereenkomstigdemededingingswet1999verrichtehuiszoe-
kingindelokalenvanProximusonwettigwarenomdatdehuis-
zoeking niet onderworpen was aan het daadwerkelijk toezicht 
vaneenonpartijdigerechter.Nadienhebbendepartijenvoorhet
Hof de zaak in staat gesteld ten aanzien van de gevolgen van de 
onwettigehuiszoekingvoordegeldigheidvandeboetebeslissing.
In dit verband herinnerde het Hof in een arrest van 7 oktober 
2020eraandatdegegevensdiedirectafkomstigzijnvandehuis-
zoeking uit het onderzoek moeten worden geweerd, terwijl de in 
het kader van het onderzoek verzamelde gegevens die niet direct 
nochindirectvandehuiszoekingafkomstigzijn,kunnenworden
behouden.Verderkunnendegegevensdieindirectafkomstig
van de huiszoeking zijn, behouden blijven indien de huiszoeking 
niet“onontbeerlijk”wasomtoegangtekrijgentotdezegegevens
en zij niet op een andere manier konden worden verzameld. In 
casuvernietigdehetMarktenhofdeboetebeslissing,nl.voorhet
jaar2004,omdatdegegevensdirectafkomstigwarenvande
huiszoeking. Daarentegen stelde het Hof vast dat de gegevens 
voor 2005 door Proximus waren meegedeeld ten gevolge van 
verzoekenominlichtingenenzijnietkunnenwordenbeschouwd
alsindirectafkomstiguitdehuiszoeking.Dezegegevenskunnen
derhalve behouden blijven in het onderzoek. Volgens het Hof 
bestondergeenduidelijkenevidentverbandtussendeonwettig
geachte huiszoeking en de nadien verrichte onderzoeksmaatre-
gel(nl.hetverzoekominlichtingen)omtekunnenstellendat
deze maatregel resulteerde uit de huiszoeking.
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6. Amicus brieven
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De BMA werd in 2020 niet gevraagd om amicus curiae brieven te schrijven. 
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7. Formele adviezen

7.1. Bindende formele adviezen 

BIPT

HetDirectiecomitébrachteenadviesuitaangaandetweeont-
werpenvanbeslissingvanhetBIPTbetreffendede herziening 
vandeenigeheffingen(“one-timefees”)enhetreferentieaan-
bodvanInterconnectieIPvanProximus.

DeBMAmeent,conformartikel55,§4vandewetvan13juin
2005betreffendedeelektronischecommunicatie,datdeconclu-
sies van de voorgenomen beslissing in overeenstemming zijn met 
de door het mededingingsrecht beoogde doelstellingen. 

7.2. Andere formele adviezen
HetDirectiecomitéheeftop4september2020eenformeelad-
viesgegevenaandeFODEconomiebetreffendedeForeign subsi-
dies White paper van de Europese Commissie.
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Formele adviezen

DebijdragevandeBMAaandeactiviteitenvanhetECNenhaarbijdrageinhetkadervandiverse
andereinternationaleinstantiesin2019kunnenalsvolgtwordensamengevat(vergelijkingmetde
activiteitenvandeBMAin2018):

8. Het Europese netwerk 
(ECN) en de internationale 
samenwerking
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2020 2019

ECN Adviescomités

Inbreuken (Verordening 1/2003) 9 15

Concentraties (Verordening 139/2004) 6 11

Oral Hearings 6 6

Besprekingen met betrokken partijen 3

ECN Werkgroepen

Plenaire vergaderingen ECN (incl. DG meetings) 4 4,	2	presentaties

Vergaderingen subwerkgroepen 20, 7 schriftelijke	bijdragen 28,	4	schriftelijke	bijdragen

Huiszoekingen

Bijstand bij EU-inspecties 0 1

Op vraag van nationale autoriteiten 0 0

Varia

Vragen van nationale autoriteiten 63 57

Andere assistentie aan nationale autoriteiten (art. 22 

Vo 1/2003)

1 1

Vragen aan nationale autoriteiten 2 3

Bilaterale contacten (Commissie en NCAs) 18 8

OESO

Competition Committee en Bureau 4,		voorzitter	herkozen	als	lid	

van	het	bureau,	2	schriftelijke	

bijdragen

4,	voorzitter	herkozen	als	lid	van	

het bureau

Werkgroepen 4,	1	schriftelijke	bijdrage 2,	6	schriftelijke	bijdragen

Forum 3,	2	schriftelijke	bijdragen

ICN

Jaarlijkse vergadering 1 1	(panel	voorzitter)

Werkgroepen / /

Bilaterale contacten 1 /

ECA

Jaarlijkse vergadering / 1,	presentatie

NaastmeerformelecontactenwarenerooktientalleninformelecontactentussendevoorzitterofhetAuditoraatencollega’sbij
deEuropeseCommissieeninanderenationaleautoriteiten.

l 25HetEuropesenetwerk(ECN)endeinternationalesamenwerking



9.1. Informele tussenkomsten
In mei 2020 publiceerde de BMA een mededeling over 
deinformelezienswijzenvandevoorzitter14. De voor-
zitterkan,inzoverredemiddelenenprioriteitenhet
toelaten, informele zienswijzen afgeven als aan de vol-
gende voorwaarden voldaan is:

•	 hetmoeteenreëeloverwogenovereenkomstofre-
gelingbetreffendienogniet isgeslotenofwaaraan
alleszins nog geen uitvoering is gegeven,

•	 er mag geen gelijkaardige of verwante vraag aan 
de orde zijn in een zaak bij de Europese Commissie, 
het Auditoraat, het Mededingingscollege, of in een 
procedure voor een Belgische of communautaire re-
chter,

•	 hetmoeteennieuwerechtsvraagbetreffen.

Devoorzitterheeftin2020geeninformelezienswijzen
afgegeven.

14 Informele zienswijzen.

DeactiviteitenvandeBMAinhetkadervanhetinformelemededingingsbeleidenadvocacy moeten 
hethefboomeffectvandewerkingvandemededingingsautoriteitversterken.Inditverslagonder-
scheiden wij 

(i) informeletussenkomstenbetreffendeoverwogenpraktijken,
(ii) eigen sectoronderzoeken, 
(iii) samenwerking met regulatoren, 
(iv) het beantwoorden van diverse vragen die aan de Autoriteit worden gesteld, 
(v) diverse advocacy-initiatieven,en
(vi) debetrokkenheidvandeBMAbijregelgevendeinitiatieven.

