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K. Bourgeois* en E. Paredis**

Deze kroniek bespreekt de toepassing van de Belgische mede-

dingingswet zoals neergelegd in Boek IV van het Wetboek

van economisch recht (hierna: WER) door de Belgische Me-

dedingingsautoriteit (hierna: BMA) in het jaar 2020.

De BMA heeft in 2020 op het gebied van restrictieve
praktijken één eindbeslissing ten gronde en acht beslis-
singen inzake voorlopige maatregelen genomen. Wat het
concentratietoezicht in 2020 betreft, heeft de BMA 31
beslissingen genomen met betrekking tot aangemelde
concentraties, waarvan er 25 volgens de vereenvoudigde
procedure en zes volgens de normale procedure werden
behandeld. Van de concentraties die volgens de normale
procedure werden behandeld, heeft de BMA er vier in
eerste fase goedgekeurd, waarvan één voorwaardelijk.
Twee concentraties hebben het voorwerp uitgemaakt van
een tweedefaseonderzoek, waarvan één is goedgekeurd
onder voorwaarden en de andere is stopgezet. De BMA
heeft voorts één beslissing genomen betreffende een
verzoek tot opheffing van voorwaarden opgelegd in het
kader van een concentratie.
De belangrijkste door de BMA in 2020 genomen beslis-
singen komen in deze kroniek aan bod, evenals enkele
belangrijke arresten die het Hof van Beroep te Brussel,
sectie Marktenhof (hierna: het Marktenhof) en het Hof
van Cassatie in 2020 hebben gewezen op het gebied van
het mededingingsrecht. Voorafgaandelijk worden enkele
regelgevende en beleidsmatige ontwikkelingen inzake
mededinging besproken die zich in 2020 hebben voorge-
daan.

1. Regelgevende en beleidsmatige
ontwikkelingen1

1.1. Inwerkingtreding van het verbod van misbruik
van economische afhankelijkheid

Het verbod van misbruik van economische afhankelijk-
heid, ingevoerd door de wet van 4 april 2019 houdende
wijziging van het Wetboek van economisch recht met
betrekking tot misbruiken van economische afhankelijk-
heid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktprak-
tijken tussen ondernemingen, is na enig uitstel op
22 augustus 2020 in werking getreden.2 Deze nieuwe
mededingingsrechtelijke inbreuk, die geïnspireerd is
door gelijkaardige bepalingen in Frankrijk en Duitsland
maar geen tegenhanger kent in het Europese mededin-
gingsrecht, verbiedt ‘ondernemingen of een groep van
ondernemingen misbruik te maken van een positie van
economische afhankelijkheid waarin één of meer onder-
nemingen zich bevinden, waardoor de mededinging kan
worden aangetast op de betrokken Belgische markt of op

Mr. K. Bourgeois is advocaat bij Crowell & Moring LLP te Brussel.*
Mr. E. Paredis is advocaat bij Allen & Overy (Belgium) LLP te Brussel.**

De volgende ontwikkelingen worden niet besproken: Huishoudelijk reglement van het Mededingingscollege, Richtsnoeren berekening
geldboeten, Clementierichtsnoeren, Informele zienswijzen voorzitter, Wet van 27 mei 2020 tot wijziging van de wetten van 4 april 2019 houdende
wijziging van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en
oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen en van 2 mei 2019 houdende wijzigingen van boek I ‘Definities’, van boek XV ‘Rechtshand-
having’ en vervanging van boek IV ‘Bescherming van de mededinging’ van het Wetboek van economisch recht, BS 29 mei 2020, 38467.

1

Koninklijk besluit van 31 juli 2020 tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken
van economische afhankelijkheid, BS 12 augustus 2020, 59654. Deze nieuwe mededingingsrechtelijke inbreuk is uitvoerig besproken in de vo-

2

rige kroniek, zie K. Bourgeois & E. Paredis, ‘Kroniek – Toepassing van de mededingingswet door de Belgische Mededingingsautoriteit in 2019’,
SEW 2020, afl. 11, p. 608-622.
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een wezenlijk deel ervan’.3 De BMA heeft deze nieuwe
wetsbepaling nog niet toegepast, maar er zijn wel reeds
een aantal eerste toepassingsgevallen voor de gewone
rechtbanken.4

1.2. Aanvullende regels betreffende de
vereenvoudigde aanmeldingsprocedure

Het Directiecomité van de BMA heeft de aanvullende
regels betreffende de vereenvoudigde procedure bij con-
centraties op 8 januari 2020 goedgekeurd.5 Deze aanvul-
lende regels breiden het toepassingsgebied van de vereen-
voudigde procedure uit tot twee nieuwe categorieën van
concentraties. Ten eerste zal de vereenvoudigde procedure
worden toegepast wanneer het gezamenlijke marktaan-
deel van alle partijen bij de concentratie die horizontale
verbanden met elkaar hebben minder dan 50% is, en
(a) de toename van het incrementele marktaandeel ten
gevolge van de concentratie lager is dan 2% of (b) de
toename van de Herfindahl-Hirschmann Index (hierna:
HHI) ten gevolge van de concentratie minder dan 150
bedraagt. Ten tweede zal de vereenvoudigde procedure
openstaan voor concentraties waarbij het gezamenlijke
marktaandeel van alle partijen bij de concentratie die
horizontale verbanden met elkaar hebben, meer dan 25%
maar minder dan 40% bedraagt of, in geval van verticale
verbanden tussen de partijen, het individuele of gezamen-
lijke marktaandeel op een bovenwaartse of benedenwaart-
se markt meer dan 25% maar minder dan 40% bedraagt,
op voorwaarde dat er geen twijfels bestaan over de toelaat-
baarheid van de concentratie in het licht van alle relevante
omstandigheden.

1.3. Positie van het Auditoraat betreffende de
toepassing van de concentratiecontrole op
locoregionale ziekenhuisnetwerken

Op 22 juli 2020 heeft het Auditoraat van de BMA (hierna:
Auditoraat) een nota gepubliceerd inzake zijn positie
betreffende de toepassing van de concentratiecontrole
op locoregionale ziekenhuisnetwerken.6 Deze nota spruit
voort uit de onduidelijkheid die in de ziekenhuissector
heerste over de toepassing van de wet van 28 februari
2019 tot wijzing van de gecoördineerde wet van 10 juli
2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrich-
tingen wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen
betreft (hierna: Wet betreffende klinische netwerking
tussen ziekenhuizen). De Wet betreffende klinische

netwerking tussen ziekenhuizen bepaalt immers dat
ieder ziekenhuis in België verplicht deel uit dient te ma-
ken van een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk
met een eigen beheer. De vraag rees aldus of de oprich-
ting van een dergelijk netwerk een concentratie zou
kunnen uitmaken. Het Auditoraat stelt in zijn nota dat
dit in bepaalde gevallen inderdaad zo kan zijn, en dat het
feit dat ziekenhuizen verplicht worden om deel uit te
maken van een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk
geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de BMA aan-
gezien de ziekenhuizen nog enige speelruimte behouden
inzake de vorm van de samenwerking en de mate van
integratie binnen het netwerk. Deze nota zou tot een
hele reeks van aanmeldingen van ziekenhuisnetwerken
geleid hebben. De Belgische wetgever besloot echter te
interveniëren door de oprichting van locoregionale zie-
kenhuisnetwerken met terugwerkende kracht uit het
toepassingsgebied van de concentratiecontrole door de
BMA te lichten.7

1.4. Prioriteitenbeleid van de BMA

Het Directiecomité van de BMA heeft voor de zevende
maal zijn jaarlijkse nota opgesteld waarin de beleidsprio-
riteiten van de BMA worden vastgelegd voor het komende
jaar.8 Het prioriteitenbeleid van de BMA is ten opzichte
van 2019 grotendeels ongewijzigd gebleven.9 Nog steeds
worden als prioritaire sectoren beschouwd: de telecom-
municatiesector, de sector van de distributie en de relaties
met haar leveranciers, de dienstverlening aan bedrijven
en aan consumenten, de sector van de openbare aanbe-
stedingen, de farmaceutische sector en de logistieke
sector. De enige nieuwigheid betreft de digitale economie.
De BMA had reeds in 2019 een memorandum inzake de
uitdagingen die de digitale economie schept voor mede-
dingingsautoriteiten gepubliceerd. Dit memorandum,
dat in samenwerking met de Nederlandse Autoriteit
Consument & Markt en de Luxemburgse Conseil de la
concurrence werd opgesteld, is in meer detail in voorgaan-
de kroniek besproken.

Wet houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige
bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen, BS 24 mei 2019, 50066-50072.

3

Zie bijvoorbeeld Ondernemingsrechtbank Gent 28 oktober 2020, nr. A/20/02490 (G.D./The Woody Group BV).4
‘Aanvullende regels betreffende de vereenvoudigde procedure bij concentraties’, 8 januari 2020, https://mededinging.be/sites/default/files/con-
tent/download/files/20200120_vp_ps.pdf.

5

‘Positie van het auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit betreffende de toepassing van de concentratiecontrole op locoregionale zie-
kenhuisnetwerken’, 22 juli 2020, www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/positie_ziekenhuisnetwerken.pdf.

6

Wet van 29 maart 2021 tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgings-inrichtingen, wat de
toepassing van de voorafgaande controle op concentraties van de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft, BS 16 april 2021, 36286.

7

‘Het prioriteitenbeleid van de Belgische Mededingingsautoriteit voor 2020’, 26 maart 2020, www.bma-abc.be/nl/over-ons/publicaties/nota-
prioriteitenbeleid-2020.

8

Deze nota herbevestigt het principe dat vier factoren in overweging worden genomen bij het bepalen van de prioriteiten, met name de impact
van de aangeklaagde inbreuk, het strategisch belang van de zaak, de kans dat het onderzoek een nuttig resultaat oplevert en de middelen die de
BMA ter beschikking heeft.

9
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2. Restrictieve praktijken

2.1. Brussels Airlines/Thomas Cook Belgium10

Het Mededingingscollege van de BMA (hierna: het Me-
dedingingscollege) heeft op 1 juli 2020 beslist dat de
Commercial Service Agreement (hierna: CSA) tussen
Brussels Airlines en Thomas Cook Belgium clausules
bevatte die strijdig zijn met artikel 101 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie (hierna:
VWEU) en artikel IV.1 WER.
Brussels Airlines en Thomas Cook Belgium sloten de
CSA in het kader van de overname van bepaalde activa
van Thomas Cook Airlines Belgium door Brussels Air-
lines. Deze transactie werd in 2017 onvoorwaardelijk
goedgekeurd door de BMA na een eerstefaseonderzoek,
maar tijdens de concentratiecontroleprocedure opende
de auditeur-generaal ambtshalve een onderzoek naar de
wettigheid van de CSA.
Het Mededingingscollege bespreekt vier afzonderlijke
grieven in zijn besluit.
De eerste grief betreft klantafscherming op de Belgische
markt voor de groothandelsverkoop van vliegtuigstoelen
aan touroperators veroorzaakt door een niet-concurren-
tiebeding van meer dan vijf jaar. Op basis van dit niet-
concurrentiebeding dient Thomas Cook Belgium per jaar
een minimumaantal vliegtuigstoelen, dat meer dan 80%
vertegenwoordigt van de totale vraag van Thomas Cook
Belgium naar vliegtuigstoelen, aan te kopen bij Brussels
Airlines. Het Mededingingscollege oordeelt dat deze
clausule niet noodzakelijk was voor het tot stand brengen
van de concentratie, en zelfs een zo ernstige beperking
van de mededinging tot gevolg heeft dat er sprake is van
een overeenkomst met een mededingingsbeperkende
strekking. Immers, volgens het Mededingingscollege
schermt het niet-concurrentiebeding de markt in hoge
mate af ten nadele van concurrerende luchtvaartmaat-
schappijen en heeft het een significante impact op de
gerelateerde markt voor de verkoop van reispakketten
door touroperators doordat het in bijzonder hoge mate
vliegtuigkosten voor de afnemers van reispakketten ont-
trekt aan de mededinging. Brussels Airlines zou geen
efficiënties hebben voorgelegd die zouden kunnen
weerleggen dat sprake is van een mededingingsbeperken-
de strekking of dat de bepalingen in aanmerking zouden
komen voor een ontheffing op grond van artikel 101 lid 3
VWEU.
De tweede grief betreft bronafscherming op de Belgische
groothandelsmarkt voor de verkoop van vliegtuigstoelen
aan touroperators veroorzaakt door de aan Thomas Cook
Belgium toegekende exclusiviteit voor gehele vluchten
of voor een aantal vliegtuigstoelen op sommige vluchten.
Het Mededingingscollege oordeelt dat deze clausule, in-
dien zij toegepast zou worden, mededingingsbeperkende
gevolgen teweeg zou brengen doordat Brussels Airlines

