
 
 
 
 
 
 
 
   

Indiening van eventuele opmerkingen van de partijen uiterlijk vijf werkdagen voor de zitting van het 
Mededingingscollege (voor zover er geen vertrouwelijke gegevens zijn), art. V.4§2 

 

Betekening van de beslissing aan de 
minister, art. V.6 
 

Voorlopige maatregelen, WER boek V 

Presentatie door de minister aan 
de regering van een plan voor 
een structurele verandering in de 
werking van de markt in de 
betrokken sector, binnen een 
termijn van 6 maanden na het 
besluit van het 
Mededingingscollege, art. V.6 
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De Belgische mededingingsautoriteit wordt gevat door de bezorging van het verslag van het 
Prijzenobservatorium. Dit verslag kan een probleem inzake prijzen of marges, abnormale 
prijzenevolutie of een structureel marktprobleem vaststellen, art. V.3 

Zitting van het Mededingingscollege binnen de 15 kalenderdagen na de indiening van het verslag 
van het Prijzenobservatorium (mogelijke verlenging van maximaal 2 weken). 
Worden gehoord tijdens de zitting, het Prijzenobservatorium, de betrokken partijen vermeld in het 
rapport van het Prijzenobservatorium en indien deze niet in het verslag vermeld worden, de 
organisaties van de Centrale Raad van het Bedrijfsleven die de betrokken sector(en) 
vertegenwoordigen, art. V.4§2 

Beslissing van het Mededingingscollege 
om voorlopige maatregelen uit te 
vaardigen voor een periode van maximaal 
6 maanden, binnen een termijn van 1 
maand na de zitting van het 
Mededingingscollege (mogelijke 
verlenging van maximaal 2 weken), art. V. 
4 § 1 en 4 
 
  

Afwezigheid van 
een beslissing 
van het 
Mededingingscolle
ge binnen een 
termijn van 1 
maand na de 
zitting van het 
Mededingingscolle
ge (mogelijke 
verlenging van 
maximaal 2 
weken). Er worden 
geen  voorlopige 
maatregelen 
bepaald, art. V. 
4§4 
 
 

Beslissing van het 
Mededingingscollege om  
geen voorlopige 
maatregelen uit te 
vaardigen, binnen een 
termijn van 1 maand na de 
zitting van het 
Mededingingscollege 
(mogelijke verlenging van 
maximaal 2 weken), art. V. 
4 §4 
 
 

Betekening van de 
beslissing aan de minister, 
art. V.6 

Mogelijke bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de site van de 
Belgische Mededingingsautoriteit art. V.5 §2, al.4 
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