9.2. Samenwerking met regulatoren 
en de FOD Economie

De samenwerking met de Dienst Mededinging in de 
AlgemeneDirectieEconomischeReglementeringen
metdeAlgemeneDirectieEconomischeAnalysesen
InternationaleEconomiewerdvoortgezetinovereen-
stemming met het protocol tussen de BMA en de FOD 
Economie. Er werd met name nauw samengewerkt aan 
deinitiatievenenmaatregelendiemoetenwordenge-
nomennadegoedkeuringvandewettenvan2meien
4 april 2019.

Erwaseenvergaderingvandetweedirectiecomitésin
het kader van de samenwerking met de BIPT en met de 
directievandeCREG.

De BMA en de gegevensbeschermingsautoriteit zijn 
besprekingen begonnen met het oog op het sluiten van 
een memorandum van samenwerking.
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9.3. Het beantwoorden van diverse vragen die aan de Autoriteit worden gesteld en haar be-
trokkenheid in onderzoeken en procedures (andere dan beroepen tegen eigen beslissingen)

DezetussenkomstenvandeBMAin2020kunnenkwantitatiefalsvolgtwordensamengevat(invergelijkingmetdeactiviteitenvandeBMA
in2019):

2020 2019

Parlementaire vragen 7 10

Parlementaire hoorzittingen en parlementaire commissies 1 3

Voorbereiding van de interventies in procedures (a) 1 0

Adviezen over en redigeren van wetgevende initiatieven 4 7

Medewerking aan externe onderzoeken (IMF e.a.) 2 2

Vergaderingen van de Commissie voor de Mededinging 1 2

Andere vragen gesteld aan de BMA 169 171

Vragen over boek IV WER (algemene uitleg) 30 20

Vragen over de Europese concurrentieregels 4 2

Vragen m.b.t. specifieke gevallen 62 57

Vragen over handelspraktijken 26 63

Vragen betreffende bevoegdheden van andere departementen 39 26

Informele “dossiers” 8 3

(a)Vandestaat,deregeringofdeministervoorhetHofvanJustitieofanderehoven.
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9.4. Diverse andere advocacy	initiatieven

Hierondereenoverzichtvandiverseandereinitiatievendieophetgebiedvanadvocacy werden genomen in 2020 (in vergelijking tot de ac-
tiviteitenvandeBMAin2019):

2020 2019

Conferenties en deelname aan debatten 18, georganiseerd door of met o.a. Advanced 
EU	Competition	Law	Conference	;	Benelux	;	
Competitio	;	CompLaw	EU	Merger	control	;	
Corporate	Support	Group	;	Délégation	des	

Barreaux	de	France	;	Global	Center	Competition	
Law	;	IBA	;	Knect	;	London	Business	School	;	Fod	
Economie	;	OESO	;	Pros	&	Cons	;	Société	Royale	
d’Economie	politique	de	Belgique	;	Universiteit	
Antwerpen	;	VSMR	;	Zweedse	mededingings

autoriteit.

45 (georganiseerd door of met o.a. de 
Academy	of	European	Law	;	ACE	;	ACM	;	
AmCham	;	de	Belgische	Vereniging	voor	
de	Studie	van	het	Mededingingsrecht	;	
Benelux	;	Brunswick	;	Brussels	School	

of	Competition	;	CERRE	;	Chaire	
Valeurs	et	politiques	des	informati-
ons	personnelles	;	CITIP	;	College	of	
Europe	;	Competitio	;	Competition	
Law	Symposium	;	Concurrences	;	

CORE	Symposium	;	CPI	;	ECA	;	ETLA	;	
FOD	Economie	;	ICC	Moot	Court	;	
Informa	Connect	;	Innovation	&IP	

Forum	;	Instituut	voor	bedrijfsjuristen	;	
International	Bar	Association	;	Knect	;	
LIDC	;	de	universiteiten	van	Antwerpen,	
Leuven,	Londen	(UCL	Jevons	Institute	et	

UCL	Law	Faculty),	Nijmegen.

Bijdrage aan tijdschriften en bundels 2 8

Lidmaatschap redactie- en adviescomités 
van gespecialiseerde tijdschriften

4 7
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DeBMAin2020heeftdeelgenomenaandewerkzaamhedenmetbetrekkingtotdemaatregelen
die moeten worden genomen naar aanleiding van de herziening van boek IV WER, de voorstellen 
betreffendehetinvoerenvaneeninbreukwegensmisbruikvaneconomischeafhankelijkheiden
het screenen van buitenlandse investeringen.

HetDirectiecomitéheeftookeenaantalrichtsnoeren
aangenomen.

Denieuweclementierichtsnoerendiehet
Directiecomitéop6mei2020hadgoedgekeurd,wer-
den op 22 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad gepu-
bliceerd en zijn op dezelfde dag in werking getreden. 
Denieuwerichtsnoerenbetreffendedeberekening
vangeldboetenevenalsdemededelingbetreffendede
informelezienswijzenvandevoorzittervandeBMA
diehetDirectiecomitéeveneensop6mei2020had
goedgekeurd, werden op 25 mei 2020 in het Belgisch 
Staatsblad gepubliceerd en zijn op dezelfde dag in wer-
king getreden. De bedoeling van de nieuwe richtsnoe-
ren en de mededeling is om de bestaande richtsnoeren 
en mededeling in overeenstemming te brengen met 
de wet van 2 mei 2019 tot invoering van de het nieuw 
boek IV van het WER.