niet vrij kan beschikken over het voorwerp van de overna-
me van Thomas Cook Airlines Belgium: Thomas Cook
Belgium behoudt ingevolge deze clausule immers de
facto de volle beschikking over de overgedragen vluchten,
en Brussels Airlines wordt beperkt in de vrije verkoop
van vliegtuigstoelen aan derde touroperators, waardoor
het voor hen moeilijker wordt om vliegtuigstoelen te
vinden voor vluchten naar de betrokken bestemmingen.
Het Mededingingscollege acht het niet aangetoond dat
een billijk deel van de eventueel gecreëerde voordelen
ten goede komt aan eindgebruikers, zodat de voorwaarden
voor een vrijstelling op grond van artikel 101 lid 3 VWEU
niet vervuld zijn.
De derde grief heeft betrekking op het aanpassingsme-
chanisme in de CSA. Ingevolge dit mechanisme kan
Thomas Cook Belgium haar totale bezettingspercentage
van vliegtuigstoelen verminderen tot het bezettingsper-
centage van een derde touroperator op een bepaalde rota-
tie indien Brussels Airlines vliegtuigstoelen verkoopt aan
derde touroperators op deze rotatie. Het Mededingings-
college oordeelt dat het aanpassingsmechanisme een
toetredingsbarrière creëert voor concurrerende tourope-
rators naar de betrokken bestemmingen: het Mededin-
gingscollege acht het waarschijnlijk dat dit mechanisme
tot gevolg heeft dat Brussels Airlines ofwel de vraag van
een derde touroperator om een nieuwe rotatie te openen
zal weigeren, ofwel van de derde touroperator een bepaald
bezettingspercentage zal eisen of een hogere prijs dan
die betaald door Thomas Cook Belgium zal vragen om
een verlies aan inkomsten te vermijden in het geval dat
Thomas Cook deze clausule zou toepassen. Niettemin
laat het Mededingingscollege uiteindelijk de vraag open
of de derde grief gegrond is, omdat het van oordeel is dat
het free-rider-argument van verweerster gegrond kan zijn.
De vierde en laatste grief van het Mededingingscollege
betreft de uitwisseling van commercieel gevoelige infor-
matie als onderdeel van de uitvoering van het vermelde
aanpassingsmechanisme. De CSA bepaalt dat Brussels
Airlines Thomas Cook Belgium zal informeren over
nieuwe rotaties zodat het aanpassingsmechanisme door
Thomas Cook Belgium toegepast kan worden. Dit heeft
tot gevolg dat Thomas Cook Belgium op de hoogte zal
zijn van de plannen van haar concurrenten. Het Mede-
dingingscollege besluit dat de uitwisseling van deze in-
formatie tot gevolg heeft dat de mededinging wordt be-
perkt doordat de onzekerheid over de toekomstige
marktwerking voor Thomas Cook, gelet op het beperkt
aantal spelers op de betrokken markt, in significant mate
wordt beperkt.
Vermits de problematische clausules nooit zijn toegepast
en Thomas Cook Belgium inmiddels failliet is verklaard,
besluit het Mededingingscollege, op voorstel van de
auditeur, om geen boete op te leggen.

Beslissing nr. BMA-2020-IO-25 van 1 juli 2020 in Zaak MEDE-I/O-17/0027, www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/bma-
2020-io-25-pub_0.pdf.
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2.2. Nieuwe huiszoekingen

De BMA heeft volgens haar jaarverslag geen huiszoekin-
gen uitgevoerd in 2020, hetgeen hoogstwaarschijnlijk
verklaard kan worden door de COVID-19-pandemie.11

2.3. Clementieverzoeken

Volgens het jaarverslag heeft de BMA vier clementiever-
zoeken ontvangen in 2020.12

3. Voorlopige maatregelen

3.1. Orange/Proximus

Op 8 januari 2020 heeft het Mededingingscollege op
verzoek van Telenet Group NV en Telenet BVBA (hierna:
Telenet) een voorlopige maatregel opgelegd aan Orange
Belgium NV (hierna: Orange) en Proximus NV (hierna:
Proximus).13

Telenet is een aanbieder van internet-, vaste telefonie- en
televisiediensten in Vlaanderen en in beperkte mate in
andere delen van België. Telenet is ook de eigenaar van
Base, één van de drie Belgische mobiele operatoren.
Proximus en Orange zijn de twee grootste mobiele net-
werkoperatoren in België. Proximus (vroeger Belgacom)
is de ‘historische’ Belgische telecomoperator en levert
(vaste en mobiele) telefonie-, internet- en televisiediensten
zowel op groothandels- als op kleinhandelsniveau in
België. Orange (vroeger Mobistar), die deel uitmaakt van
de Franse telecomgroep Orange, biedt eveneens (vaste
en mobiele) telefonie-, internet- en televisiediensten aan
in heel België.
Op 22 november 2019 tekenden Proximus en Orange
een aandeelhoudersovereenkomst voor de oprichting van
een gemeenschappelijke dochteronderneming voor het
delen van hun mobiele toegangsnetwerken en een afzon-
derlijke overeenkomst voor het delen van de actieve ele-
menten van deze netwerken (‘RAN sharing’).
In haar verzoek om voorlopige maatregelen stelt Telenet
dat het niet kennelijk onredelijk is dat Orange en Proxi-
mus zich prima facie schuldig maken aan verscheidene
inbreuken op artikel 101 VWEU en/of artikel IV.1 WER.
Telenet voert een beperking van de mededinging aan
met betrekking tot de aanstaande veiling van het volledige
spectrum aan mobiele telecommunicatietechnologieën
(2G tot 5G): de besprekingen en de tenuitvoerlegging van
de samenwerking tussen Orange en Proximus verminde-
ren volgens Telenet de onzekerheid over hun toekomstig
biedgedrag tijdens de spectrumveiling, zelfs bij gebrek
aan uitdrukkelijke afstemming tussen de partijen, alsook
de prikkel van de partijen om agressief te bieden tijdens
de spectrumveiling doordat Orange en Proximus een

betere fallback-optie hebben in geval van een ongunstige
uitkomst van de veiling. Verder vindt er volgens Telenet
een beperking van de mededinging op de Belgische re-
tailmarkt(en) en wholesalemarkten voor mobiele telefonie
plaats: de samenwerking tussen Orange en Proximus zal
de bestaande infrastructuurconcurrentie tussen Orange
en Proximus (quasi)volledig uitschakelen, een stijging
van de gemeenschappelijke kosten met zich meebrengen
hetgeen het risico op coördinatie verhoogt, en de prikkels
van Orange en Proximus om te innoveren wegnemen.
De samenwerking zal de achterstand van Telenet, de
kleinste speler op de mobiele kleinhandelsmarkten, nog
verder vergroten.
Telenet vraagt het Mededingingscollege om Orange en
Proximus te verbieden om hun samenwerking betreffen-
de het delen van hun respectieve mobiele netwerken te
bespreken en ten uitvoer te leggen, tot aan de uitspraak
ten gronde over de verenigbaarheid van deze samenwer-
king met het mededingingsrecht.
Het Mededingingscollege kan een verzoek tot voorlopige
maatregelen toekennen wanneer er een prima-facie-in-
breuk op de mededingingsregels bestaat en het dringend
is een toestand te vermijden die een ernstig, onmiddellijk
en moeilijk herstelbaar nadeel kan veroorzaken voor de
ondernemingen waarvan de belangen aangetast worden
door de gewraakte praktijken, of die schadelijk kan zijn
voor het algemeen economisch belang.
Het Mededingingscollege acht het in zijn beslissing van
8 januari 2020 voor zijn prima-facie-oordeel niet kennelijk
onredelijk dat de gemeenschappelijke onderneming niet
full function is, en beoordeelt de voorgenomen transactie
aldus in het kader van artikel 101 VWEU en/of artikel IV.1
WER, alsook artikel 102 VWEU en/of artikel IV.2 WER.
Wat de mededinging in het kader van de aanstaande
spectrumveiling betreft, stelt het Mededingingscollege
dat het onvoldoende aannemelijk is dat het niet kennelijk
onredelijk zou zijn om te oordelen dat de samenwerking
tussen Orange en Proximus zal leiden tot een afstemming
van hun biedgedrag op de spectrumveiling die als een
inbreuk kan worden beschouwd op artikel 101 VWEU
en/of artikel IV.1 WER. Immers, het Mededingingscollege
is van mening dat verwacht kan worden dat de partijen
zich bij het bieden op de spectrumveiling hoofdzakelijk
zullen laten leiden door hun eigen concurrerende com-
merciële strategie, vermits ze elk afzonderlijk aan de
veiling zullen deelnemen en elk afzonderlijk hun produc-
ten en diensten zullen blijven aanbieden op de relevante
markten. Het Mededingingscollege neemt nota van het
feit dat het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Tele-
communicatie (hierna: BIPT) zal blijven toezien op de
integriteit van de veilingprocedure en de mogelijke impact
die de gemeenschappelijke onderneming hierop kan
hebben. Het Mededingingscollege merkt overigens op
dat het niet over voldoende gegevens beschikt om prima
facie te oordelen dat de partijen een prijsafspraak gesloten
zouden hebben met het oog op de spectrumveiling.

Jaarverslag 2020 BMA, www.bma-abc.be/nl/over-ons/publicaties/jaarverslag-2020-van-de-bma.11
Jaarverslag 2020 BMA, www.bma-abc.be/nl/over-ons/publicaties/jaarverslag-2020-van-de-bma.12
Beslissing nr. BMA-2019-V/M-36 van 8 januari 2020 in Zaak nr. MEDE–V/M–19/0036, www.bma-abc.be/sites/default/files/content/down-
load/files/bma-_2019-vm-36-pub.pdf.
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Wat de mededinging op de relevante markten voor mo-
biele telefonie betreft, maakt het Mededingingscollege
een onderscheid tussen (i) de concurrentie tussen de
partijen op de groothandels- en de kleinhandelsmarkten,
(ii) de concurrentie tussen ondernemingen die diensten
van de partijen op de groothandelsmarkt afnemen, en
(iii) de concurrentie met derde ondernemingen. Het
Mededingingscollege oordeelt dat het prima facie niet
kennelijk onredelijk is dat de werking van de gemeen-
schappelijke onderneming de mededinging tussen de
partijen en met concurrerende derde ondernemingen
merkbaar kan beperken in de zin van artikel 101 VWEU
en/of artikel IV.1 WER, in het bijzonder omwille van de
marktposities van de partijen, en dit niettegenstaande
dat zij elk hun eigen commercieel beleid zullen voeren
met betrekking tot hun eigen producten en diensten.
Hoewel het Mededingingscollege erkent dat het samen-
brengen van de infrastructuur van de partijen significante
efficiënties met zich kan meebrengen, beschikt het in de
huidige stand van de procedure niet over voldoende in-
formatie om na te gaan of die beperking van de mededin-
ging in aanmerking komt voor een ontheffing op grond
van artikel 101 lid 3 VWEU en/of artikel IV.1 par. 3 WER.
Hoewel het Mededingingscollege oordeelt dat het prima
facie onvoldoende is aangetoond dat de samenwerking
tussen de partijen tot een ernstig, onmiddellijk en moei-
lijk herstelbaar nadeel zal leiden voor Telenet, is het wel
van mening dat de samenwerking schadelijke gevolgen
kan hebben voor het algemeen economisch belang.
Vermits de sector van de mobiele telefonie onderworpen
is aan sectorreglementering en het toezicht van het BIPT,
en de partijen hun samenwerking bovendien reeds
voorgelegd hadden aan het BIPT, is het BIPT op de zit-
tingen van het Mededingingscollege uitgenodigd. Het
BIPT stelde ter zitting voor om de uitvoering van de sa-
menwerking uit te stellen totdat deze grondig bestudeerd
zou zijn door het BIPT in overleg met partijen. Het BIPT
oordeelde prima facie dat de samenwerking potentiële
problemen met zich zou kunnen meebrengen, maar dat
de gemeenschappelijke onderneming tussen de partijen
op zich niet problematisch zou zijn voor de toekomstige
spectrumveiling, en dat de bezwaren van het BIPT opge-
lost zouden kunnen worden door het aanbieden van ga-
ranties door Proximus en Orange. Het BIPT merkte
verder op dat indien er op de mobiele groothandelsmarkt
een probleem zou ontstaan ten gevolge van de samenwer-
king, het BIPT zou kunnen beslissen tot het invoeren
van regulering. Het BIPT drong dus niet aan op voorlo-
pige maatregelen.
Het Mededingingscollege komt echter tot het besluit dat
het vereist is dat de gelegenheid wordt gegeven aan het
BIPT om de overeenkomsten tussen de partijen nader te
onderzoeken, en eventuele toezeggingen ten aanzien van
het BIPT hun neerslag vinden in een bindende overeen-
komst. Het Auditoraat kan dan alsnog op basis van de

aangepaste overeenkomsten oordelen of het vereist is om
verdere stappen te zetten ten aanzien van de partijen.
Om deze reden legt het Mededingingscollege in zijn be-
slissing van 8 januari 2020 aan Orange en Proximus op
om de uitvoering van de tussen hen gesloten aandeelhou-
dersovereenkomst en RAN sharing-overeenkomst op te
schorten met ingang van de datum van ontvangst van
zijn beslissing tot 16 maart 2020. Deze schorsing betreft
met name de overgang van personeel, maar belet de
partijen niet om offerteaanvragen uit te sturen die betrek-
king hebben op de samenwerking in zoverre nog geen
bindende overeenkomsten worden gesloten. Het Mede-
dingingscollege verzocht de verweersters ten laatste op
9 maart 2020 te rapporteren over de tijdens de schorsing
met het BIPT gevoerde besprekingen en over het stand-
punt van het BIPT dienaangaande.
Op 17 februari 2020 hebben de raadslieden van Telenet
een vraag om interpretatie overgelegd aan de auditeur-
generaal betreffende de beslissing van het Mededingings-
college van 8 januari 2020, hetgeen aanleiding heeft ge-
geven tot de interpretatiebeslissing van 4 maart 2020.
In deze beslissing merkt het Mededingingscollege op dat
de procedure inzake voorlopige maatregelen afgesloten
zal worden na ontvangst van het rapport van de verweer-
sters en mits de schorsing tot 16 maart 2020 wordt geres-
pecteerd.14

