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Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit legt aan de Orde der
apothekers een boete op van 245.000 euro voor de praktijken die het voorwerp uitmaakten van
de beslissing van 28 mei 2019
Op 28 mei 2019 had de Belgische Mededingingsautoriteit een beslissing genomen waarin de Orde der
apothekers werd veroordeeld omdat ze de ontwikkeling van de groep MediCare-Markt probeerde te
belemmeren en haar een boete van 1 miljoen euro werd opgelegd.
In een arrest van 2020 had het Marktenhof de beslissing van 28 mei 2019 vernietigd voor zover daarin het
bedrag van de boete was vastgesteld op 1 miljoen euro, terwijl de inbreuk en het beginsel zelf van het
opleggen van een boete aan de Orde van Apothekers werden bevestigd. Het Marktenhof had de zaak
verwezen naar het Mededingingscollege om het eindbedrag van de boete vast te stellen met inachtneming
van het wettelijk maximum dat gold in de oude versie van de wet (artikel IV.70 WER versie 2013).
Op basis van de bepaling van het arrest van het Hof van Beroep van 8 januari 2020, heeft een College, anders
samengesteld, een beslissing genomen waarbij aan de Orde der apothekers een geldboete van 245.000 euro
is opgelegd.
Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:
Pierre Battard, 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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