Ten gevolge van het koninklijk besluit van 31 juli 2020 
dat op 12 augustus 2020 in het Belgisch Staatsblad is 
verschenen,isop22augustus2020hetnieuweartikel
IV.79vanhetWERinwerkinggetreden.Ingevolgearti-
kelIV.79§1WERkandeBMA,zoalsvoorheen,aanelk

van de betrokken ondernemingen en ondernemings-
verenigingen geldboeten opleggen van maximaal 10% 
vanhunomzetbijovertredingvandeartikelenIV.1,
§1en/ofIV.2WERen/ofvandeartikelen101en/of
102VWEU.DaarenbovenbepaaltartikelIV.79§2WER
voortaan dat wanneer de beslissing of de procedure be-
trekkingheeftopmisbruikvaneenpositievanecono-
mischeafhankelijkheidindezinvanartikelIV.2/1WER,
de geldboete niet meer mag bedragen dan 2% van de 
omzet van de betrokken onderneming of onderne-
mingsverenging.HetDirectiecomitévandeBMAheeft
op3september2020nieuwerichtsnoerenbetreffende
de oplegging van geldboeten aangenomen, waarbij 
bepaald wordt dat de BMA zich bij de berekening van 
degeldboetenbedoeldinartikelIV.79§1en§2WER
in principe zal laten leiden door de boete-richtsnoeren 
van de Europese Commissie. De berekening van de 
geldboeten voor overtredingen van het verbod van mis-
bruikvaneenpositievaneconomischeafhankelijkheid
zal dus in principe eveneens geschieden aan de hand 
van deze Commissierichtsnoeren.

Bovendien,heefthetMededingingscollegeop7mei
2020 een huishoudelijk reglement vastgesteld.
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Het directe voordeel dat de consumenten ten goede 
komt als gevolg van het optreden van mededingings-
autoriteiten bestaat uit verschillende componenten. 
Enerzijdskaneenprijseffectontstaanwanneerhet
optreden door de autoriteiten leidt tot een lagere prijs, 
bijvoorbeeldomdatkartellistennadeinterventiehun
prijzen weer laten zakken. Anderzijds kan een alloca-
tie-effectontstaanindiendeaangepasteprijzenleiden
tot een wijziging van de verkochte hoeveelheden. Het 
vaststellenvaneeneffectophetniveauvandeconsu-
ment is echter minder evident wanneer het onderzoek 

gericht is op het detecteren van o.a. roofprijzen, wurg-
prijzen, verkoopweigering. 

Dergelijke maatregelen zijn immers naast het herstellen 
van consumentenschade, eveneens bedoeld om de 
concurrentieopnieuwmaximalekansentegevendoor
hetopheffenvantoetredings-enanderebelemme-
ringen. Om die reden ging de aandacht de afgelopen 
jarennietalleennaarpraktijkenmeteendirecteffect
voor de consument, maar ook naar het bekomen van 
positieveeffectenoplangeretermijnvantoenemende
concurrentie.
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11.1. Inleiding

IndeafgelopenjarenheeftdeBMAjaarlijkseenschattinggemaaktvanheteconomischeeffectvanhet
Belgische mededingingsbeleid op de consumentenwelvaart. Het is niet eenvoudig om het economische 
effectvanhetmededingingsbeleidteidentificeren,ennogmoeilijkeromheteffecttekwantificeren.
Zoalsverdermeerindetailwordtbesproken,kanergebruikgemaaktwordenvanmethodologieën
ontwikkeld door andere mededingingsautoriteiten om die impact te berekenen. 

11. De economische  
effecten van het Belgische 
mededingingsbeleid



Hetberekenenvandeeffectenvanrestrictievepraktijkenen
misbruikenvandominantepositiesvandeBMAgebeurtexpost:
de handelingen van de betrokken ondernemingen, en de daaruit 
voortvloeiende gevolgen, vonden plaats in het verleden. Er is dus 
minstens zekerheid, in de juridische zin van het woord, over het 
bestaanvananti-concurrentiëlehandelingen.Deevaluatievan
de controle op fusies en overnames is daarentegen een hypothe-
tischeoefening,dieexanteplaatsvindt,enwaarbijdeveronder-
stellingmoetgemaaktwordendatdebetrokkenpartijendeprijs
(ofandereparameters)indetoekomstzoudenwijzigenindiende
mededingingsautoriteit de fusie of overname niet zou verbieden 
of aanpassen. 

Sommige autoriteiten, waaronder de Europese Commissie, de 
CMA(VerenigdKoninkrijk),deACM(Nederland)enookdeOESO
houdeninhunimpactmetingrekeningmetdepositieveeffec-
tenvanhetconcentratietoezichtvoordemarktfunctionering.
Daaromhebbenwebeslotenomheteffectvandieconcentratie-
zaken mee in rekening te brengen waar de aard van de interven-
tievandeBMAeeneffectheeftteweeggebracht.

OmdatdeeffectenvandeinterventiesvandeAutoriteitinin-
ternationaleeninformeleproceduresnietkwantificeerbaarzijn,
worden ze niet in aanmerking genomen voor de berekening 
vanheteffectopconsumentenwelvaart.Erzijnnochtanssterke
aanwijzingen dat informele procedures een belangrijke invloed 
kunnen hebben.

Bijdatallesmoetwordenopgemerktdathetnuttigeeffectvan
de werking van de mededingingsautoriteit niet beperkt is tot het 
kwantificeerbareeffectvandezakenwaarineeninbreukwerd
vastgesteld:

•	 erwordtalgemeenaangenomendathetindirecteeffectvan
eenbeslissingbelangrijkerisdanhetdirecteeffect,onder
meeromwillevanhetafschrikkendeeffectvandiebeslissin-
gen; volgens een studie van de Britse mededingingsautoriteit 
ishetafschrikkend(deterrent)effectminstensevengroot-
totzelfs3maalgroter-alshetdirecteeconomischeeffectvan
hetconcurrentiebeleid15;

•	 ook het informele mededingingsbeleid draagt bij tot een 
beter mededingingsklimaat, en misschien in al zijn dimensies 
met inbegrip van de advocacy niet minder dan het forme-
lemededingingsbeleid;hetformelebeleidblijftechterde
hoeksteenwaarvanhetnuttigeeffectvanhetinformelebe-
leidafhankelijkis;

•	 deBelgischeAutoriteitleverteenbescheiden,maarreële
bijdragetothetbereikenvanhetnuttigeeffectvanhetmede-
dingingsbeleid van de Europese Commissie;

•	 naastde“statische”kwantitatieveeffectengaatvanconcur-
rentieookeenprikkeluitnaardeontwikkelingvandekwa-
liteitvanproductenenproduct-enprocesinnovatie,maardie
dynamischeeffectenzijnveelmoeilijkerobjectiefmeetbaar,
zodatzeuitpraktischeoverwegingenbuitenbeschouwing
worden gelaten.