3.2. Belgische Golfbiljartbond

Op 19 november 2019, respectievelijk 21 november 2019
heeft BVBA Hector Cue Sports Belgium (hierna: HCSB),
een producent van golfbiljartballen, een klacht en een
verzoek om voorlopige maatregelen neergelegd tegen
vzw Belgische Golfbiljartbond (hierna: BGB), de overkoe-
pelende Belgische sportfederatie die de Belgische golfbil-
jartkampioenschappen organiseert.15

HCSB voert in het verzoek om voorlopige maatregelen
aan dat de BGB een inbreuk op artikel IV.1 WER en artikel
IV.2 WER pleegt door, zonder objectieve verantwoording,
slechts één merk van golfbiljartballen binnen haar fede-
ratie toe te laten (met name de ballen van het type Ara-
mith van de NV Saluc (hierna: Saluc)). Enkel die golfbil-
jartballen mogen worden gebruikt in wedstrijden die
door de BGB of bij de BGB aangesloten clubs worden
georganiseerd. Dit wordt bepaald in een tussen de BGB
en Saluc afgesloten sponsorovereenkomst, alsook in de
toepasselijke reglementen van de BGB.
De impact van deze overeenkomsten en reglementen
wordt onderzocht op de markt voor golfbiljartballen in
België of Vlaanderen.
Gelet op het feit dat niet betwist wordt dat de BGB zelf
wedstrijden organiseert, acht het Mededingingscollege
het prima facie niet kennelijk onredelijk dat de BGB als
een onderneming in de zin van artikel 101 VWEU en/of
artikel IV.1 WER, alsook artikel 102 VWEU en/of artikel

Beslissing nr. BMA-2020-V/M-12 van 4 maart 2020 in Zaak nr. MEDE–V/M–19/0036, www.belgiancompetition.be/sites/default/files/con-
tent/download/files/bma-2020-vm-12-pub_1.pdf.

14

Beslissing nr. BMA-2020-V/M-04 van 23 januari 2020 in Zaak nr. MEDE–V/M–19/0041, www.bma-abc.be/sites/default/files/content/down-
load/files/bma-2020-vm-04-pub.pdf.
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IV. 2 WER kan worden aangemerkt. Hetzelfde geldt voor
de bij de BGB aangesloten clubs.
Wat betreft de aangevoerde inbreuk op artikel IV.1 WER
(en artikel 101 VWEU), merkt het Mededingingscollege
op dat de huidige overeenkomst tussen de BGB en Saluc,
gesloten in 2019, een geldigheidsduur van drie jaar heeft.
Deze overeenkomst vervangt echter eenzelfde overeen-
komst die reeds in 2013 is aangegaan, maar jaarlijks
stilzwijgend werd verlengd. Aldus is het volgens het
Mededingingscollege niet onredelijk te oordelen dat, zelfs
indien de bepaling over de Aramith-ballen in de
overeenkomst van 2019 geen rechtstreekse invloed op de
markt zou hebben gehad bij het ontbreken van alternatie-
ven voor deze ballen, het ontbreken van alternatieven
zou kunnen worden verklaard door de sinds jaren bestaan-
de exclusiviteit. De overeenkomst tussen de BGB en Saluc
heeft in ieder geval sinds december 2019 de toegang van
HCSB tot de markt belet (d.i. het moment waarop de
golfbiljartballen van HCSB op de Belgische markt voor-
handen zijn). Het Mededingingscollege oordeelt om deze
redenen dat het prima facie niet kennelijk onredelijk is
dat de sponsorovereenkomst een met artikel IV.1 WER
en artikel 101 VWEU strijdige overeenkomst is. Doordat
overeenkomsten gesloten door de BGB goedgekeurd
moeten worden door de Raad van Bestuur van de BGB,
oordeelt het Mededingingscollege dat de sponsorovereen-
komst ook gekwalificeerd kan worden als een met artikel
IV.1 WER en artikel 101 VWEU voor de leden bindend
besluit van een ondernemingsvereniging. Hetzelfde geldt
voor de door de Raad van Bestuur van de BGB vastgestel-
de reglementen die eveneens voorzien in exclusiviteit ten
voordele van de Aramith-ballen.
Wat betreft de aangevoerde inbreuk op artikel IV.2 WER
(en artikel 102 VWEU), acht het Mededingingscollege
het prima facie niet kennelijk onredelijk dat de BGB een
machtspositie heeft op de markt voor golfbiljartballen in
Vlaanderen of België, en misbruik van deze machtspositie
maakt in de zin van artikel IV.2 WER en artikel 102
VWEU. Zoals eerder aangegeven, mogen enkel de in de
reglementen van de BGB toegelaten golfbiljartballen ge-
buikt worden binnen de BGB en binnen de met haar
verbonden clubs. De restricties inzake het gebruik van
de golfbiljartballen door de BGB worden opgevolgd. Het
Mededingingscollege merkt op dat de BGB geen bewijs
heeft kunnen aanreiken inzake de verschillen tussen de
golfbiljartballen van HCSB en die van Saluc, noch enige
technische verantwoording voor het verplichte gebruik
van de Aramith-ballen. Het Mededingingscollege ontving
evenmin enige aanwijzing dat de BGB de markt had be-
vraagd vooraleer het exclusieve gebruik van de Aramith-
ballen op te leggen. In dit verband verwijst het Mededin-
gingscollege naar eerdere beschikkingspraktijk waarin
het heeft geoordeeld dat een onderneming met machts-
positie geen exclusieve rechten mag toestaan voor een
langere duur zonder eerst de markt voor concurrenten
open te stellen.

Het Mededingingscollege stelt vast dat de aangevochten
bepalingen het voor HCSB onmogelijk maken om golf-
biljartballen te verkopen voor gebruik in de wedstrijden
die door de BGB of haar leden worden georganiseerd.
Bijgevolg oordeelt het Mededingingscollege dat HCSB
een nadeel lijdt dat door voorlopige maatregelen kan
worden vermeden. Het feit dat HCSB onrechtstreeks
gecontroleerd is door een Nederlandse vennootschap die
Aramith-golfbiljartballen verkoopt, doet hier volgens het
Mededingingscollege geen afbreuk aan. Het Mededin-
gingscollege is eveneens van mening dat het prima facie
in het algemeen economisch belang is dat de schade door
de mogelijke inbreuken wordt vermeden zonder de voor
het algemeen belang waardevolle sportactiviteiten te
ontwrichten.
Tot slot stelt het Mededingingscollege vast dat er sprake
is van urgentie. De schadelijke gevolgen voor HCSB en
het algemeen economisch belang kunnen immers nog
worden vermeden. Ook indien maatregelen geen nuttig
effect meer hebben voor het lopende seizoen, is het ver-
eist dat alle betrokkenen tijdig op de hoogte worden ge-
steld van de regels voor het volgende seizoen. Het is vol-
gens het Mededingingscollege hoogst onwaarschijnlijk
dat het onderzoek ten gronde tijdig zal zijn afgesloten.
Het Mededingingscollege laat in zijn beslissing van
23 januari 2020 de BGB twee opties waartussen de BGB
vrij mag kiezen. De eerste optie is dat de BGB elke con-
tractuele of reglementaire verplichting om uitsluitend de
Aramith-ballen te gebruiken schorst vanaf de aanvang
van het seizoen 2020-2021 tot aan de ontvangst van de
eindbeslissing. De BGB zou in dat geval wel vrij zijn om
te bepalen dat enkel gespeeld mag worden met golfbiljart-
ballen die aan bepaalde objectieve criteria voldoen (zoals
bijvoorbeeld diameter, gewicht, materiaal en/of rotatie-
snelheid). De tweede optie is dat de BGB vanaf de aan-
vang van het seizoen 2020-2021 na de aanbesteding van
een sponsorcontract voor maximaal twee speelseizoenen
de toegelaten golfbiljartballen aanwijst. Deze aanbeste-
ding moet openstaan voor alle leveranciers die golfbiljart-
ballen leveren die aan bepaalde objectieve criteria voldoen
(zoals hiervoor vermeld, bijvoorbeeld diameter, gewicht,
materiaal en/of rotatiesnelheid).

3.3. DPI/HP

Het Mededingingscollege heeft op 16 maart 2020 het
verzoek om voorlopige maatregelen van BVBA DPI
(hierna: DPI) jegens HP Belgium BVBA en HP Inc.
(hierna: HP) afgewezen.16

DPI heeft op 7 februari 2020, respectievelijk 10 februari
2020 een klacht en een verzoek om voorlopige maatrege-
len ingediend, waarin zij aanvoert dat HP misbruik maakt
van haar machtspositie op de markt van de printkoppen
en inkt voor een HP Scintex LX 850 CR77A-printer door
DPI pas op 25 november 2019 op de hoogte te brengen
van het feit dat HP de productie van deze printkoppen
en inkt zou stopzetten op 26 maart 2020.

Beslissing nr. BMA-2020-V/M-14 van 16 maart 2020 in Zaak nr. MEDE–V/M–20/0006, www.abc-bma.be/sites/default/files/content/down-
load/files/bma-2020-vm-14-pub.pdf.
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Het Mededingingscollege oordeelt dat het niet over vol-
doende aanwijzingen beschikt om prima facie te oordelen
dat het voldoende waarschijnlijk is dat er voor de hiervoor
vermelde printkoppen en inkt geen alternatieven zijn,
en dat DPI geen informatie heeft aangeleverd voor het
definiëren van de geografische markt. Gelet op de open
vragen over de product- en de geografische markt is het
Mededingingscollege van mening dat het niet tot de
conclusie kan komen dat HP een machtspositie heeft
voor de levering van de printkoppen en de inkt voor een
HP Scintex LX 850 CR77A-printer, of voor de printer
zelf. Wat betreft een mogelijk misbruik, stelt het Mede-
dingingscollege dat de jurisprudentie, beschikkingsprak-
tijk en richtsnoeren inzake artikel 102 VWEU niet beletten
dat een dominante onderneming besluit om bepaalde
producten, die geen essential facility zijn, niet langer te
produceren. Bovendien merkt het Mededingingscollege
op dat de inkt ingevolge het Verdrag van Stockholm inza-
ke persistente organische verontreinigende stoffen niet
in de handel gebracht of gebruikt mag worden na juli, of
uiterlijk december 2020.
Om deze redenen besluit het Mededingingscollege dat
DPI onvoldoende heeft aangetoond dat er prima facie
sprake kan zijn van een misbruik van machtspositie door
HP in de zin van de artikel IV.2 WER en artikel 102
VWEU.

3.4. Foodinvest/Proleague – KBVB

Het Mededingingscollege heeft op 2 juli 2020 op verzoek
van Foodinvest Holding NV (hierna: Foodinvest), aandeel-
houder van de voetbalclub Waasland-Beveren, voorlopige
maatregelen opgelegd aan de Pro League vzw (hierna:
Pro League), de vereniging van Belgische professionele
voetbalclubs.
Het verzoek om voorlopige maatregelen van Foodinvest
is gericht tegen de beslissing van de algemene vergade-
ring van de Pro League van 15 mei 2020 die ertoe strekt
de club Waasland-Beveren van afdeling 1A naar afde-
ling 1B te degraderen na 29 van de 30 speeldagen van het
seizoen 2019-2020, en voorziet in financiële sancties
voor clubs die gerechtelijke stappen nemen om de degra-
datie te betwisten. Deze beslissing werd genomen nadat
de federale overheid had besloten om de organisatie van
alle professionele wedstrijden te verbieden in het licht
van de COVID-19-pandemie. Foodinvest voert aan dat de
beslissing in strijd is met het mededingingsrecht. Zij
verzoekt het Mededingingscollege om (i) de Pro League
en/of de Koninklijke Belgische Voetbalbond vzw (hierna:
KBVB) op te leggen om Waasland-Beveren voor het sei-
zoen 2020-2021 te re-integreren in afdeling 1A, en (ii) om
de Pro League en/of de KBVB te verbieden om Waasland-
Beveren een sanctie op te leggen omwille van het nemen
van gerechtelijke stappen, met name voor de BMA, tegen
de beslissing.
Het Mededingingscollege oordeelt dat de Pro League en
de KBVB prima facie als ondernemingen in de zin van
artikel 101 VWEU en artikel IV.1 WER, alsook artikel 102
VWEU en artikel IV.2 WER kunnen worden aangemerkt,
en dat de Pro League en de KBVB prima facie eveneens

