1 april 2022

BEKENDMAKING VAN HET DIRECTIECOMITE VAN DE BELGISCHE
MEDEDINGINGSAUTORITEIT
De wet van 28 februari 2022 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1 en de Richtsnoeren van het
Directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit (hierna “BMA”)

De wet van 28 februari 2022 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en
de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten
van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van
de interne markt trad op 17 maart 2022 in werking.
Deze wet voorziet met name in bepaalde wijzigingen van de artikelen IV.19 § 1, 5° (informele
zienswijzen) en IV.79 en IV.84 (geldboeten) van het Wetboek van economisch recht (WER).
In afwachting van een aanpassing van de Mededeling betreffende de informele zienswijzen van de
voorzitter van de BMA (B.S. 25.05.2020, blz. 37397) en de Richtsnoeren betreffende de berekening
van de geldboeten voor ondernemingen en ondernemingsverenigingen (B.S. 16.09.2020, blz. 66790)
vestigt het Directiecomité van de BMA de aandacht erop dat deze Mededeling en Richtsnoeren
onverkort van toepassing blijven.
Wat de clementieregeling betreft, voorziet de wet van 28 februari 2022 in de vervanging van artikel
IV.54 WER door de nieuwe artikelen IV.54 tot IV.54/6 WER die onmiddellijk van toepassing zijn.1
Het Directiecomité van de BMA zal de Clementierichtsnoeren van 6 mei 2020 (B.S. 22.05.2020, blz.
37186), zoals gewijzigd op 8 december 2021 (B.S. 17.01.2022, blz. 1804), die werden aangenomen in
uitvoering van het oude artikel IV.54, aanpassen aan deze nieuwe artikelen.
In afwachting blijven de Clementierichtsnoeren van 6 mei 2020 van toepassing voor zover zij niet
strijdig zijn met deze nieuwe artikelen IV.54 tot IV.54/6 WER.2
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Zie ook de definities die de wet van 28 februari 2022 heeft ingevoegd in artikel I.6, 18° tot 30° WER.
De verwijzingen in de Richtsnoeren naar het oude artikel IV. 54 WER worden geacht te verwijzen naar de
overeenkomstige bepalingen van de nieuwe artikelen IV.54 tot IV.54/6 WER ingevoegd door de wet van 28 februari 2022.
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