15 The deterrent effect of competition enforcement by the OFT,OFT,NMA
conferenceonmeasuringtheeffectsofcompetitionlawenforcement,Oc-
tober 2007, discussion paper OFT March 2008. Dezelfde studie toont dat, 
indeperiode2000-2006,iederkartelbestraftdoordeautoriteitheeftde
uitvoeringvan5geplandekartelovereenkomstenvoorkomen(ratio5/1).

11.2. Methode
Eenaantalbelangrijkeitemsinverbandmetdemetingvandeac-
tiviteitenvanmededingingsautoriteiten-voorzoweldemeetme-
thode, als een aantal meer algemene principes voor dataverza-
melingenassumpties-wordendoordeOESObesprokeninhaar
“Guide for helping competition authorities assess the expected 
impact of their activities”16.DeOESOheeftzichvoordeopmaak
van dat document laten inspireren door de aanpak van mededin-
gingsautoriteitendiereedsenkelejarenactiefzijninhetuitvoe-
ren en publiceren van impactstudies, waaronder de Europese, de 
BritseendeNederlandsemededingingsautoriteiten.

DeaanpakvandeOESOwordtindeeffectmetinghieronderals
basisscenario gehanteerd. 

Bovendienzijnersensitiviteitsanalysesuitgevoerdwaarbijbe-
paalde parameters zijn aangepast om een vergelijking te kunnen 
maken met de berekeningswijze van de Europese Commissie. 

Het(statisch)effectopconsumentenvandeinterventiesvande
mededingingsautoriteit wordt voor elke beslissing afzonderlijk 
berekendopbasisvanvolgendeinformatie:

•	 de betrokken omzet;

•	 deprijsstijgingdiewerdvermeden;

•	 deverwachteduurvanhetprijseffect.

Hettotaleeffectperbeslissingishetproductvandiedriegege-
vens.Hettotalejaarlijkseeffectisdesomvandetotaleeffecten
vanallebeslissingendieinhetdesbetreffendejaarwerdenge-
nomen. 

Indien mogelijk worden voor elke parameter de meest gedetail-
leerdegegevensgebruikt.Inheelwatdossiersisdieinformatie
echternietvoorhanden,ofkandeinformatienietwordenge-
bruiktomwillevanconfidentialiteitsredenen.

Deonderstaandetabelgeefteenoverzichtvandehypothesesdie
worden gehanteerd door de OESO en de Europese Commissie17.

16 https://www.oecd.org/daf/competition/Guide-competition-impact-as-
sessmentEN.pdf

17 De door de Europese Commissie gehanteerde hypothesen zijn geactuall-
iseerd en wijken daarom af van die in eerdere jaarverslagen.
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OESO EU

Betrokken omzet
Kartelzaken Ex-ante omzet betrokken onderneming(en) 

in betrokken markt(en)
Omzet betrokken onderneming(en) in be-

trokken markt(en)

Machtsmisbruik Ex-ante omzet betrokken onderneming(en) 
in betrokken markt(en)

NA

Concentratietoezicht Ex-ante omzet van alle ondernemingen die 
actief	zijn	in	de	betrokken	markt(en)

Omzet	van	alle	ondernemingen	die	actief	
zijn	in	de	markt(en)	waar	een	prijsstijging	

verwacht wordt

Prijseffect

Kartelzaken 10 % [10 %, 15 %]

Machtsmisbruik 5 % NA

Concentratietoezicht 3 % [3 %, 5 %]

Duurtijd

Kartelzaken 3 jaar 136	jaar	(afhankelijk	van	de	stabiliteit	van	
het kartel)

Machtsmisbruik 3 jaar NA

Concentratietoezicht 2 jaar 235	jaar	of	langer	(afhankelijk	van	toetre-
dings - of uitbreidingsbarrières in de sector)

De impact van voorlopige maatregelen wordt op dezelfde manier 
berekendalsde“prima facie”-inbreuk waarvoor ze werden toe-
gekend. Alleen wordt de duur van de impact beperkt tot de duur 
dat de maatregel gehandhaafd bleef (met een maximum van drie 
jaar,alsdemaatregelnietexplicietindetijdbeperktis).

Indeberekeningenvoorrestrictievepraktijkenwordteenonder-
scheidgemaakttussenhorizontaleinbreuken(kartels)envertica-
lerestricties.Vanverticalerestrictievepraktijkenwordtverwacht
dat de mogelijke impact op het prijsniveau minder groot is dan 
bij horizontale mededingingsafspraken. Om die reden wordt de 
geschatteprijsimpactvanverticalerestrictievepraktijkenbeperkt
tot een prijsverhoging van 5 %, zoals het geval is bij misbruiken 
vanmachtspositie.

TenslotteverwijzendeOESO-enEU-richtlijnenvoordebetrok-
kenomzetnaardeomzetvandebetrokkenonderneming(en)in
debetrokkenmarkt(en).Hierbijkaneenruimeofengeinterpre-
tatiewordentoegepast.Indebredezinkandebetrokkenmarkt
beschouwdwordenalsderelevanteproduct-engeografische
marktwaaropdeinbreuk(ofdeconcentratie)heeftplaatsge-
vonden.Methetoogophetinschattenvandeeconomische
impactvaneenbepaaldeinbreukofconcentratiekandieruime
benadering als redelijk beschouwd worden. Immers, de impact 
van de vastgestelde inbreuk zal niet enkel een prijsverhogend 

effecthebbengehadopdebetrokkenproducten,maarevenzeer
opproductendieinsterkematesubstitueerbaarzijn.Echter,niet
inalledossiersdientderelevantemarktnauwgezetendefinitief
bepaald te worden om een inbreuk te bewijzen. Voorts wordt in 
bepaalde dossiers een onderscheid gemaakt tussen de relevante 
markt(betrokkenmarktindebredezin)endewaardevande
verkochte goederen of diensten van de onderneming die wordt 
gebruiktomdeboetetebepalen(zieboeterichtlijnen).Omdat
voor enkele zaken de betrokken markt in de brede zin en de 
betrokken markt in de enge zin in termen van omzet sterk van 
elkaar verschillen, worden in onderstaande tabel de resultaten 
weergegevenvanbeideschattingen,enditzowelvoordeOESO-
methodealsvoordeEU-methode.AangeziendeEU-methode
nietvoorzietineenschattingvandegevolgenvoormisbruikvan
eendominantepositie,zijndezealleengeschatmetdeOESO-
methode,zowelvoorde“OESO”-resultatenalsvoor“EU”-resul-
taten(zieonderstaandetabel).