ondernemingsverenigingen in de zin van artikel 101
VWEU en artikel IV.1 WER zijn.
Volgens het Mededingingscollege kon de Pro League op
15 mei 2020 redelijkerwijze beslissen om de competitie
voor het seizoen 2019-2020 stop te zetten, hetgeen de
degradatie van Waasland-Beveren naar afdeling 1B tot
gevolg had, en om het format van de competitie in afde-
ling 1A met 16 clubs ongewijzigd te laten, waardoor
Waasland-Beveren niet opnieuw in afdeling 1A kon wor-
den geïntegreerd. Deze conclusie is gebaseerd op, onder
meer, de onmogelijkheid om de laatste dag van het sei-
zoen 2019-2020 te spelen gelet op de situatie van over-
macht veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, de totale
onzekerheid omtrent de mogelijkheid om de competitie
tijdig te hervatten (op de dag van het bestreden besluit
waren alle sportcompetities door de federale overheid
verboden tot 31 juli 2020), en het feit dat er nog maar één
speeldag van de competitie niet was gespeeld. Volgens
het Mededingingscollege bleef de beslissing van de Pro
League zo dicht mogelijk bij de sportieve logica en het
reglement van de KBVB.
Gelet op de mogelijkheid om vanaf 1 juli weer wedstrijden
te spelen ten gevolge van het gewijzigde beleid, oordeelt
het Mededingingscollege echter dat de handhaving van
de beslissing van 15 mei 2020 prima facie een risico van
discriminatie met zich teweeg zou brengen indien de
promotiefinale in afdeling 1B wel gespeeld zou mogen
worden. Het Mededingingscollege onderzoekt daarom
de mogelijkheid om ofwel de wedstrijden van de dertigste
en laatste speeldag van het seizoen 2019-2020 te laten
spelen die zouden beslissen over de degradatie naar afde-
ling 1B, ofwel om alle wedstrijden van de dertigste en
laatste speeldag van het seizoen 2019-2020 te laten
plaatsvinden. De partijen, met inbegrip van verzoekster,
zijn echter geen voorstander van dergelijke maatregelen.
Het Mededingingscollege is voorts van mening dat een
verplichting om het format van de competitie te wijzigen
voor het seizoen 2020-2021 (afdeling 1A met 17 of 18
clubs) een disproportionele last zou opleggen aan de
clubs en de organisatoren, en niet gerechtvaardigd is
vermits Waasland-Beveren het recht zou hebben om in
afdeling 1A te blijven zonder bijkomende wedstrijden te
winnen.
Het verzoek om Waasland-Beveren te re-integreren in
afdeling 1A wordt bijgevolg afgewezen. Het Mededingings-
college legt de Pro League wel op de bepaling in haar
beslissing van 15 mei 2020 die voorziet in financiële
sancties voor voetbalclubs die gerechtelijke stappen ne-
men om de beslissing te betwisten, te schorsen. De Pro
League moet daarnaast haar leden op de hoogte stellen
van deze schorsing.

3.5. RE Virton/KBVB

Royal Excelsior Virton (hierna: RE Virton), een Belgische
professionele voetbalclub in afdeling 1B, heeft op 15 mei
2020, respectievelijk 18 mei 2020 een klacht en een ver-
zoek om voorlopige maatregelen tegen de KBVB inge-
diend.
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Het reglement van de KBVB voorziet in een licentiepro-
cedure volgens dewelke iedere professionele voetbalclub
in het bezit dient te zijn van de relevante licentie. In april
2020 heeft de Licentiecommissie van de KBVB geweigerd
een licentie te verlenen aan RE Virton voor het seizoen
2020-2021 omdat RE Virton niet aan alle voorwaarden
voldeed (zo kon RE Virton bijvoorbeeld niet aantonen
dat ze de voorwaarde tot continuïteit vervulde). Deze be-
slissing is vervolgens bevestigd door een arbitrale uit-
spraak van het Belgische Arbitragehof voor de Sport in
mei 2020. Het gevolg hiervan was dat RE Virton het
seizoen 2020-2021 niet in afdeling 1B, maar in de ama-
teurklasse zou moeten spelen.
Het verzoek om voorlopige maatregelen van RE Virton
strekt ertoe om voor seizoen 2020-2021 geïntegreerd te
worden in afdeling 1B (of indien van toepassing, afde-
ling 1A). RE Virton voert aan dat zij op het ogenblik van
het besluit van het Mededingingscollege voldeed aan de
voorwaarden in het reglement van de KBVB (met uitzon-
dering van de voorwaarde tot continuïteit, die volgens
haar echter buiten toepassing moet worden gelaten we-
gens de gezondheidscrisis).
In zijn beslissing van 29 juni 2020 besluit het Mededin-
gingscollege om het verzoek om voorlopige maatregelen
van RE Virton af te wijzen.17 Het Mededingingscollege
is van mening dat hoewel het prima facie niet kan uitslui-
ten dat bepaalde criteria onderliggend aan de weigering
vervat in de richtsnoeren van het licentiedepartement,
respectievelijk de beslissing van de Licentiecommissie
van de KBVB niet in verhouding staan tot de doelstellin-
gen die het KBVB rechtmatig mag nastreven (in lijn met
de Meca-Medina-rechtspraak), het prima facie niet is aan-
getoond dat RE Virton aan de voorwaarden voor het ver-
lenen van een vergunning zou voldoen indien de poten-
tieel mededingingsbeperkende criteria buiten toepassing
zouden worden gelaten.
RE Virton tekende echter beroep aan tegen de beslissing,
waarop het Marktenhof op 23 september 2020 besloot
de beslissing van het Mededingingscollege te vernietigen
omwille van een motiveringsgebrek.18 Het Marktenhof
oordeelde onder meer dat het Mededingingscollege ten
onrechte geen rekening heeft gehouden met tijdens de
zitting neergelegde stukken, die betrekking hebben op
de voorwaarde van de continuïteit (met name een spon-
sorcontract en een bankafschrift). Het Mededingingscol-
lege heeft deze stukken buiten beschouwing gelaten
omdat artikel IV.72, § 4 WER bepaalt dat de verzoeker
geen andere stukken ter zitting kan neerleggen of inroe-
pen dan de stukken gevoegd bij zijn verzoekschrift. Het
Marktenhof oordeelde echter dat deze bepaling slechts
een termijn van orde bevat, waarop geen sanctie van
toepassing is. De zaak moest bijgevolg opnieuw voor het
Mededingingscollege komen, zetelend in een andere sa-
menstelling.

In zijn beslissing van 19 november 2020 komt het Mede-
dingingscollege, rekening houdend met de bevindingen
in het arrest van het Marktenhof, tot een andere conclu-
sie.19 Het Mededingingscollege oordeelt dat hoewel het
continuïteitsbeginsel in het reglement van de KBVB niet
prima facie strijdig is met het mededingingsrecht, de
concrete interpretatie en toepassing van dit beginsel in
de richtsnoeren van het licentiedepartement, respectieve-
lijk de beslissing van de Licentiecommissie van de KBVB
prima facie wel in strijd zijn met artikel IV.1 WER en arti-
kel 101 VWEU. Zo hield de Licentiecommissie bij de be-
oordeling van de continuïteit van RE Virton bijvoorbeeld
geen rekening met een sponsorcontract dat met een met
de club verbonden entiteit was afgesloten. Een dergelijke
invulling van de continuïteitsvoorwaarde is volgens het
Mededingingscollege discriminerend ten aanzien van
nieuwkomers in het profvoetbal, zoals RE Virton, die
minder snel onafhankelijke sponsors kunnen aantrekken.
Het Mededingingscollege stelt dat er prima facie geen
indicatie is dat RE Virton, bij gebrek aan de met het me-
dedingingsrecht strijdige clausules, de licentievoorwaar-
den niet zou vervullen. De prima-facie-inbreuk op het
mededingingsrecht staat volgens het Mededingingscolle-
ge aldus in rechtstreeks verband met het ernstig, onmid-
dellijk en moeilijk herstelbaar (financieel) nadeel dat RE
Virton heeft geleden door niet langer in afdeling 1B te
mogen spelen. Het Mededingingscollege merkt op dat
het beperken van dit nadeel ook in het algemeen belang
is, en dat er gelet op het lopende seizoen 2020-2021 een
zekere urgentie bestaat om voorlopige maatregelen te
bevelen.
Het Mededingingscollege beveelt de KBVB dan ook om
de nodige maatregelen te nemen teneinde RE Virton in
staat te stellen om voor het seizoen 2021-2022 een dossier
tot aanvraag van een licentie voor afdeling 1B in te dienen
en de voorwaarden voor die licentie te vervullen. De on-
middellijke re-integratie van RE Virton in afdeling 1B
voor het lopende seizoen 2020-2021 vindt het Mededin-
gingscollege immers disproportioneel. Het Mededingings-
college beveelt de KBVB overigens om bij het onderzoek
van het dossier geen rekening te houden met de met het
mededingingsrecht strijdige clausules, en om nieuwe
richtsnoeren op te stellen die in lijn zijn met het mede-
dingingsrecht.

4. Concentratiezaken

4.1. Dossche Mills/Ceres

Dossche Mills S.A. (hierna: Dossche Mills) heeft op
7 november 2019 de verwerving van Ceres S.A. (hierna:
Ceres) bij de BMA aangemeld.

Décisionn°ABC-2020-V/M-24du29juin2020,Affairen°CONC-V/M-20/0012,www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/abc-
2020-vm-24-pub.pdf.

17

Arrêt n° 2020/MR/1 du Cour d’appel de Bruxelles 2020/6385 du 23 septembre 2020, www.bma-abc.be/sites/default/files/content/down-
load/files/20200923_2020mr1_arret_virton_cdm.pdf; zie ook hierna, paragraaf 5.1.

18

Décision n° ABC-2020-V/M-36 du 19 novembre 2020 en application de l’article IV.73 CDE, Affaire n° CONC-V/M-20/0012, www.bma-
abc.be/sites/default/files/content/download/files/abc-2020-vm-36-pub.pdf.
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Beide partijen zijn producenten van meel van zachte
tarwe en van bijproducten.
Het Mededingingscollege stelt dat de partijen actief zijn
op de markt voor de productie van meel van zachte tarwe
en dat deze markt mogelijk verder onderverdeeld zou
kunnen worden op basis van het type cliënteel (met name
de voedingsindustrie, industriële bakkerijen en artisanale
bakkerijen). Vermits de omvang van de productmarkt
een significante impact heeft op de mededingings-
rechtelijke analyse van de transactie, besluit het Mededin-
gingscollege dat dit verder onderzoek vereist.
De auditeur was van oordeel dat de markt voor de produc-
tie van meel van zachte tarwe nationaal is, terwijl Dossche
Mills aanvoerde dat de geografische markt ook de
grensregio’s met Nederland, het westen van Duitsland,
Luxemburg en Noord-Frankrijk omvat. Het Mededin-
gingscollege merkt op dat indien de markt voor de pro-
ductie van meel van zachte tarwe nationaal zou zijn, de
transactie ernstige gevolgen voor de mededinging teweeg
zou brengen. Op basis van de beschikbare informatie
kan het zich echter niet uitspreken over de geografische
omvang van deze markt. Het Mededingingscollege con-
cludeert aldus dat er ernstige twijfel blijft bestaan betref-
fende de afbakening van de geografische markt en dat,
gezien het belang van deze kwestie, de geografische
omvang van de markt verder onderzocht moet worden.
Om voormelde redenen besluit het Mededingingscollege
dan ook dat er ernstige twijfels bestaan omtrent de toe-
laatbaarheid van de concentratie. Het Mededingingscol-
lege heeft bijgevolg op 15 januari 2020 een procedure van
bijkomend onderzoek naar de transactie geopend.20

Hoewel de concurrentiële analyse van de auditeur en het
Mededingingscollege grotendeels vertrouwelijk is, blijkt
duidelijk uit de publieke versie van de beslissing dat het
Mededingingscollege ernstige twijfels heeft dat de
transactie gecoördineerde en niet-gecoördineerde gevol-
gen met zich kan meebrengen. Ook verwijst de beslissing
naar het feit dat Dossche Mills haar productiecapaciteit
heeft verminderd tussen 2014 en 2018 volgend op de
verwerving van verschillende molens en eerder ook het
voorwerp is geweest van een inbreukbesluit van de Ne-
derlandse Autoriteit Consument & Markt waarbij de
Nederlandse meelproducenten schuldig werden bevonden
aan het gezamenlijk opkopen van een gefailleerde meel-
fabriek met als doel de mededinging te beperken. Verder
is het opvallend dat de auditeur een ex-post-analyse heeft
doorgevoerd van de Dossche/Meneba-transactie.
De partijen hebben inmiddels de aanmelding ingetrokken
en besloten om af te zien van de transactie.

4.2. Maurin/JAM

Op 3 december 2019 heeft SAAEM Belgium NV (hierna:
SAAEM Belgium), die deel uitmaakt van Groupe Maurin,
de overname van Groep JAM NV (hierna: Groep JAM)
en haar vijf operationele dochterondernemingen bij de
BMA aangemeld.

