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De Belgische Mededingingsautoriteit legt voorlopige maatregelen op naar aanleiding van het miskennen van 
de mededingingsregels die van toepassing zijn op de ontwikkeling van een standaard voor Cloud-applicaties 

Het College van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft op 20 september 2022 beslist dat het prima facie 

niet onredelijk is dat de standaard 2022 die van toepassing is op de ontwikkeling van Elektronische 

Tijdsregistratiesystemen (ETS) door de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond(KBDB) werd vastgesteld op 

een wijze die onverenigbaar is met de artikelen IV. 1 en 2 van het Wetboek van economisch recht (WER) en 101 

en 102 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). 

Bijgevolg heeft het College de KBDB voorlopige maatregelen opgelegd om te garanderen dat de betrokken 

standaard voor het seizoen 2023 kan worden vastgesteld op  een transparante en niet-discriminerende wijze, 

zulks voornamelijk door een nieuwe raadpleging van alle fabrikanten van ETS en de organisatie van tests om een 

tijdige goedkeuring van compatibele ETS mogelijk te maken. 

Deze standaard bepaalt de technische vereisten waaraan ETS moeten voldoen om in competitieverband te 

kunnen worden gebruikt, en waarborgt de compatibiliteit van ETS van verschillende fabrikanten. De bestreden 

standaard betrof met name de invoering van Cloud-ETS, waarmee vliegtijden kunnen worden berekend en 

geregistreerd in wedstrijden via een cloudapplicatie. 

Krachtens de opgelegde voorlopige maatregelen moet de KBDB tevens binnen 5 werkdagen na de mededeling 

van het besluit van het College al haar leden schriftelijk informeren, een persbericht uitgeven en op haar website 

een mededeling publiceren waarin wordt verduidelijkt dat alle door een fabrikant aangeboden 

controlesystemen met een geldige goedkeuring voor het seizoen 2020 en/of het seizoen 2021 en/of het seizoen 

2022 nog ten minste één jaar na de inwerkingtreding van een nieuwe standard mogen worden gebruikt.  

Evenzo publiceert de KBDB binnen 5 werkdagen na mededeling van het besluit van het college de tekst van de 

voorlopige maatregelen op zichtbare wijze op de eerste pagina van zijn website, tot de aankondiging door de 

KBDB van de inwerkingtreding van een nieuwe standaard. 

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:  
Prof. em. dr. Jacques Steenbergen 
Voorzitter 
Tel: +32 (2) 277 52 72  
E-mail: jacques.steenbergen@bma-abc.be  
Website : www.abc-bma.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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