Wathetreferentiejaarbetreftvandeomzet,wordtvoorinbreuk-
zaken de omzet genomen van het laatste volledige jaar waarin de 
inbreukwerdvastgesteld.Voorconcentratiezakenwordtdeom-
zet van het laatste volledige jaar genomen voor het jaar waarin 
de beslissing werd genomen. 
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11.3. Resultaten (in miljoen euro)

OESO EU OESO
(conservatief)

EU
(conservatief)

Jaar

2015 2465,6 770,8 558,0 198,5

2016 394,2 378,8 373,6 369,5

2017 204,0 200,6 204,0 200,6

2018 13,0 8,2 11,8 7,5

2019 2 635,5 3 355,6 1 758,6 2 254,9

2020 1.761,7 2.203,8 804,3 1.017,3

Driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde

2015-2017 1024,9 448,8 378,7 255,07

2016-2018 203,7 195,9 196,5 192,5

2017-2019 950,8 1 188,1 658,1 821,0

2018-2020 1.470,1 1.855,9 857,9 1.093,2

Deresultatenindezetabelbevestigendatheteconomischeef-
fect van de beslissingen van de BMA belangrijk is voor Belgische 
bedrijvenenconsumenten.Dateffectovertreftaanzienlijkde
kosten van de BMA.

Ondanks het feit dat er geen boetes aan bedrijven zijn opgelegd, 
washeteconomischeeffectvandeBMAin2020zeergroot,
ook al is het iets kleiner dan in 2019. Het neemt toe als gekeken 
wordt naar het voortschrijdend gemiddelde sinds 2016. De grote 
economische impact kan hoofdzakelijk worden verklaard door 
het feit dat de beslissingen die in aanmerking worden genomen 
voor de berekening betrekking hebben op economische sec-
toren met belangrijke omzetcijfers. In dit verband moet vooral 
verwezen worden naar het verzoek om voorlopige maatregelen 

indetelecommunicatiesectoreninbreukbeslissingindesector
van de touroperators. Bovendien is bij deze cijfers geen rekening 
gehouden met de voorgenomen overname van maalderij Ceres 
S.A.doorDosscheMillsS.A.Hetauditoraathadernstigetwijfels
geuitomtrentdetoelaatbaarheidvandetransactie,hetgeenhet
Collegeertoeheeftgebrachthetdossiernaareentweedefasete
verwijzen.Detransactiewerdkortnahetbeginvandezetweede
fase stopgezet.

Tenslottemoetwordenopgemerktdat,integenstellingtotde
resultaten volgens de OESO-methodologie, de resultaten volgens 
deEU-methodologienietvergelijkbaarzijntussenjarenalsge-
volg van een bijwerking van de methodologie18.

18 Zie vorige voetnoot.
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1. Inleiding

2020zaldegeschiedenisboekeningaanalseenbijzonderingrijpendjaar.Verscheidenesectorenwerdentijdelijk
stilgelegdendemogelijkhedenvoorconsumenteningeperkt,meteensterkenegatieveimpactopdeBelgische
economie.Bovendienzalhetherstelinheelwatsectorentraagverlopen.Ineersteinstantiewerdtengevolgevan
een aantal beschermende maatregelen het aantal faillissementen sterk afgeremd. De vrees bestaat echter dat 
eensaldesteunmaatregelenteneindelopen,heelwatbedrijvendenegatieveimpactniettebovenzullenkomen.
De hele Covid-crisis biedt echter ook kansen aan de bedrijfswereld, met de vraag naar nieuwe producten en dien-
sten,ruimtevoorinnovatie,endeverdereontwikkelingvanverscheidenesectorenzoalsdee-commerce.

Zowelindesectorenwaardecrisishardheefttoegeslagen,alsdaarwaarzevoornieuwekansenheeftgezorgd,is
eengezondeeneerlijkemarktwerkingcruciaal.DeBMAzalhierdanookaandachtigoptoekijken.

Via haar bevoegdheden en instrumentarium19,levertdeBMAeenactievebijdragetotdeinitiatievendiedewer-
kingvandeconcurrentieopdemarktenbeschermenmethetoogophetverbeterenvanhetwelzijnvandeconsu-
mentenendeondersteuningvandegroei,detewerkstellingendecompetitiviteitvandeeconomie.

DevoorliggendenotawerdopgesteldinhetlichtvandebevoegdheidvanhetDirectiecomitévandeBMAover-
eenkomstigartikelIV.25vanhetWetboekvanEconomischRechtengeeftaanwelkebeleidspunten(sectie2)en
sectoren(sectie3)deleidraadzullenvormenvoordeprioritaireinterventiesin2021.

19 DeBMAbeschikthierbijoverdriesoorteninstrumentenomdewerkingvandemarktentebevorderen:i.)deformeleproceduresgerichtopdevervolgingvan
inbreukenopdeBelgischeen/ofEuropesewetgevinginzakemededinging;ii.)decontroleopdeconcentraties;iii.)hetinformelemededingingsbeleid,dateen
breedspectrumaaninterventie-mogelijkhedenomvat.DaarnaasttreedtdeBMAookopindirectewijzeopviahaarparticipatiesininternationaleadviescomitésen
werkgroepen
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2. Strategische prioriteiten voor 2021
In de strijd voor een gezonde marktwerking wordt de BMA naast 
de Covid-crisis nog met een aantal andere uitdagingen gecon-
fronteerd. 

Vooreerstisereenevolutiediedeafgelopenjarenwereldwijdde
aandachttrekt:degroeiendemachtvandedigitaleplatformen.
DaaroverheeftdeEuropeseCommissiemetdeDigital Services 
Act(DSA)endeDigitalMarketsAct(DMA)20 in december 2020 
tweebelangrijkewetgevingsinitiatievengepubliceerd.Maar
ookverschillendenationaleinitiatieven,waaronderhetDuitse
“GWB-Digitalisierungsgesetz”benadrukkendenoodnaarmeer
waakzaamheid en een sterker optreden door de verschillende 
mededingingsautoriteiten ten aanzien van deze digitale reuzen. 
De BMA zal haar medewerking verlenen om de verdere imple-
mentatievandeverschillendemaatregelenendesamenwerking
tussen de verschillende autoriteiten en de Europese Commissie 
zodoeltreffendensuccesvolmogelijktelatenplaatsvinden.

