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De hervorming van de Belgische 
Mededingingswet 
 
Enkele bedenkingen 



Het moet sneller! 
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Doelstelling: 
 24 maanden voor inbreukprocedures 
 2 tot max. 4 maanden voor voorlopige maatregelen 



Institutionele aspecten 
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 Van rechtscollege naar administratieve autonome dienst 

o In lijn met EU en Mededingingsautoriteiten in lidstaten 

o Duidelijke oplossing VEBIC-probleem 

o Verlies jurisdictionele waarborgen 

 Wapengelijkheid? 
• Geen termijnen voor onderzoek >< strikte vervaltermijnen voor verdediging (slechts één maand voor 

antwoord op de grieven en neerleggen stukken à décharge) 
• Nieuwe grieven mogelijk in beslissingsfase >< verbod op nieuwe stukken verdedigende partij in 

beslissingsfase (behoudens antwoord op nieuwe grieven) 
• Stukken en inlichtingen van clementieverzoeker gelden tot bewijs van het tegendeel 

 Mededingingscollege: antwoorden op de verdedigingsmiddelen? 
 Beginselen van behoorlijk bestuur 

o Geen gezag van gewijsde 

 Impact op schadeclaimprocedures 



Institutionele aspecten 
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 De voorzitter – Super Mario nr. 1  

o CEO & COO van de BMa 

o Informele procedures 

o Internationale aspecten 

o Sectoronderzoeken 

o Voorzitter Mededingingscollege 



 De  Auditeur-Generaal  (“AG”) - Super Mario nr.  2  

o Openen onderzoeken 

o Algemene leiding onderzoek 

o Grieven 

o Ontwerpbeslissing (auditeur) 

Institutionele aspecten 
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Institutionele aspecten 
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 Exit  Auditoraat – Iedereen Auditeur! 

 Directeurs economische en juridische studies (“DES”/DJS”) 

o Op onderzoeksniveau (DES)? Beslissingsniveau (DJS)? Beide? 

 Assessoren Mededingingscollege 

o Voldoende ondersteuning om daadwerkelijk impact te hebben? 

 



Institutionele aspecten 
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 Het Mededingingscollege 

 

o Geen materiële of inhoudelijke ondersteuning, behoudens de Dienst van de 
voorzitter en de DJS? 
 

o Geen mogelijkheid om dossier terug te sturen naar het auditoraat 
 

o MvT: “dient te oordelen over het ontwerp van beslissing”, m.a.w. enkel “up or out” 
en niet uitschrijven van een eigen beslissing?  Mededingingscollege kan evenwel 
toezeggingen/voorwaarden en verplichtingen verlangen van de onderneming 
 

o Moet beslissen binnen een termijn van één maand na de hoorzitting 

 



Procedure-aspecten 
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 Bepaalde tekortkomingen en lacunes van de WBEM 2006 worden niet gecorrigeerd of 
ingevuld 

 

 Opsplitsing van de procedure over twee niveaus: (a) voor de auditeur en (b) voor het 
Mededingingscollege 

 



Procedure-aspecten 
 Overzicht van de procedure restrictieve praktijken 
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A. DE ONDERZOEKSPROCEDURE 

 

 

 

Opening onderzoek: AG, na advies DES en DJS 

Aanduiding  onderzoeksteam: (“auditeur” en onderzoekers) : AG 

Aanduiding Begeleidingscel  Auditoraat (AG + Auditeur + personeelslid auditoraat 
buiten team): AG 

Algemene leiding onderzoek: AG 

Verzoeken om inlichtingen: auditeur 

Huiszoeking: auditeur (machtiging ondezoeksrechter) 

Onderzoeksdossier/proceduredossier: auditeur 



Procedure-aspecten 
 Overzicht van de procedure restrictieve praktijken 
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Vertrouwelijkheid gegevens: auditeur 

Beslissing Seponering of Gegrondheid: Begeleidingscel Auditoraat 

Mededeling Grieven: AG 

Toegang partijen tot bewijsmateriaal gebruikt voor grieven + niet-vertrouwelijke versie 
onderzoeksdossier 

Antwoord/stukken à décharge partijen: termijn bepaald door AG; min. één maand na 
mededeling grieven 

Mededeling Ontwerpbeslissing: auditeur: binnen  één maand na antwoord partijen 
 Auditeur mag nieuwe grieven toevoegen      



Procedure-aspecten 
 Overzicht van de procedure restrictieve praktijken 
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B. DE BESLISSINGSPROCEDURE 

 

 

 

Samenstelling Mededingingscollege:  voorzitter; Mededingingscollege ontvangt 
ontwerpbeslissing en proceduredossier (dossier à charge) 

Toegang partijen tot onderzoeksdossier/proceduredossier 

Partijen verwijderen vertrouwelijke passages uit ontwerpbeslissing: beslissing AG 

