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De Belgische Mededingingsautoriteit beoordeelt in een amicus curiae een sponsorcontract tussen
de Koninklijke Belgische Biljartbond en een leverancier van biljartballen
In april 2021 verzocht de Ondernemingsrechtbank van Leuven de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA)
om schriftelijke opmerkingen (amicus curiae) over de verenigbaarheid met de mededingingsregels van de
toekenning van een sponsorcontract door de Koninklijke Belgische Biljartbond aan een leverancier van
biljartballen. Het contract bepaalde dat de onderneming de officiële en exclusieve leverancier was voor
biljartballen voor de Kampioenschappen van België multidisciplines.
In de amicus curiae die einde augustus 2021 werd ingediend bij de rechtbank, wees de BMA erop dat een
sportbond die een machtpositie bekleedt op de markt voor de organisatie en exploitatie van wedstrijden,
verplicht is een objectieve, niet-discriminerende en transparante in-mededingingstelling te organiseren
wanneer hij een exclusief sponsorcontract wil toewijzen aan een bepaalde producent van biljartballen (artikel
IV.2 WER en 102 VWEU). Verder toetste de BMA de exclusieve sponsorovereenkomst aan de bepalingen van
artikelen IV.1 van het Wetboek van economisch recht (WER) en 101 VWEU. In een vonnis van 30 november
2021 stelde de Ondernemingsrechtbank uiteindelijk een inbreuk vast op de artikelen IV.1 en IV.2 WER en 101
en 102 WVEU.
Het verzoek van de Ondernemingsrechtbank is gebaseerd op artikel IV.88 WER dat de rechtbanken en hoven
toelaat de BMA om advies te vragen met betrekking tot de toepassing van het mededingingsrecht.
U vindt hier de link naar de amicus curiae van de BMA en het vonnis van de Ondernemingsrechtbank.
Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:
Yves Van Gerven
Directeur Juridische Zaken
Tel: +32 (2) 277 62 57
E-mail: yves.vangerven@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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