Een tweede uitdaging is het vormgeven van de nieuwe bevoegd-
heidvandeBMAbetreffendehethandhavenvanhetverbodvan
misbruikvaneconomischeafhankelijkheid,datinwerkingtrad
op22augustus2020.OpgrondvanartikelIV.2/1WERishetvoor
eenondernemingverbodenmisbruiktemakenvaneenpositie
vaneconomischeafhankelijkheidwaarinéénofmeerandereon-
dernemingen zich bevinden, waardoor de mededinging kan wor-
den aangetast op de betrokken Belgische markt of een wezenlijk 
deel daarvan21. De eerste beslissingen zullen dan ook belangrijke 
inzichtenverschaffen,zowelbetreffendedemogelijkhedenvan
deze nieuwe bevoegdheid als haar rol in het juridische instru-
mentarium voor ondernemingen.

Een derde strategische prioriteit is de toepassing van het me-
dedingingsbeleid in de context van de groene en de circulaire 
economieinBelgië.Concurrentieisdemotorvaninnovatie,
innovatiedienoodzakelijkisomnieuwe,groenetechnologieën
tekunnenontwikkelen.Eensterkeconcurrentiespoortonderne-
mingenaanomschaarsegrondstoffenenhulpbronnenefficiënt
tegebruiken.Eneensterkeconcurrentiezorgterookvoordat
denieuweinnovatieveproductenaanbetaalbareprijzenaande
consument worden aangeboden. Een sterk en goed werkend 
mededingingsbeleid is dan ook een belangrijke factor om inno-
vatieentechnologischeontwikkelingentestimuleren,omop
deze manier mee bij te dragen tot de verdere vergroening van de 
Belgische economie. Ook zal de BMA waar mogelijk meewerken 
aan het omschrijven van de gevallen waarin bedrijven kunnen 
samenwerken bij de ontwikkeling van groene en duurzame tech-
nologieënenhetbereikenvanduurzaamheidsdoelstellingenen
zal zij erop toezien dat de markt niet wordt afgegrendeld voor 
dergelijketechnologieën.

20 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-pack-
age

21 Eenpositievaneconomischeafhankelijkheidwordtgedefinieerdalseen
positievanonderworpenheidvaneenondernemingtenaanzienvanéén
of meer andere ondernemingen gekenmerkt door de afwezigheid van een 
redelijkequivalentalternatief,beschikbaarbinneneenredelijketermijn,
en onder redelijke voorwaarden en kosten, die deze of elk van deze on-
dernemingentoelatenomprestatiesofvoorwaardenopteleggendieniet
kunnenverkregenwordeninnormalemarktomstandigheden(artikelI.16,
12bis°WER).

3. Prioritaire sectoren voor 2021 

De formele procedures gericht op de vervolging van inbreuken 
vormen de harde kern van de instrumenten waarover de BMA 
beschikt om ontradend op te treden en bepalen grotendeels de 
impactvandeondernomenactiesvandeBMAopdemarktwer-
king. Die toepassing van het recht laat toe om onmiddellijk te 
reageren op het gedrag van de marktspelers, bijvoorbeeld door 
hetopleggenvanboetesominbreukentesanctionerenente
ontmoedigen, maar evenzeer door het opleggen van corrigeren-
de maatregelen, zoals de voorlopige maatregelen, of door het 
verplicht maken van verbintenissen die door de bedrijven wer-
den voorgesteld. Het opleggen van verbintenissen kan gebeuren 
in ieder stadium van de procedure. Die impact beperkt zich niet 
tothetdirecteeffectvandeprocedureopdemarktinkwestie,
maarbreidtzichuittothetverwachteeffectophetgedragvan
andere ondernemingen en de capaciteit om de economische 
groei te ondersteunen. 

Methetoogopeenoptimaalgebruikvanhaarmiddelenzalde
BMAhaarinterventiesconcentrerenopdezakenwaarhetver-
wachtepositieveeffectvanhaaractieshetgrootstis,rekening
houdendmetdemiddelendienodigzijnomdeactiesmetsuc-
ces uit te voeren. Het volledige analysekader wordt in detail in 
bijgevoegde annex toegelicht. 

Eén van de factoren die hierin een rol speelt, is het strategisch 
belang van het onderzoek. Dit is onder meer het geval wanneer 
de BMA de sector, waar de inbreuk is gepleegd, als prioritair 
beschouwt.Voordeidentificatievandezelijst,baseertzijzich
ondermeerophaareigenexpertiseenervaringenuitvorige
onderzoeken, de resultaten van de sectorale screeningmethodo-
logie van het Prijzenobservatorium22, en signalen vanuit andere 
autoriteiten, onderzoeksinstellingen en de academische wereld.

NiettegenstaandedeBMAdezwareinbreukenophetmededin-
gingsrecht zal vervolgen in alle sectoren van de economie, zullen 
volgende sectoren prioritair behandeld worden: 

•	 De digitale economie

 De digitale economie kreeg de afgelopen jaren de aan-
dacht van vele mededingingsautoriteiten23. Zoals hierboven 
reeds werd aangegeven, worden nu ook op beleidsvlak 
verschillendeinitiatievenondernomen.Digitale bedrijven 
worden vaak gekenmerkt door aanzienlijke schaalvoorde-
len,directeenindirectenetwerkeffectendiehuneventuele

22 De horizontale screening van het Prijzenobservatorium gaat na welke 
sectoreneenverhoogdrisicoopeenminderefficiëntemededingingopde
marktwerking vertonen. 