Groupe Maurin is in België actief in de detailhandel van
nieuwe en tweedehandspersonenwagens en -vrachtwa-
gens, met name van het merk Mercedes (personenwagens
en vrachtwagens), Smart, Nissan, Infiniti, Honda en
Ford (personenwagens). Verder biedt Groupe Maurin
onderhouds-, carrosserie- en reparatiediensten aan en
verdeelt het reserveonderdelen van voormelde wagens.
Groep JAM heeft gelijkaardige activiteiten in België. Het
is actief in de detailhandel van nieuwe en tweedehands-
personenwagens van Mercedes, Smart en andere merken,
en van nieuwe en tweedehandsvrachtwagens van het
merk Mercedes. Groep JAM verkoopt eveneens reserve-
onderdelen en biedt onderhouds-, carrosserie- en repara-
tiediensten aan van voormelde wagens.
Het Mededingingscollege identificeert, in navolging van
de auditeur, de volgende horizontaal betrokken markten:
(i) de lokale merkspecifieke markten voor reparatie- en
onderhoudsdiensten voor personenwagens en/of lichte
bedrijfswagens van het merk Mercedes voor de verzor-
gingsgebieden van garages JM&K (Dilsen-Stokkem),
Garage Modern (Bree), Hermans (Hasselt), C&Z en ETC
(Sint-Truiden), C&Z Tienen en C&Z Tongeren, (ii) de
lokale merkspecifieke markten voor reparatie- en onder-
houdsdiensten voor middelzware en zware vrachtwagens
van het merk Mercedes voor de verzorgingsgebieden van
de garages ETC (Sint-Truiden), Hermans (Hasselt),
Hermod (Lommel) en Garage Modern (Bree). De geogra-
fische omvang van de lokale markten is, net zoals in
vorige zaken, gedefinieerd aan de hand van 80%-verzor-
gingsgebieden. Verder identificeert het Mededingingscol-
lege de nationale markt voor de verkoop van merkspeci-
fieke OTC-reserveonderdelen van het merk Mercedes als
een verticaal betrokken markt.
Het Mededingingscollege focust zijn analyse op de hori-
zontaal betrokken markten waar het gecombineerde
marktaandeel van de partijen 40% nadert of overschrijdt.
Dit zijn een aantal lokale markten voor reparatie- en on-
derhoudsdiensten voor lichte bedrijfswagens van het
merk Mercedes alsook één lokale markt voor reparatie-
en onderhoudsdiensten voor middelzware en zware
vrachtwagens van het merk Mercedes. Wat betreft de lo-
kale markt voor reparatie- en onderhoudsdiensten voor
lichte bedrijfswagens van het merk Mercedes in Dilsem-
Stokkem, merkt het Mededingingscollege op dat de im-
pact van de transactie gering is gelet op het beperkte in-
crement van het marktaandeel (een marktaandeel van
minder dan 5% hetgeen een HHI-delta van net boven
250 oplevert). Het Mededingingscollege merkt in navol-
ging van de auditeur op dat bovendien meerdere erkende
Mercedes-reparateurs en onafhankelijke garages, waarvan
sommige deel uitmaken van een netwerk, in een gebied
nabij de betrokken garage aanzienlijke concurrentiedruk
kunnen uitoefenen. Op de lokale markten voor reparatie-
en onderhoudsdiensten van lichte bedrijfswagens van
het merk Mercedes in Sint-Truiden, respectievelijk van
personenwagens van het merk Mercedes in Sint-Truiden,
bedraagt de HHI-delta meer dan 600, respectievelijk

Décisionn°ABC-2020-C/C-02du15janvier2020,Affairen°CONC–C/C–19/0037,www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/abc-
2020-cc-02-pub.pdf.
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750. Ondanks deze hoge HHI-delta meent het Mededin-
gingscollege dat voldoende concurrentiedruk wordt uit-
geoefend, met name door de minimaal vijf erkende
Mercedes-reparateurs die zich op minder dan 45 minuten
van de betrokken garages bevinden evenals het groot
aantal onafhankelijke garages, waarvan 25 zijn aangeslo-
ten bij een netwerk. Tot slot onderzoekt het Mededin-
gingscollege de lokale markt voor reparatie- en onder-
houdsdiensten voor middelzware en zware vrachtwagens
van het merk Mercedes in het verzorgingsgebied van de
JAM-garage Garage Modern (Bree). Het marktaandeelin-
crement op deze markt is erg gering (minder dan 5%,
met een HHI-delta van minder dan 200), en het markt-
aandeel van de partijen lijkt overschat te zijn; met omzet-
cijfers van erkende Mercedes-reparateurs dichtbij de
grens in Nederland is immers geen rekening gehouden.
Naast deze Nederlandse concurrenten, oefenen ook an-
dere erkende Mercedes-reparateurs en onafhankelijke
garages aanzienlijke concurrentie uit op de partijen.
Wat betreft de verticaal betrokken nationale markt voor
de verkoop van merkspecifieke OTC-reserveonderdelen
van het merk Mercedes, stelt het Mededingingscollege
dat concurrenten van de partijen identieke of gelijkaardige
reserveonderdelen kunnen aanbieden, en dat – gelet op
het beperkte marktaandeel van de partijen – de concur-
rentie op deze markt niet significant wijzigt ten gevolge
van de voorgenomen transactie.
Op 5 februari 2020 keurt het Mededingingscollege, na
een eerstefaseonderzoek, de overname door Groupe
Maurin van Groep JAM onvoorwaardelijk goed.21

4.3. Kinepolis

Op 31 maart 2017 heeft Kinepolis Group NV (hierna:
Kinepolis) een verzoek ingediend tot opheffing van de
voorwaarden opgelegd door de toenmalige Raad voor de
Mededinging in 1997 bij de oprichting van Kinepolis,22

en gewijzigd bij arrest van het Hof van Beroep van
Brussel van 11 maart 2010.23 Dit arrest van het Hof van
Beroep werd gewezen nadat Kinepolis in 2006 bij de
Raad voor de Mededinging een verzoek tot opheffing van
de oorspronkelijke voorwaarden had ingediend, en tegen
de beslissing van de Raad voor de Mededinging betreffen-
de dit verzoek beroep had ingesteld.
Sinds het arrest van het Hof van Beroep van 11 maart 2010
was Kinepolis gebonden door een aantal voorwaarden
waaronder de voorwaarde dat ze geen nieuw zalencom-
plex zal oprichten of zalencomplexen zal overnemen
zonder de voorafgaande instemming van de BMA (hierna:
de vierde voorwaarde). De vierde voorwaarde gold voor

een periode van drie jaar, telkens stilzwijgend verlengd
voor een termijn van drie jaar, tenzij de BMA, op verzoek
van Kinepolis ingediend zes maanden voor het verstrijken
van deze termijn, zou besluiten deze voorwaarde op te
heffen.
Het Mededingingscollege heeft in 2017 en vervolgens in
2018 besloten om de vierde voorwaarde op te heffen na
een overgangsperiode van twee jaar wat betreft het oprich-
ten van een nieuw zalencomplex, maar beide beslissingen
werden door het Marktenhof vernietigd.24

Het Mededingingscollege nam vervolgens op 25 maart
2019 een nieuwe beslissing, die opnieuw enkel de gedeel-
telijke opheffing van de vierde voorwaarde inzake de op-
richting van nieuwe zalencomplexen betreft.25 Kinepolis
tekende beroep aan tegen de beslissing van het Mededin-
gingscollege van 25 maart 2019. Bij arrest van 23 oktober
2019 heeft het Marktenhof de beslissing van het Mede-
dingingscollege vernietigd.26 Om de concurrenten van
Kinepolis toe te laten zich voor te bereiden op de ophef-
fing van de vierde voorwaarde inzake organische groei,
verwees het Marktenhof de zaak opnieuw naar de BMA
met de instructie om een overgangsperiode te bepalen
voor de opheffing van de vierde voorwaarde wat betreft
de oprichting van nieuwe zalencomplexen die proportio-
neel, passend en effectief is.
Op 11 februari 2020 besluit het Mededingingscollege,
zetelend in een andere samenstelling, met ingang van
12 augustus 2021 de vierde voorwaarde gedeeltelijk op te
heffen zodat Kinepolis vrij is om nieuwe bioscopen te
exploiteren zonder voorafgaande goedkeuring van de
BMA. Voorbereidingshandelingen mogen wel reeds voor
deze datum worden genomen.27

Het Mededingingscollege deelt de mening van het
Marktenhof in zijn arrest van 23 oktober 2019 dat beper-
kingen inzake organische groei zeer ingrijpend zijn en
mogelijk negatieve gevolgen voor de marktstructuur, de
innovatie en het consumentenwelzijn met zich meebren-
gen. Het Mededingingscollege merkt op dat in aanwezig-
heid van het groot arsenaal aan bestaande rechtsmiddelen
en toezichtsvormen (waaronder de bepalingen inzake
misbruik van machtspositie, concentratiecontrole en
eventueel – hoewel nog niet van toepassing op deze sec-
tor – sectoriële regulering) het in beginsel niet wenselijk
lijkt dat het mededingingsrecht a priori organische groei
inperkt. Door een marktspeler te verbieden organisch te
groeien, houdt het Mededingingscollege immers lokale
bioscoopmonopolies van andere spelers in stand of laat
het toe nieuwe lokale bioscoopmonopolies te creëren.
Het Mededingingscollege stipt aan dat ondernemingen
bestand moeten zijn tegen eerlijke concurrentie die geen

Décisionn°ABC-2020-C/C-05du5février2020,Affairen°CONC-C/C-19/0042,www.abc-bma.be/sites/default/files/content/download/files/abc-
2020-cc-05-pub_0.pdf.

21

Beslissing nr. BMA-2019-C/C-13 van 25 maart 2019, Zaak nr. MEDE–C/C–17/0014, www.abc-bma.be/sites/default/files/content/download/files/22
2019-cc-13_pub.pdf.
Arrest nr. 2008/MR/22-23-24 van het Hof van Beroep te Brussel van 11 maart 2010.23
Arrest nr. 2017/AR/1139 van het Hof van Beroep te Brussel van 28 februari 2018.24
Beslissing nr. BMA-2019-C/C-13 van 25 maart 2019 in Zaak nr. MEDE–C/C–17/0014, www.abc-bma.be/sites/default/files/content/down-
load/files/2019-cc-13_pub.pdf.

25

De beslissing van het Mededingingscollege en het arrest van het Marktenhof zijn besproken in de voorgaande kroniek, zie K. Bourgeois &
E. Paredis, ‘Kroniek – Toepassing van de mededingingswet door de Belgische Mededingingsautoriteit in 2019’, SEW 2020, afl. 11, p. 608-622.

26

Beslissing nr. BMA-2020-C/C-08 van 11 februari 2020, Zaak nr. MEDE–C/C–17/0014, www.bma-abc.be/sites/default/files/content/down-
load/files/bma-2020-cc-08-pub.pdf.
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misbruik van machtspositie uitmaakt. Een overgangspe-
riode is volgens het Mededingingscollege wel wenselijk
om ‘concurrenten van Kinepolis te ondersteunen die
(a) initiatief hebben genomen om concurrentie aan te
gaan of beter aan te kunnen maar (b) wiens projecten
zich nog niet in een stadium bevinden waarin voldoende
zekerheid bestaat over de daadwerkelijke uitvoering er-
van’. Op deze manier wil het Mededingingscollege de
vrije mededinging bevorderen.
Het Mededingingscollege is van mening dat een over-
gangsperiode van achttien maanden passend, effectief
en proportioneel is. Een korte overgangsperiode is volgens
het Mededingingscollege immers wenselijk en vereist
om loyaal uitvoering te geven aan het arrest van 23 okto-
ber 2019. Het formeel vastleggen van een overgangspe-
riode die de duur daarvan zodanig verlengt of dermate
zware voorwaarden oplegt dat in realiteit sprake zou zijn
van het bestendigen van de huidige situatie kan niet
proportioneel, passend of effectief zijn. Volgens het Me-
dedingingscollege hebben de concurrenten van Kinepolis
zich sinds het arrest van het Marktenhof, dat op 7 novem-
ber 2019 op de website van de BMA is gepubliceerd, op
verschillende manieren kunnen voorbereiden of zullen
ze zich binnen een korte termijn kunnen voorbereiden
op de gedeeltelijke opheffing van de vierde voorwaarde.