Schriftelijke opmerkingen partijen + neerleggen stukken à décharge uit 
onderzoeksdossier: 2 maanden vanaf toegang (termijn verlengbaar door Vz) 

Verbod neerlegging bijkomende stukken à décharge (behoudens “bewijs van een 
feit” en antwoord op nieuwe grieven) 

Hoorzitting Mededingingscollege: min. 1 maand en max. 2 maand na afsluiting 
schriftelijke procedure (geen tweede ronde) 

Beslissing Mededingingscollege: binnen 1 maand na hoorzitting 



Procedure-aspecten 
 Overzicht van de procedure restrictieve praktijken 
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Toezeggingen: wet voorziet niet in een verlenging van de termijnen (noch tijdens de 
procedure voor het auditoraat, noch tijdens de procedure voor het Mededingingscollege); 
evenmin in de mogelijkheid om bijkomende stukken neer te leggen ter ondersteuning van 
voorgestelde toezeggingen) 



Procedure-aspecten 
 Overzicht van de procedure voorlopige maatregelen 
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Klager/Minister/Auditoraatscel legt verzoek neer bij de Vz + betrokken onderneming 

Samenstelling Mededelingscollege: Vz 

Vz stelt datum zitting vast (binnen maand na neerlegging verzoek) 

AG legt eventuele schriftelijke opmerkingen neer zes dagen voor de zitting; geen 
onderzoek door auditoraat 

Betrokken onderneming heeft min. vijf dagen voor de zitting toegang tot schriftelijke 
opmerkingen/stukken (enkel niet-vertrouwelijke versie) 

Mededelingscollege hoort verzoeker en auditeur; wet voorziet niet uitdrukkelijk in horen 
van de betrokken onderneming 

Geen termijn voor neerleggen schriftelijke opmerkingen (door betrokken onderneming; 
ook door verzoeker, cfr. Art. IV.64,§4?) 

Termijnen kunnen met max. twee weken worden verlengd 

Mededingingscollege beslist binnen één maand na de zitting; bij ontstentenis van 
beslissing is verzoek geacht verworpen 



Inbreuken door individuen 
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• Enkel horizontale “hardcore” inbreuken 

• Algemeen geformuleerd: onderhandelen/afspreken over prijzen is 
verboden, zonder dat er noodzakelijkerwijze sprake is van een restrictieve 
overeenkomst, in hoofde van de onderneming, die verboden is door het 
mededingingsrecht 

• De inbreuk valt niet onder de noemer “restrictieve mededingingspraktijk” 
(art. IV.3) en de desbetreffende onderzoeks/beslissingsprocedures zijn niet 
uitdrukkelijk van toepassing (niet vermeld in art. IV.41,§1,2°, doch wel 
zijdelings vermeld in art. IV.42,§4 en 45§§1,2 en 5, doch niet §3). 

• Boete: € 100 tot 10.000 



Hoger Beroep bij Hof van Beroep te Brussel 
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• Principe: volheid van bevoegdheid met indeplaatsstelling 

• Echter: vernietingsbevoegdheid 

o “Toelaatbaarheid concentraties”  (toelaatbaar/ontoelaatbaar) 
o “Voorwaarden en verplichtingen” (in concentratiebeslissingen – zie art. 

IV.61,62,1 – of worden hier toezeggingen bedoeld in concurrentiebeslissingen?) 
o Wanneer Hof van Beroep een inbreuk vaststelt op 101/102 VWEU, anders dan 

de aangevochten beslissing van het Mededingingscollege 

• Dossiers worden niet meer overgemaakt (doch Hof van Beroep kan 
proceduredossier en procedurestukken opvragen) 

• Geen specifieke procedureregels – quid vertrouwelijke gegevens? 

• Hof van Beroep oordeelt over de zaak zoals voorgelegd door de partijen 

• Hoger beroep wordt gebracht tegen BMa 

• Hoger beroep tegen huiszoekingsincidenten enkel na de mededeling van de grieven 
en voor zover de betwiste stukken worden gebruikt voor het staven van de grieven 



Kosten 
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• Koning kan lijst vastleggen van procesbehandelingen en onderzoeks-
maatregelen waarvan de kosten ten laste komen van de betrokken 
ondernemingen 


	De hervorming van de Belgische Mededingingswet��Enkele bedenkingen
	Het moet sneller!
	Institutionele aspecten
	Institutionele aspecten
	Institutionele aspecten
	Institutionele aspecten
	Institutionele aspecten
	Procedure-aspecten
	Procedure-aspecten�	Overzicht van de procedure restrictieve praktijken
	Procedure-aspecten�	Overzicht van de procedure restrictieve praktijken
	Procedure-aspecten�	Overzicht van de procedure restrictieve praktijken
	Procedure-aspecten�	Overzicht van de procedure restrictieve praktijken
	Procedure-aspecten�	Overzicht van de procedure voorlopige maatregelen
	Inbreuken door individuen
	Hoger Beroep bij Hof van Beroep te Brussel
	Kosten