23 Crémer,J.,deMontjoye,Y.-A.etH.Schweitzer(2019),“Competition
policyforthedigitalera,”EuropeanCommission,Brussels;Furman,J.et
al. (2019),“Unlockingdigitalcompetition,ReportoftheDigitalCompetim-
tionExpertPanel:Anindependentreportonthestateofcompetitionin
digitalmarkets,withproposalstoboostcompetitionandinnovationfor
thebenefitofconsumersandbusinesses»;StiglerCenter(2019),“Digital
Platforms,MarketsandDemocracy:APathForward.”StiglerCenterfor
theStudyoftheEconomyandtheStateattheUniversityofChicagoBooth
SchoolofBusiness,Chicago;Lear(2019),“Ex-postAssessmentofMerger
ControlDecisionsinDigitalMarkets,”rapportinopdrachtvandeCompeti-
tionandMarketsAuthority.
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marktmacht versterken, en de capaciteit om hun diensten en 
algoritmes te verbeteren via de toegang tot voldoende ge-
detailleerde persoonsgegevens. Meer algemeen zal de BMA, 
net als de andere autoriteiten, vooral alert zijn voor eventuele 
misbruikenvanmachtspositieenvoorinbreukenophetme-
dedingingsrecht die gefaciliteerd worden door het gebruik 
van algoritmes of gegevens.

•	 Dienstverlening aan bedrijven en consumenten (in het bijzon-
derdegereglementeerdeberoepen)

 Een onderzoek van het Prijsobservatorium over de werking 
van de juridische, boekhoudkundige, architectuur- en en-
gineering dienstenmarkten24 en een onderzoek over de wer-
king van vastgoedmakelaars25 tonen aan dat de reglemente-
ringvanberoepenkanleidentoteenverlaagdeconcurrentie
meteenverhogendeeffectopdeprijzentotgevolg. De BMA 
zaldanookactiesondernemenoptweefronten,namelijk
enerzijds het mededingingsrecht toepassen op de beroepsve-
renigingen wanneer die de regels overtreden, en anderzijds 
pleiten voor het herzien van de beroepsregeling indien deze 
detoegangtoten/ofdeuitoefeningvanhetberoeprestrictie-
ver beperkt dan noodzakelijk is om te waarborgen dat doels-
tellingen van algemeen belang worden verwezenlijkt. 

•	 Dedistributiesectorenderelatiesmethaarleveranciers

 DedistributiesectorheeftsindslangdeaandachtvandeBMA,
niet alleen vanwege het belang ervan voor de economie, 
maarookomdathettoegangverschafttoteengrootaantal
producten. Het Jaarverslag 2017 van het Prijzenobservatorium 
laat zien dat de Belgische consument meer betaalt voor zijn 
producten in supermarkten dan consumenten in de belan-
grijkste buurlanden26.BovendienheeftdeCovid-crisisde
voedingsinflatienogverderversterkt:niet-bewerktelevens-
middelen waren in 2020 gemiddeld 4,7 procent duurder dan 
in het jaar voordien. De prijs van bewerkte levensmiddelen 
lag in december 2020 gemiddeld 1,7% hoger dan in december 
2019,terwijldeindexvanconsumptieprijzenslechts0,5
procent hoger noteert dan een jaar geleden27. De contracten 
tussendedistributiesectorenhaarleverancierskunnenin
sommige gevallen leiden tot mededingingsbeperkende ge-
volgen tussen ketens of tussen leveranciers, bijvoorbeeld 
wanneer zij de vrijheid van distributeurs met betrekking tot 
de vaststelling van hun prijzen beperken, of nog de mogeli-
jkheid om hun diensten online aan te bieden. De BMA zal ook 
speciaal aandacht besteden aan de territoriale beperkingen 
van het aanbod. 

24 Prijzenobservatorium,“AnalysevandeprijzenJaarverslag2017vanhet
Instituutvoordenationalerekeningen:Analysevandemarktwerking
voor juridische diensten, boekhoudkundige diensten, diensten van archi-
tectenendienstenvaningenieurs”.

25 Prijzenobservatorium,“AnalysevandeprijzenJaarverslag2019vanhetInn-
stituutvoordenationalerekeningen:DeelIV.Analysevandemarktwerk-
ingvoorvastgoedmakelaarsinBelgië”.

26 9,1%duurderdanFrankrijk,12,9%duurderdanNederlanden13,4%
duurder dan Duitsland, zie pagina 104 e.v. van het Jaarverslag 2017 van 
het Prijzenobservatorium.

27 https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/geharmo-
niseerde-consumptieprijsindex-hicp; Eurostat

•	 De energiesector28

 De energieprijzen zijn in april 2020 ten gevolge van de Covid-
crisissterkgedaald.Nadienhebbenzijzichrelatiefsnelhers-
teld,maardesondanksheeftdecrisisbijgedragentoteen
daling van het aantal bedrijven in de energiesector. De BMA 
zal erover waken dat, zeker in een context van geleidelijke 
afschaffingvankernenergie,deresterendeaanbiedersde
gespannensituatiemeteenbeperktaantalspelersnietaan-
grijpenomeenconcurrentiebeperkendbeleidtevoeren.

•	 Defarmaceutischesector

 DefarmaceutischesectorblijfteenprioriteitvoordeBMA,
zoals het geval is in andere Europese landen. De Covid-crisis 
heefthetgrotebelangvandezesectoralleenmaarsterkerin
de verf gezet. De BMA zal aandacht besteden aan alle scha-
kels van de waardeketen: de door de laboratoria vastgestelde 
prijzen,deconcurrentietussendegroothandelaars-verdelers,
decompetitievedynamiekendeinnovatieophetniveauvan
de apotheken.

•	 Delogistiek

 Delogistiekesectorvertegenwoordigteenbelangrijkaantal
arbeidsplaatsenentoegevoegdewaardeinBelgië.Dehavens
zijn een toegangspoort voor veel producten in Europa, en de 
geografischeliggingvanhetland,dedichtheidvanhetwegen-
net, het spoorwegnet en de binnenwateren, zorgen ervoor 
datvelegoederenviaBelgiëwordendoorgevoerd.DeBMA
zal alert zijn om ervoor te zorgen dat een gezonde concurren-
tiezichontwikkeltindiegebieden.