4.4. Kuwait Petroleum/Uhoda

Het Mededingingscollege heeft op 13 februari 2020 de
overname door Kuwait Petroleum (Belgium) NV (hierna:
Kuwait Petroleum) van de ondernemingen U Car Services
BVBA (hierna: UCS) en VP Oil NV (hierna: VPO) onvoor-
waardelijk goedgekeurd na een eerstefaseonderzoek.28

De transactie overschreed de Europese aanmeldingsdrem-
pels, maar is door de BMA onderzocht nadat de Europese
Commissie, op vraag van Kuwait Petroleum, een verwij-
zingsbeschikking op basis van artikel 4, § 4 van de Con-
centratieverordening nam.29

Kuwait Petroleum is in België actief op de kleinhandels-
markt voor de levering van brandstoffen via 441 tanksta-
tions van het merk Q8. Een deel van deze tankstations
is eigendom van Kuwait Petroleum (de zogenoemde
‘Company Owned Service Stations’), terwijl andere
tankstations geëxploiteerd worden door dealers (de zoge-
noemde ‘Dealer Owned Service Stations’). De doelonder-
nemingen exploiteren 74 tankstations in België, onder
verschillende merknamen zoals Q8, Esso, Shell, Texaco
en Total.
Het Mededingingscollege onderzoekt de impact van de
transactie op de kleinhandelsmarkt van brandstof voor
tankstations.
De geografische omvang van deze markt is door de
auditeur, in navolging van de Britse mededingingsauto-
riteit en gelet op het feit dat veel consumenten de prijzen
van concurrerende tankstations binnen een straal van 5-

10 minuten monitoren, gedefinieerd op basis van een
rijtijd van 10 minuten.30 Hoewel de Europese Commissie
in het algemeen van oordeel is dat de markt voor de
kleinhandelsdistributie voor brandstof in tankstations
een nationale dimensie heeft ten gevolge van ketensub-
stitutie, sommige consumenten onderweg tanken zonder
een rit te maken met als hoofddoel zich van brandstof te
bevoorraden en het gedrag van tankkaarthouders kan
verschillen van andere consumenten, besluit het Mede-
dingingscollege de definitie van de geografische markt
op basis van een reistijd van 10 minuten te aanvaarden.
Consumenten zijn immers bereid om binnen een bepaal-
de regio een zekere afstand te rijden om een tankstation
met een goedkopere brandstofprijs te vinden.
Het Mededingingscollege merkt op dat brandstof een
sterk gestandaardiseerd product is, waardoor prijsconcur-
rentie en de nabijheid van tankstations van bijzonder
belang is. Vermits brandstof een aanzienlijke kostenpost
is voor consumenten, hebben zelfs beperkte prijsverschil-
len een significante invloed. De retailprijs van brandstof
is overigens gereglementeerd (in België worden officiële
maximumprijzen gehanteerd).
Wat betreft de mogelijke mededingingsbeperkende niet-
gecoördineerde verticale gevolgen van de transactie, stipt
het Mededingingscollege aan dat die verzorgingsgebieden
waar de tankstations van de doelondernemingen reeds
de maximumprijs toepassen, niet noodzakelijk minder
problematisch zijn. Het risico bestaat immers dat Kuwait
Petroleum de prijspolitiek van de doelondernemingen
zal toepassen in zijn eigen tankstations, ofschoon de
concentratie prima facie geen significante impact op de
mededinging zal hebben. Het Mededingingscollege fo-
cust zijn analyse, in navolging van de auditeur, op de
verzorgingsgebieden waar het gecombineerde marktaan-
deel van de partijen erg hoog is (en de 40%-drempel
overschrijdt) terwijl minder dan vier significante concur-
renten aanwezig zijn, en houdt geen rekening met de
Dealer Operated Service Stations die hun prijzen in
principe onafhankelijk bepalen. Dit zijn met name de
verzorgingsgebieden van de Q8 in Saint-Georges, de Q8
in Waremme en de Q8 in Nandrin.
In de verzorgingsgebieden van de Q8 in Saint-Georges,
respectievelijk de Q8 in Waremme, is sprake van agres-
sieve prijsconcurrentie door meerdere spelers. Het
marktaandeelincrement in het verzorgingsgebied van de
Q8 in Waremme is overigens erg beperkt. In het verzor-
gingsgebied van de Q8 in Nandrin, waar de brandstofprij-
zen dicht bij de vastgestelde maximumprijzen liggen,
bevinden zich twee concurrenten, maar het Mededingings-
college meent op basis van de ontvangen informatie niet
te kunnen concluderen dat de transactie geen negatief
effect in dit verzorgingsgebied met zich zal meebrengen.
Het Mededingingscollege concludeert echter dat de mo-
gelijk niet-gecoördineerde gevolgen in slechts één verzor-
gingsgebied niet ertoe kan leiden dat de daadwerkelijke

Décision n° ABC-2020-C/C-09 du 12 février 2020, Affaire n° CONC-C/C-19/0044 : Kuwait Petroleum (Belgium) NV / Uhoda, www.bma-
abc.be/sites/default/files/content/download/files/abc-2020-cc-09-pub.pdf.

28

Commission Decision of 12 August 2019, Case M.9414 - Kuwait Petroleum Belgium / U Car Services / VP Oil / Certain Businesses From Uhoda,
https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m9414_126_3.pdf.

29

Al analyseerde hij de concentratie ook op een ruimere nationale markt.30
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mededinging op ‘de Belgische markt of een wezenlijk
deel daarvan’ wordt belemmerd, in de zin van artikel
IV.9, § 3 en 4 WER.
Wat betreft gecoördineerde gevolgen, merkt het Mededin-
gingscollege op dat de kenmerken van de relevante markt
(zoals bijvoorbeeld het feit dat brandstof een standaard-
product is en er prijstransparantie bestaat) waarschijnlijk
gecoördineerde gevolgen bevorderen. Deze gevolgen
zullen zich volgens het Mededingingscollege echter uit-
sluitend voordoen in verzorgingsgebieden waar de con-
centratie leidt tot een beperkt aantal spelers. Gelet op de
beperkte omvang hiervan is het onwaarschijnlijk dat
enige gecoördineerde gevolgen de daadwerkelijke mede-
dinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel
daarvan significant zullen belemmeren.

4.5. Delorge/Coox

Op 15 april 2020 heeft Automotive & Mobility Invest N.V.
(hierna: A&M Invest), de moedervennootschap van Hol-
ding Groep Delorge B.V., de overname van Coox Gregor
Management B.V. en Coox Jochem Management B.V.
(hierna: Groep Coox) bij de BMA aangemeld, na een
prenotificatiefase van bijna twee jaar. A&M Invest had
op 30 juni 2018 een eerste ontwerp van aanmelding aan
het Auditoraat bezorgd op basis van de vereenvoudigde
aanmeldingsprocedure. Het Auditoraat besloot echter
om de gewone concentratieprocedure toe te passen, om-
dat de gecombineerde aandelen van de partijen volgens
de preliminaire berekening van het Auditoraat op min-
stens één relevante markt de 25%-drempel overschrijden.
De betrokken ondernemingen zijn voornamelijk actief
in de detailhandel in personenwagens en lichte bestelwa-
gens (LCV’s, ≤ 3,5t) alsook het algemeen onderhoud en
de reparatie van personenwagens en LCV’s, en zijn erken-
de verdelers van de merken Audi, Seat, Skoda, Volkswa-
gen en Volkswagen CVI in de provincie Limburg. De
ondernemingen maken deel uit van het D’Ieteren-net-
werk in Limburg. D’Ieteren, een groep die actief is als
importeur in België van voormelde merken, is als belang-
hebbende derde in deze concentratiezaak tussengekomen.
In de eerstefasebeslissing van 15 juni 202031 stelt het
Mededingingscollege dat er onduidelijkheid bestaat over
de vraag of er één of twee aparte merkspecifieke markten
voor onderhoud en herstel van enerzijds personenwagens
en anderzijds LCV’s bestaan. Vermits de vraag of er
sprake is van één of van twee aparte markten relevant is
voor de beoordeling van de transactie, is het Mededin-
gingscollege van oordeel dat het deze vraag niet zonder
meer open kan laten en besluit het dat er twijfel bestaat
over de juiste definitie van de relevante markten voor
onderhoud en herstellingen van personenwagens en
LCV’s. Niettemin oordeelt het Mededingingscollege dat
de transactie leidt tot een groot aantal betrokken lokale
merkspecifieke markten voor onderhoud en herstelling
van (i) personenwagens, (ii) LCV’s alsook (iii) personen-
wagens en LCV’s. Deze lokale markten zijn gedefinieerd

volgens de vaststaande methodologie, met name de ‘80%-
regel’ waarbij het lokale verzorgingsgebied van elke gara-
ge de Belgische postcodes omvat die dichtbij de garage
zijn gelegen en gezamenlijk instaan voor 80% van de
omzet die door de garage wordt gegenereerd.
In de eerstefasebeslissing wordt veel aandacht geschon-
ken aan de marktaandeelberekening van de auditeur.
A&M Invest bekritiseert immers de door de auditeur ge-
hanteerde methodologie. Zo meent A&M Invest bijvoor-
beeld dat de marktaandelen berekend moeten worden
op basis van DIV-gegevens (de Dienst voor Inschrijvingen
van Voertuigen), en niet op basis van Car-Pass-gegevens
waartoe A&M Invest de toegang was geweigerd omdat
zij concurrentieel gevoelige informatie bevatten over
concurrenten. De marktaandelen berekend op basis van
Car-Pass-gegevens zijn beduidend hoger (10-15% hoger)
dan de marktaandelen die rekening houden met de DIV-
data. De vraag om vertrouwelijk toegang te verlenen tot
de Car-Pass-database aan de raadslieden van A&M Invest
werd na consultatie van de Europese Commissie (die
suggereerde dergelijke toegang pas in het kader van een
tweedefaseonderzoek te verlenen) eveneens geweigerd.
Het Mededingingscollege merkt in zijn beslissing van
15 juni 2020 op dat artikel IV.69, § 4 WER uitdrukkelijk
stelt dat het Mededingingscollege zijn beslissing niet kan
steunen ‘op documenten en gegevens die als vertrouwe-
lijk ten aanzien van een aanmeldende partij werden er-
kend, tenzij het stukken betreft van de verkoper, van een
andere aanmeldende partij of van de doelonderneming
en de aanmeldende partij kennis heeft kunnen nemen
van een niet-vertrouwelijke versie of samenvatting van
deze documenten en gegevens’ en stelt vast dat A&M
Invest over voldoende gegevens kon beschikken om te
antwoorden op de argumenten van de auditeur, inclusief
de argumenten die steunen op de Car-Pass-gegevens.
Het Mededingingscollege meent overigens over voldoen-
de aanwijzingen te beschikken op grond van de voor
A&M Invest beschikbare, niet-vertrouwelijke Car Pass-
gegevens om te besluiten dat er ernstige twijfel bestaat
over de toelaatbaarheid van de transactie. Dergelijke
ernstige twijfels zijn volgens het Mededingingscollege
zelfs aanwezig indien enkel de DIV-gegevens in rekening
genomen worden.
Immers, het Mededingingscollege stelt in navolging van
de auditeur vast dat er, ongeacht de gebruikte gegevens,
na de transactie in de provincie Limburg maar één groep
erkende verdelers zal zijn, naast veel onafhankelijke ga-
rages met een relatief beperkte capaciteit, en dat deze
onafhankelijke garages wel een competitieve druk kunnen
uitoefenen op de onderhouds- en herstellingsdiensten
van de erkende verdelers, maar dat zulks minder het geval
is voor auto’s die nog niet lang uit garantie zijn.
Het Mededingingscollege merkt op dat bij de beoordeling
van het counterfactual-scenario de vraag rijst naar de mate
waarin er zonder de transactie sprake is van daadwerke-
lijke concurrentie tussen erkende verdelers. Immers, er-
kende verdelers dienen aan dezelfde door de impor-

Beslissingnr.BMA-2020-C/C-20van15juni2020,Zaaknr.MEDE-C/C-19/0049,www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/bma-
2020-cc-20-pub.pdf.
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teur/D’Ieteren opgelegde kwaliteitseisen alsook dezelfde
klantenvereisten te voldoen en passen vaak de door de
importeur bepaalde adviesprijzen toe. Het Mededingings-
college stelt zich na zijn eerstefaseonderzoek aldus de
vraag of deze factoren de mogelijk mededingingsbeper-
kende gevolgen van de transactie kunnen vermijden of
beperken.
Op 15 juni 2020 heeft het Mededingingscollege een pro-
cedure van bijkomend onderzoek gestart.
In zijn tweedefasebeslissing van 9 november 2020 oor-
deelt het Mededingingscollege dat er slechts één merk-
specifieke markt bestaat voor onderhoud en herstel van
zowel personenwagens als LCV’s, inclusief de diensten
van niet‐erkende herstellers. Het Mededingingscollege
stelt verder dat de auditeur in zijn bijkomend onderzoek
de kritiek van de aanmeldende partij en D’Ieteren op de
gehanteerde methodologie inzake marktaandeelbereke-
ning afdoende heeft weerlegd. Deze kritiek betrof met
name (i) de betrouwbaarheid van de Car-Pass-gegevens,
(ii) de berekening op basis van de DIV-gegevens (die
volgens D’Ieteren zou leiden tot te hoge marktaandelen),
(iii) het onvoldoende rekening houden met de impact
van ‘Dieselgate’, (iv) het in aanmerking nemen van kleine
herstellingen, en (v) een verkeerde inschatting van tus-
senkomsten onder garantie en terugroepacties.
Alvorens de impact op de mededinging in de verscheide-
ne betrokkenen lokale markten te onderzoeken, gaat het
Mededingingscollege na of deze lokale markten een we-
zenlijk deel van de Belgische markt in de zin van artikel
IV.9, § 3 en 4 WER uitmaken. Het Mededingingscollege
verwijst in dit verband naar zijn beslissing in Boulan-
ger/HTM‐Krëfel waarin het aangeeft dat ‘de analyse van
een lokale markt bepalend kan zijn voor zijn besluit in-
dien (i) die markt voldoende groot is of (ii) verschillende
lokale markten samen voldoende groot zijn om als een
wezenlijk deel van de Belgische markt te worden be-
schouwd, of (iii) wanneer er sprake is van een wegens
specifiek geografische, technische of economische ken-
merken geïsoleerde markt, of nog (iv) indien een voldoen-
de grote groep consumenten omwille van hun specifieke
kenmerken verplicht zijn om zich op die lokale markt(en)
te voorzien van goederen of diensten die voor hen of voor
hun ondernemingsactiviteit noodzakelijk zijn’. Vermits
de markten voor onderhoud en herstellingen merkspeci-
fieke markten zijn, maakt het Mededingingscollege deze
analyse voor het geheel van de respectievelijke merkspe-
cifieke lokale markten. De betrokken verzorgingsgebieden
voor onderhoud en herstellingen van Skoda-personenwa-
gens betreffen volgens het Mededingingscollege alvast
geen wezenlijk deel van de Belgische markt. Deze verzor-
gingsgebieden omvatten geraamd slechts 2% van de be-
volking van België. Het Mededingingscollege beschikt
niet over marktaandelen voor onderhoud en herstellingen
in België, Vlaanderen of de gehele provincie Limburg,
maar zelfs indien het Mededingingscollege de verkoop
van nieuwe voertuigen als proxy neemt, bedraagt het ge-
combineerde marktaandeel van de partijen alsnog minder
dan 6% van de Belgische markt voor onderhoud en her-

