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1. Le problème des amendes (1) 

 Is the sky the limit? 
 

– 2009 – Intel: 1,06 bio euro 
– 2008 – Microsoft: 899 mio euro 
– 2008 – Saint-Gobain: 896 mio euro 
– 2009 – E.On en GDF Suez: 553 mio euro 
– 2007 – ThyssenKrupp: 479,7 mio euro 
– 2006 – ENI SpA: 272,2 mio euro 
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1. Le problème des amendes (2) 

 Pro: 
– A l’exception de l’affaire Intel, les amendes les plus élevées 

concernaient des récidivistes 
– Les amendes antérieures n’avaient donc pas l’effet dissuasif requis.  
– Le niveau des amendes suscite probablement des demandes de 

clémence 
 Contre: 

– Qui finit par payer les amendes? Le consommateur? La société par un 
abandon d’investissements? 

– L’effet cumulatif des amendes et des domages intérêts? 
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2. Il n’ y a pas cent alternatives pour les amendes administratives 

 Des amendes administratives pour des personnes physiques: l’expérience 
aux Pays Bas n’est guère concluante 

 Des interdictions d’exercer des mandats, notamment d’administrateur de 
sociétés: piste qui mérite une analyse plus poussée 

 Des sanctions pénales:  
– Une étude de l’OFT identifie les sanctions pénales comme les sanctions à l’effet 

dissuasif le plus important 
– l’approche américaine adoptée ou envisagée notamment en France, en Irlande, 

en République Chèque, aux Pays Bas, au Royaume Uni 

 



3. Vooronderstellingen 

 Strafsancties alleen te overwegen voor nader te definiëren ernstige 
inbreuken op het kartelverbod.  

 Strafsancties kunnen alleen door de strafrechter worden opgelegd en de 
strafvervolging moet geleid worden door het Openbaar Ministerie en de 
onderzoeksrechter al dan niet in samenwerking met het Auditoraat; 

 Het invoeren van strafsancties voor rechtspersonen heeft weinig of geen 
toegevoegde waarde.  

 Het clementiebeleid is een onmisbaar instrument voor het 
vervolgingsbeleid.  



4. Uitdagingen 

 Kan een administratieve procedure tegen een onderneming worden 
afgesloten met een beslissing van de mededingingsautoriteit (waarin een 
inbreuk wordt vast gesteld) terwijl er nog een strafonderzoek loopt tegen 
de betrokken fysische personen 

 Hoe kan men vermijden dat bestuurders en personeelsleden waarvan de 
medewerking noodzakelijk is voor een behoorlijk onderbouwd 
clementieverzoek die medewerking weigeren uit vrees dat zij zo ‘munitie’ 
bieden voor een strafprocedure tegen henzelf? 

 Aan welke eisen dient een administratief onderzoek te voldoen opdat de 
resultaten van dat onderzoek ook bruikbaar zouden zijn in een 
strafonderzoek? 



5. Institutionele formules 

 Er kan aan verschillende formules worden gedacht: 
– Parallelle onderzoeken van het Parket en het Auditoraat 
– Het strafonderzoek start pas als de Raad zich heeft uitgesproken 
– Het Auditoraat verzoekt na onderzoek om strafvervolging, en 

• De administratieve procedure wordt verder gezet voor de Raad, 
• De procedure voor de Raad wordt geschorst 



6. Besluit en randvoorwaarden 

 Men kan denken aan een strafbepaling die voorziet in het opleggen van 
vrijheidsstraffen met een maximumduur van ten minste één jaar voor de 
(nader te omschrijven) actieve betrokkenheid bij (nader te definiëren) 
hardcore kartel inbreuken (horizontale prijs-, marktverdelings- en 
productievolume afspraken) 

 Op voorwaarde dat: 
– De strafprocedure de administratieve procedure niet schorst, 
– Het clementiebeleid gevrijwaard wordt: een immuniteit van 

strafvervolging voor wie actief meewerkt aan een succesvolle 
clementieprocedure. 


	Sanctions pénales en droit de concurrence (belge)
	1. Le problème des amendes (1)
	1. Le problème des amendes (2)
	2. Il n’ y a pas cent alternatives pour les amendes administratives
	3. Vooronderstellingen
	4. Uitdagingen
	5. Institutionele formules
	6. Besluit en randvoorwaarden