•	 Openbare aanbestedingen

 De aanbestedende overheden bieden jaarlijks contracten aan 
voor een bedrag van ongeveer 60 miljard euro, of ongeveer 
10tot15%vanhetbrutonationaalproduct29. Bovendien zijn 
die contracten uiterst gevoelig voor het ontstaan van karte-
lafspraken vermits bij de openbare aanbestedingen, in te-
genstelling tot andere markten, het prijsverloop geen impact 
heeftopdeaanbestedehoeveelheden(vastgelegddoorde
aanbestedendeoverheden)30. 

28 DehorizontalescreeningvandeFODeconomieidentificeerteenreeks
sectorendiebijzondereaandachtverdienen,waaronderdeproductievan
elektriciteit,gas,stoomengekoeldelucht(NACE35).

29 Public Procurement Indicators 2017 DG GROW, G - Single Market for 
PublicAdministrationG4-InnovativeandeProcurement∗ July 9, 2019. De 
exacte marktomvang is moeilijk te ramen. In geval 15% van het huidige 
BBP wordt toegepast, bedraagt de marktomvang vandaag zelfs ruim 70 
miljard euro. 

30 Ziebv.Heimler,A.(2012)“CartelsinPublicProcurement”,Journalof
CompetitionLaw&Economics.

36 l BMA Jaarverslag 2020

https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/geharmoniseerde-consumptieprijsindex-hicp
https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/geharmoniseerde-consumptieprijsindex-hicp


•	 Detelecommunicatiesector31

 DetelecommunicatiesectorblijfteenprioriteitvoordeBMA.
Consumenten blijven steeds vaker kiezen voor gezamenlijke 
aanbiedingen met een verdere toename van de verkoop van 
4play-bundelseneenverderestijgingvandebundelpene-
tratieophuishoudniveau32. Bovendien zijn dit type klanten 
veelal minder geneigd te veranderen van operator33. De BMA 
zalindezecontextdenodigemaatregelentreffenopdatde
concurrentietussenoperatorsendetoegangtotdemarkt
niet wordt bemoeilijkt.

Over het type inbreuk dat de BMA zal opsporen, zal zij het even-
wicht moeten nastreven tussen enerzijds het vervolgen van 
evidenteinbreuken(hardcoreinbreuken)enanderzijdsmeer
complexe en/of meer innoverende zaken. 

5 maart 2021

31 DehorizontalescreeningvandeFODeconomieidentificeerteenreeks
sectoren die bijzondere aandacht verdienen, waaronder de telecommu-
nicatie(NACE61)(ziePrijzenobservatorium(2019),“Marktwerkingin
België”)

32 MededelingvandeRaadvanhetBIPTvan30juni2020betreffendede
statusvandeelektronischecommunicatie-entelevisiemarktin2019.

33 MededelingvandeRaadvanhetBIPTvan30juni2020betreffendede
statusvandeelektronischecommunicatie-entelevisiemarktin2019,
p.32:“Hetaantalhuishoudensdiein2019voorhunvastedienstenklant
werden bij een andere operator daalde lichtjes van 100.422 naar 95.144. 
Hierbijisdeoverschakelingnaar4-playvanbelang:vastedienstenzitten
namelijk steeds vaker in een 4-play , wat de klantenbinding verhoogt en 
hetklantenverliesreduceerttot2,7%.”
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Bijlage:	Analysekader	betreffende	het	bepalen	van	prioritaire	inbreukdossiers
Methetoogopeenoptimaalgebruikvanhaarmiddelenzalzijhaarinterventiesconcentrerenopdiezakenwaarhetverwachtepo-
sitieveeffectvanhaaractieshetgrootstis,rekeninghoudendmetdemiddelendienodigzijnomdeactiesmetsuccesuittevoeren.
Ze moet hierbij het goede evenwicht vinden:

•	 tussenrelatiefeenvoudigezakenwaarbijdemeestevidenteinbreukenwordenvervolgd,endemeercomplexeofinnoverende
zaken met een meerwaarde voor de rechtspraak;

•	 tussendekartelafspraken,deverticalerestrictiesendemisbruikenvanmachtspositie;

•	 tussendezakendietoelatenombinneneenrelatiefkorteperiodetewordenafgerondendezakendieeenlangereonderzoekster-
mijn behoeven;

•	 tussen verschillende economische sectoren, om een evenwicht te garanderen tussen enerzijds strategische sectoren met een 
macro-economisch belang en de andere sectoren, van minder strategisch belang, maar waar het mededingingsrecht eveneens van 
toepassing is.

Zoals ook bij andere mededingingsautoriteiten het geval is, houdt de BMA rekening met 4 factoren om het belang van een zaak in te 
schatten:34

•	 Impact—DeAutoriteitzaleenevaluatiemakenvandedirecteschadediedeaangeklaagdeinbreukheeftveroorzaaktindesec-
torwaardeinbreukisgepleegd,nietalleenoverdegehanteerdeprijs,maareveneensoverheteffectopdekwaliteitvanhet
productofdedienstverleningaandeconsument.Zezalookrekeninghoudenmetdiverseindirecteeffecten,zoalshetontrading-
seffectvanandereinbreukeninaanverwantesectoren,enheteffectopdewaardeketenwanneerdeaangeklaagdeinbreukeen
impactheeftopdewerkingervan.

•	 Strategisch belang—Een onderzoek opstarten i.v.m. een vermeende inbreuk kan voor de BMA van strategisch belang zijn wan-
neerzijdesector,waardeinbreukisgepleegd,alsprioritairbeschouwt(ziehierbovendeoplijstingvanprioritairesectorenvoor
2020),ofwanneerzeeeninterpretatievandewetwilverduidelijkenendezaakeenprecedentswaardekanhebben.Wanneerde
Autoriteitechtervaststeltdatandereinstellingenbetergeplaatstzijnomhetspecifiekprobleemtebehandelen,danzalhetstra-
tegisch belang ervan minder groot zijn. 

•	 Risico’s—DeBMAzalmindergeneigdzijnommiddelenintezettentenbehoevevanhetonderzoekvaneeninbreukwanneerhet
risicoreëelisdathetonderzoekgeennuttigresultaatzalopleveren.

•	 Middelen—De BMA zal eveneens rekening houden met de middelen die noodzakelijk zijn om een onderzoek op te starten of om 
eenonderzoekverdertezetten,endatzalbepalendzijnvoorhetvastleggenvandekalendervandeonderzoeken.

34 Zie in bijzonder, “OFTPrioritisationPrinciples”.
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