stellingen van Skoda-personenwagens, met een toename
van het marktaandeel van minder dan 1%. Rekening
houdend met de reistijden, acht het Mededingingscollege
het overigens niet bewezen dat de verzorgingsgebieden
van de Skoda-garages in de zin van de Boulanger/HTM-
Krëfel-test geïsoleerde lokale markten zijn of markten
waar consumenten afhankelijk van zouden zijn. De ver-
zorgingsgebieden voor onderhoud en herstellingen van
Audi-personenwagens, respectievelijk van Volkswagen-
personenwagens en -LCV’s betreffen elk ongeveer 50%
van de bevolking in Limburg. Om deze reden, en ondanks
het feit dat wanneer de verkoop van nieuwe voertuigen
als proxy wordt genomen het gecombineerde marktaan-
deel van de partijen minder dan 10-20% op de Belgische
markt bedraagt (met een toename van minder dan 1-5%),
besluit het Mededingingscollege dat de concentratie in
zoverre zij betrekking heeft op onderhoud en herstellin-
gen van Audi-personenwagens en van Volkswagen-per-
sonenwagens en LCV’s een wezenlijk deel van de
Belgische markt in de zin van artikel IV.9, § 3 en 4 WER
betreft.
Het Mededingingscollege stipt aan dat zijn analyse reke-
ning moet houden met de mededinging zoals die er voor
de transactie is (met name het feit dat de partijen reeds
deel uitmaken van het selectief distributienetwerk van
D’Ieteren), en de potentiële gevolgen van de concentratie
voor de mededinging wanneer aangetoond is dat ze vol-
doende waarschijnlijk zijn. Het Mededingingscollege
verwijst eveneens naar het arrest van het Gerecht in de
zaak CK Telecoms UK Investments32 waaruit blijkt dat het
ernstig waarschijnlijk moet zijn dat de concentratie sig-
nificante belemmeringen tot gevolg zal hebben.
Het Mededingingscollege oordeelt dat uit het bijkomend
onderzoek volgt dat concurrentiedruk uitgaat van niet-
erkende conventionele garages (zowel wat betreft de
prijzen voor onderhoud en herstellingen als voor zekere
specifieke door hen geleverde diensten), terwijl de con-
currentiedruk tussen erkende verdelers, waaronder de
partijen, voor onderhoud en herstellingen van personen-
wagens of LCV’s eerder gering of zelfs marginaal is. De
door D’Ieteren aangegeven richtprijzen voor onderhoud
en herstellingen worden in de praktijk immers standaard
toegepast. Het Mededingingscollege heeft geen aanwij-
zingen dat de partijen of andere erkende verdelers in de
toekomst meer geneigd zouden zijn om van de richtprij-
zen af te wijken. Om deze reden kan het feit dat dit tussen
de garages van de partijen na de transactie waarschijnlijk
minder het geval zou kunnen zijn dan zonder de trans-
actie niet als een significante beperking van de daadwer-
kelijke mededinging worden beschouwd. Het Mededin-
gingscollege onderzoekt of de transactie resulteert in een
voldoende waarschijnlijke significante beperking van de
daadwerkelijke mededinging inzake andere concurrenti-
ële parameters waaronder de kwaliteit van de dienstver-
lening. De werkplanning van de garage wordt bepaald
door de verantwoordelijke garage, en de indruk van
klantvriendelijkheid hangt samen met het lokale perso-
neel. Volgens het Mededingingscollege is er geen reden

HvJ EU 28 mei 2020, T-399/16, ECLI:EU:T:2020:217 (CK Telecoms UK Investments).32
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om aan te nemen dat de transactie op deze punten de
mededinging significant zal beperken. Andere elementen
zoals openingsuren en vakantieregeling worden wel op
groepsniveau bepaald (D’Ieteren legt kwaliteitsvereisten
op aan erkende verdelers) en het Mededingingscollege
acht het voldoende waarschijnlijk dat er na de transactie
geen concurrentie meer zal zijn op deze punten.
Om aan deze bekommernissen tegemoet te komen, biedt
A&M Invest gedragsverbintenissen aan. De door het
Mededingingscollege aanvaarde verbintenissen, die voor
een periode van drie jaar gelden, betreffen (i) het behoud
van de huidige openingsuren van de Coox-concessies,
(ii) de opening van de Coox-concessies gedurende vakan-
tieperiodes en (iii) het ter beschikking stellen van eenzelf-
de proportioneel aantal vervangwagens in de Coox‐con-
cessies als het proportionele aantal vervangwagens dat
op het ogenblik van de beslissing in de relevante Delorge‐
vestigingen wordt aangeboden. Ook verbindt A&M Invest
zich ertoe om binnen een periode van drie jaar na de
totstandkoming van de concentratie het ‘Fleetback’-sys-
teem (een systeem dat het mogelijk maakt om tijdens
het uitvoeren van onderhoud of herstellingen aan een
wagen via live videochat met klanten te communiceren)
in de Coox‐concessies in te invoeren.
De overname is uiteindelijk op 19 november 2020 na een
tweedefaseonderzoek voorwaardelijk goedgekeurd.33

4.6. IPM/EDA

IPM Group SA (hierna: IPM), de uitgever van de Belgi-
sche kranten La Libre en DH/Les Sports en de tijdschriften
Paris Match Belgique en Courrier International, heeft op
26 oktober 2020 de overname van de persactiviteiten van
Editions de l’Avenir SA (hierna: EDA) en van de vennoot-
schap L’Avenir Hebdo (hierna: LAH) aangemeld bij de
BMA.
De transactie heeft betrekking op het dagblad L’Avenir,
het weekblad Le Journal des Enfants en de weekbladen
Moustique en Télé Pocket, evenals op de aanverwante re-
clameactiviteiten en websites.
Het Mededingingscollege identificeert de volgende hori-
zontaal betrokken markten: (i) de nationale markt voor
Franstalige dagbladen inclusief de online versie, met
uitzondering van zakelijke dagbladen (financieel en eco-
nomisch), (ii) de nationale markt voor niet-gespecialiseer-
de Franstalige weekbladen inzake actualiteit, inclusief
de online versie, (iii) de nationale markt voor de verkoop
van advertentieruimte voor landelijke themareclame in
Franstalige dagbladen, (iv) de regionale markt voor de
verkoop van regionale themareclame in Franstalige dag-
bladen in Brussel en in de provincie Luxemburg.
Het Mededingingscollege stelt in navolging van de audi-
teur dat de transactie waarschijnlijk geen niet-gecoördi-
neerde gevolgen met zich zal meebrengen die de
daadwerkelijke mededinging op de lezersmarkten zal
beperken en dit ondanks het feit dat de partijen een sig-
nificant gecombineerd marktaandeel zullen hebben (op

de nationale markt voor Franstalige dagbladen inclusief
de online versie, met uitzondering van zakelijke dagbla-
den, bedraagt het gecombineerd marktaandeel op basis
van omzet 50-60% indien gratis dagbladen niet mee in
rekening worden genomen; op de nationale markt voor
niet-gespecialiseerde Franstalige weekbladen inzake ac-
tualiteit, inclusief de online versie, bedraagt het gecombi-
neerd marktaandeel op basis van omzet eveneens 50-
60%). De concurrerende uitgevers Rossel, respectievelijk
Roularta blijven actief op de betrokken markt voor dag-
bladen, respectievelijk weekbladen. Bovendien is het
Mededingingscollege van mening dat de partijen geen
naaste concurrenten zijn (zo heeft L’Avenir bijvoorbeeld
een ander lezerspubliek en een andere redactionele poli-
tiek dan La Libre en DH/Les Sports, en sluit L’Avenir
nauwer aan bij het concurrerende Sudpresse) en gediver-
sifieerde producten aanbieden, zodat het weinig waar-
schijnlijk is dat de partijen volgend op de transactie de
prikkel zullen hebben om hun prijzen te verhogen of
hun aanbod te beperken. De prikkel tot een prijsstijging
is overigens erg zwak gelet op het feit dat de lezersmark-
ten deel uitmaken van een tweezijdige markt (met aan
de andere zijde de advertentiemarkten): een verlies van
klanten ten gevolge van een prijsstijging van de titels kan
immers tot een gelijkaardig verlies van adverteerders, en
bijgevolg advertentie-inkomsten leiden. Ook het grote
online aanbod speelt hierbij een rol. De beperking van
het aanbod is bovendien weinig waarschijnlijk omdat
IPM partij is bij een aantal akkoorden die de redactionele
onafhankelijkheid van de titels van de doelonderneming
waarborgen. Het Mededingingscollege neemt eveneens
nota van de formele bevestiging door IPM om gedurende
een periode van vijf jaar na de goedkeuringsbeslissing
het dagblad L’Avenir als afzonderlijke titel met een afzon-
derlijke redactie te behouden. Het Mededingingscollege
komt op basis van gelijkaardige overwegingen tot eenzelf-
de besluit inzake de advertentiemarkten. Ook op deze
markten zijn niet-gecoördineerde gevolgen volgens het
Mededingingscollege weinig waarschijnlijk. Het Mede-
dingingscollege merkt daarbij wel op dat het risico op
prijsverhoging eerder het gevolg zou kunnen zijn van
gecoördineerde gevolgen of sectorspecifieke factoren.
Niettegenstaande dat de transactie zal leiden tot een
duopolie op de markt voor Franstalige dagbladen en de
betrokken markten relatief transparant zijn, oordeelt het
Mededingingscollege dat de transactie geen aanleiding
geeft tot gecoördineerde gevolgen. Immers, dergelijke
coördinatie wordt bemoeilijkt door de toenemende pro-
ductdifferentiatie en marktinstabiliteit ten gevolge van
het krimpende lezerspubliek en technologische ontwik-
kelingen. Op de advertentiemarkten ligt het risico op
coördinatie bovendien lager omwille van de grote verschil-
len tussen de geafficheerde advertentieprijzen en de uit-
eindelijk in rekening gebrachte advertentieprijzen.
Wat betreft conglomerale gevolgen merkt het Mededin-
gingscollege op dat het onwaarschijnlijk is dat IPM haar
dagbladen in combinatie met die van L’Avenir zal aanbie-

Beslissing nr. BMA‐2020‐C/C‐35 van 9 november 2020, Zaak nr. MEDE‐C/C‐19/0049, www.abc-bma.be/sites/default/files/content/down-
load/files/bma-2020-cc-35-pub_1.pdf.
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den gelet op het verschil in focus en lezerspubliek. De
combinatie van dagbladen met weekbladen acht het Me-
dedingingscollege wel mogelijk, maar de marktmacht
van IPM op een bredere markt voor weekbladen (niet
beperkt tot weekbladen inzake actualiteit) zal posttrans-
actie eerder gering zijn waardoor het erg onwaarschijnlijk
is dat IPM tot marktafscherming of het uitsluiten van
concurrenten zou kunnen overgaan. Tot slot meent het
Mededingingscollege dat het erg waarschijnlijk is dat
IPM posttransactie een gecombineerd aanbod van adver-
tentieruimte in haar verschillende titels op de markt zal
brengen. Dit is volgens het Mededingingscollege echter
niet problematisch: een groot aantal concurrenten blijft
immers gelijkaardige advertentieruimte aanbieden via
de traditionele online en offline perskanalen en via andere
online kanalen (inclusief Google en Facebook), zowel
gratis als tegen vergoeding.
De analyse van het Mededingingscollege inzake verticale
gevolgen laat niet toe te besluiten dat IPM posttransactie
aanzienlijke belemmeringen voor de mededinging zou
kunnen creëren.
Tot slot onderzoekt het Mededingingscollege de impact
van de transactie op de bovenwaartse distributiemarkt.
Meer bepaald, gaat het Mededingingscollege na of de
transactie marktmacht van IPM als een afnemer in het
leven roept of versterkt. Het Mededingingscollege is van
mening dat de transactie de onderhandelingspositie van
IPM vis-à-vis distributeurs versterkt, maar niet in die
mate dat dit enige nadelige gevolgen zou hebben op de
distributiemarkt.
Het Mededingingscollege besluit in navolging van de
auditeur dat de transactie geen concentratiespecifieke
gevolgen teweegbrengt die de goedkeuring ervan in de
weg zou staan. Op 22 december 2020 keurt het Mededin-
gingscollege, na een eerstefaseonderzoek, de overname
door IPM van de persactiviteiten van EDA en van LAH
onvoorwaardelijk goed.34

5. Marktenhof35

5.1. Virton

Zoals hiervoor vermeld, heeft het Marktenhof op 23 okto-
ber 2020 de beslissing van het Mededingingscollege van
29 juni 202036 waarbij het Mededingingscollege het door
RE Virton ingediende verzoek om voorlopige maatregelen
afwijst, vernietigd omwille van een motiveringsgebrek.37

