
   
 

  
PUBLIEKE VERSIE 

 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit 

Beslissing BMA-2022-RPR-33 van 18 oktober 2022 in toepassing van 
punt 4 van het beschikkend gedeelte van beslissing BMA-2022-RPR-32 
van 20 september 2022 
 

Zaak MEDE-RPR-22/0004 

Verzoek om een bijkomende termijn  

1. Motz Computer Service und Vertriebs GmbH, Deister Electronic GmbH, Gantner Pigeon Systems GmbH 

en Rüter EPV-Systeme GmbH (hierna: “Verzoeksters”) hebben op 18 oktober 2022 een verzoek ingediend 

om te kunnen genieten van een bijkomende termijn waarbinnen zij hun input kunnen meedelen op de set 

van documenten die hen onder meer op 17 oktober 2022 door KBDB werden meegedeeld.  

2. Het College oordeelt dat de eventuele toekenning van dit verzoek een wijziging inhoudt van maatregel 

2a die door het College bij beslissing van 20 september 2022 werd opgelegd (zie punt 2 van het 

beschikkend gedeelte van deze beslissing).  

3. In de beslissing van het Mededingingscollege van 20 september 2022 wordt in maatregel 2a bepaald 

dat (i) de KBDB voor 1 oktober 2022 aan de fabrikanten de met het oog op vaststelling van de standaard 

voor het seizoen 2023 overwogen wijzigingen van de voor het seizoen 2020 geldende standaard dient 

mee te delen, en dat (ii) de fabrikanten tussen 1 en 21 oktober hun input kunnen meedelen met 

betrekking tot de overwogen wijzigingen door de KBDB aan de voor het seizoen 2020 geldende standaard.  

4. Naar zeggen van verzoeksters heeft de KBDB op 30 augustus 2022, en nadien ook op 17 oktober 2022, 

documenten overgemaakt aan verzoeksters.   

5. De termijn bepaald in de beslissing van 20 september 2022 voor verzoeksters loopt af op 21 oktober 

2022. 

6. De beslissing van het Mededingingscollege van 20 september 2022 voorziet dat bij een verzoek om 

herziening (wijziging) van de maatregelen door een partij, de andere partij, dus in dit geval KBDB, over 

een termijn van 5 werkdagen dient te beschikken om op dit verzoek te antwoorden.  

7. Verzoeksters hebben hun verzoek om een bijkomende termijn op 18 oktober 2022 meegedeeld aan 

KBDB.  

8. De termijn van 5 werkdagen loopt af na het verstrijken van de termijn op 21 oktober 2022 waarbinnen 

de verzoeksters hun input dienen te geven op de overwogen wijzigingen van de standaard 2020.  
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9. Om het nuttige effect te verzekeren van het verzoek om een bijkomende termijn en de door het College 

bij beslissing van 20 september 2022 opgelegde maatregel 2a, daarbij in aanmerking nemend het recht 

van KBDB om gehoord te worden, acht het College het nodig om de termijn voor verzoeksters die afloopt 

op 21 oktober te schorsen, totdat het uitspraak doet over het verzoek om een bijkomende termijn.  

 

OM DEZE REDENEN:  

- Stelt het Mededingingscollege vast dat de termijn van 5 werkdagen te rekenen vanaf het verzoek 

van vandaag loopt en dat KBDB de mogelijkheid heeft een antwoord binnen deze termijn in te 

dienen.  

- Beslist het Mededingingscollege de termijn die afloopt op 21 oktober zoals vermeld in maatregel 2a 

van de beslissing BMA-2022-RPR-32 van 20 september 2022 te schorsen totdat het uitspraak doet 

over het verzoek om een bijkomende termijn. 

Aldus beslist op 18 oktober 2022 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques Steenbergen, 

voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het Mededingingscollege, Isabelle Buelens en 

Kris Dekeyser, assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit. 

 

 

Voor het Mededingingscollege, 

 

 

 

J. Steenbergen 

Voorzitter 

 

 

 

 