In dit arrest bespreekt het Marktenhof niet alleen het
motiveringsgebrek, maar eveneens de omvang van zijn
rechtsmacht in de context van een hoger beroep tegen
een beslissing waarin voorlopige maatregelen worden
verworpen. Het Marktenhof herbevestigt dat zijn taak
erin bestaat na te gaan of, in het licht van de geldende
regels en principes, de beoordeling door de BMA een
schending van de wet of een kennelijke beoordelingsfout
van de feiten uitmaakt, en dat het slechts een marginale
toetsing uitoefent vermits slecht kennelijke beoordelings-
fouten tot nietigverklaring van de bestreden beschikking
kunnen leiden. Het Marktenhof onderzoekt de feiten
niet opnieuw, maar gaat na in hoeverre de door het Me-
dedingingscollege ingeroepen feiten en elementen die
zijn beslissing rechtvaardigen correct zijn (met name of
de motivering van het Mededingingscollege voor zijn
beslissing de elementen in het dossier niet tegenspreekt).
Het feit dat het Marktenhof over volle rechtsmacht en
een ruime appreciatiemarge beschikt, betekent aldus niet
dat het Marktenhof over dezelfde rechten en mogelijkhe-
den beschikt als de BMA. Zo kan het Marktenhof zich
niet in de plaats stellen van het Mededingingscollege: het
Marktenhof kan enkel een prima-facie-inbreuk op het
mededingingsrecht vaststellen, maar kan zelf geen
voorlopige maatregelen bevelen in het geval het tot der-
gelijke vaststelling komt.
De BMA heeft een voorziening in cassatie ingediend te-
gen het arrest van het Marktenhof. Deze voorziening
heeft geen betrekking op de overwegingen van het arrest
inzake de volle rechtsmacht van het Marktenhof, maar
is gericht tegen de overweging van het Marktenhof dat
artikel IV.72, § 4 WER slechts een termijn van orde en
dus geen sanctie bevat. Zoals hiervoor aangestipt, speelde
de interpretatie van dit artikel een belangrijk rol in de
vaststelling van het motiveringsgebrek.

5.2. bpost

Op 19 februari 2020 heeft het Marktenhof een aantal
prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van
de Europese Unie (hierna: HvJ EU) over de draagwijdte
van het ne-bis-in-idem-beginsel op het gebied van het
mededingingsrecht.38

Deze prejudiciële vragen volgen op het arrest van het Hof
van Cassatie van 22 november 2018 waarin het oordeelt
dat het Hof van Beroep te Brussel ten onrechte het ne-
bis-in-idem-beginsel heeft toegepast op basis van de loute-
re vaststelling van identieke feiten in twee procedures.39

Immers, de voormalige Raad voor de Mededinging heeft

Décision n° ABC-2020-C/C-41 du 22 décembre 2020, Affaire n° CONC-C/C-20/0031 : IPM / EDA-LAH, www.bma-abc.be/sites/default/files/con-
tent/download/files/abc-2020-cc-41-pub.pdf.

34

Arrest nr. 2019/MR/3 van het Hof van Beroep te Brussel van 8 januari 2020, www.bma-abc.be/sites/default/files/content/down-
load/files/20200108_2019mr_3_op_arret_vpub.pdf, besproken in de vorige Kroniek, zie K. Bourgeois & E. Paredis, ‘Kroniek – Toepassing van
de mededingingswet door de Belgische Mededingingsautoriteit in 2019’, SEW 2020, afl. 11, p. 608-622.

35

Cour d’appel n° 2020/6385, 23 septembre 2020, www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/20200923_2020mr1_arret_vir-
ton_cdm.pdf.

36

Décisionn°ABC-2020-V/M-24du29juin2020,Affairen°CONC-V/M-20/0012,www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/abc-
2020-vm-24-pub.pdf.

37

Arrest nr. 2019/MR/4 van het Hof van Beroep te Brussel van 19 februari 2020, www.bma-abc.be/sites/default/files/content/down-
load/files/20200219_2019mr4_ai.pdf.

38

Arrest nr. N-20181122-1 (C.17.0126.F) van het Hof van Cassatie van 22 november 2018, Zaak nr. C.17.0126.F, www.stradalex.com/en/sl_src_pu-
bl_jur_be/document/cass_N-20181122-1.
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in 2012 aan bpost een boete van € 37,4 miljoen opgelegd
wegens misbruik van machtspositie,40 maar dezelfde
feiten waren reeds het voorwerp van een vervolging, op
grond van het regelgevend kader voor de postsector, door
het BIPT. Dit parallelle onderzoek had geleid tot een be-
slissing van het BIPT waarbij het aan bpost een boete
van € 2,3 miljoen oplegde wegens schending van de
postale regelgeving (het Hof van Beroep te Brussel ver-
nietigde deze beslissing echter bij een in kracht van ge-
wijsde getreden arrest van 10 maart 2016). Het Hof van
Beroep te Brussel besloot op 10 november 2016 dat de
veroordeling door de Raad voor de Mededinging het ne-
bis-in-idem-beginsel schond, op basis van de loutere
vaststelling van identieke feiten in deze twee procedures.41

Het arrest van het Hof van Cassatie van 22 november
2018 verwees de zaak terug naar het Hof van Beroep te
Brussel, nu het Marktenhof.
Opvallend is dat Europese Commissie als amicus curiae
in deze zaak is tussengekomen teneinde te voorkomen
dat het Marktenhof een beslissing zou nemen die in strijd
zou zijn met de Toshiba-rechtspraak van het HvJ EU.42

Het Hof van Cassatie verwees immers uitsluitend naar
de arresten Menci,43Garlsson Real Estate44 en Enzo di Pu-
ma45 van het HvJ EU, die geen verband houden met het
mededingingsrecht. Uit de Toshiba-rechtspraak volgt dat
het ne-bis-in-idem-beginsel afhankelijk is van de drievou-
dige voorwaarde dat de feiten, de overtreder en het be-
schermde rechtsgoed dezelfde zijn. De eerder vermelde
arresten, die andere rechtsdomeinen betreffen, vermelden
deze laatste voorwaarde (met name dat het beschermde
rechtsgoed hetzelfde moet zijn) niet. Het Marktenhof
merkt echter op dat advocaat-generaal Tanchev in Marine
Harvest twijfel uit omtrent de toepasselijkheid van deze
derde en laatste voorwaarde:
‘De relevantie van de voorwaarde dat het beschermde
rechtsgoed hetzelfde moet zijn wordt echter betwist,
aangezien deze voorwaarde om te beginnen niet wordt
toegepast op andere gebieden van het Unierecht dan het
mededingingsrecht […] en zij voorts in strijd is met de
toenemende convergentie van de Unierechtelijke en na-
tionale mededingingsregels en met de decentralisatie
van de toepassing van de mededingingsregels van de
Unie als gevolg van verordening (EG) nr. 1/2003 van de
Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering
van de mededingingsregels van de artikelen [101 en 102
VWEU].’46

Rekening houdend met deze tegenstrijdige visies acht
het Marktenhof het noodzakelijk om het HvJ EU te vra-
gen hoe het ne-bis-in-idem-beginsel moet worden toege-
past op het gebied van het mededingingsrecht. De eerste
prejudiciële vraag verzoekt het HvJ EU te verduidelijken
of het ne-bis-in-idem-beginsel een nationale mededingings-
autoriteit verhindert om een boete op te leggen voor feiten
waarvoor een rechtspersoon definitief is vrijgesproken
nadat een bestuurlijke boete werd opgelegd door een
andere administratieve autoriteit wanneer het bescherm-
de rechtsgoed anders is. De tweede prejudiciële vraag
betreft de vraag of een beperking op het ne-bis-in-
idem-beginsel gerechtvaardigd kan zijn door het feit dat
het mededingingsrecht een aanvullende doelstelling van
algemeen belang nastreeft, met name het waarborgen
en in stand houden van een systeem van onvervalste
mededinging binnen de interne markt, en niet verder
gaat dan wat passend en noodzakelijk is om het doel van
dergelijke wetgeving legitiem na te streven, en/of om de
vrijheid van ondernemerschap op grond van artikel 16
van het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie te waarborgen.
De opinie van advocaat-generaal Bobek in deze zaak is
ondertussen beschikbaar,47 maar was ten tijde van de af-
ronding van deze bijdrage nog niet gepubliceerd.

5.3. Proximus

Op 7 oktober 2020 heeft het Marktenhof zich uitgespro-
ken48 over de gevolgen die de eerdere onwettigverklaring
door het Marktenhof van de bij Proximus verrichte
huiszoeking49 heeft op de rechtsgeldigheid van de beslis-
sing van de Raad voor de Mededinging van 26 mei 2009,
waarbij een boete van € 66,3 miljoen was opgelegd aan
Proximus wegens misbruik van machtspositie door het
hanteren van wurgprijzen in 2004 en 2005.50

Het Marktenhof onderzoekt in eerste instantie wat de
herkomst van de gegevens is. Volgens het Marktenhof
dringt een onderscheid zich op tussen gegevens die tij-
dens de huiszoeking zijn verzameld en gegevens die on-
rechtstreeks afkomstig zijn van de huiszoeking. Terwijl
gegevens die rechtstreeks afkomstig zijn van de huiszoe-
king uit het dossier moeten worden geweerd, is dat niet
automatisch het geval voor gegevens die onrechtstreeks
afkomstig zijn van de huiszoeking. Deze laatste categorie
van gegevens dienen slechts uit het dossier te worden
geweerd indien de huiszoeking ‘onontbeerlijk’ was om

Décision n° 2012-P/K-32 du 10 décembre 2012, Affaires n° CONC-P/K-05/0067, CONC-P/K-09/0017 et CONC-P/K-10/0016 Publimail, Link2Biz
International et G3 Worldwide Belgium/bpost, www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/2012PK32_PUB.pdf.

40

Brussel 10 november 2016 (BPOST/Conseil de la concurrence), https://www.bma-abc.be/sites/default/files/content/down-
load/files/20161110_cab_2013mr2_bpost.pdf.

41

HvJ EU 14 februari 2012, C-17/10, ECLI:EU:C:2012:72 (Toshiba).42
HvJ EU 20 maart 2018, C-524/15, ECLI:EU:C:2018:197 (Menci).43
HvJ EU 20 maart 2018, C-537/16, ECLI:EU:C:2018:193 (Garlsson Real Estate).44
HvJ EU 20 maart 2018, C-596/16 en C-597/16, ECLI:EU:C:2018:192 (Enzo di Puma).45
Concl. A-G E. Tanchev, ECLI:EU:C:2019:795, bij HvJ EU 4 maart 2020, C-10/18 P, ECLI:EU:C:2020:149 (Marine Harvest).46
Opinie advocaat-generaal Bobek 2 september 2021, Case C-117/20, ECLI:EU:C:2021:680 (bpost SA/Autorité belge de la concurrence).47
Arrest nr. 2020/MR/3-8 van het Hof van beroep Brussel van 7 oktober 2020, www.bma-abc.be/sites/default/files/content/down-
load/files/20201007_2009mr3_4_5_6_7_8_proximus_ai.pdf.

48

Brussel 9 oktober 2019 (Proximus/BCA), www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/20191009_2009mr3_proximus_ar-
ret_v_pub.pdf.

49

Décision n° 2009-P/K-10 du 26 mai 2009 dans l’Affaire CONC-P/K-05/0065 Base/BMB, www.bma-abc.be/sites/default/files/content/down-
load/files/2009PK10.pdf.
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er toegang toe te krijgen. Indien dat niet het geval is, en
de gegevens dus ook op een andere manier hadden
kunnen worden verzameld, mogen de gegevens wel deel
uitmaken van het dossier. Gegevens die rechtstreeks noch
onrechtstreeks van de huiszoeking afkomstig zijn, kun-
nen worden behouden. Het Marktenhof merkt op dat na
verwijdering van het bewijsmateriaal overeenkomstig
deze principes moet worden nagegaan of het resterende
bewijs waarop de beslissing steunt voldoende is om de
beslissing te onderbouwen, en dat de BMA de rechtsgel-
digheid van een beslissing niet kan rechtvaardigen op
basis van ‘nieuw’ bewijsmateriaal in het onderzoeksdos-
sier dat geen onderdeel uitmaakt van de beslissing.
Het onderzoek van het Mededingingscollege toont aan
dat het bewijs voor de inbreuk in het jaar 2004 recht-
streeks afkomstig is van de onwettig verklaarde huiszoe-

king. Het Marktenhof meent bijgevolg, gelet op het ge-
brek aan (wettig verkregen) bewijs, de beslissing niet te
kunnen behouden voor het gedeelte van de inbreuk dat
in 2004 plaatsvond. Het bewijs voor de inbreuk in het
jaar 2005 was echter meegedeeld ten gevolge van verzoe-
ken om inlichtingen. Volgens het Marktenhof bestaat er
geen duidelijk verband tussen de onwettig verklaarde
huiszoeking en de nadien verrichte onderzoeksmaatregel,
met name het verzoek om inlichtingen. Om deze reden
besluit het Marktenhof dat de boetebeslissing van 26 mei
2009 behouden kan worden wat het jaar 2005 betreft.
Het Marktenhof besluit de in 2009 opgelegde boete (nog)
niet te vernietigen: eerst dient het Marktenhof uitspraak
te doen over de overige door Proximus in beroep opge-
worpen middelen.
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