
PUBLIEKE VERSIE 

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT 
 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit 

Beslissing nr. BMA-2014-V/M-19 van 1 september 2014 in uitvoering van de 
beslissing van het Mededingingscollege nr. BMA-2014-V/M-14 van 11 juli 2014 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zaak nr. MEDE-V/M-14/2014  

Verzoek om voorlopige maatregelen van de Ets. Claude Feltz N.V. jegens BMW 
Belgium Luxembourg N.V.1 

1. Procedure 
 
1. Op 13 augustus 2014 heeft de Auditeur-generaal overeenkomstig punt 7 van het beschikkend 

gedeelte van de beslissing van het Mededingingscollege nr. BMA-2014-V/M-14 van 11 juli 2014 
(hierna de Beslissing) zich tot het College gericht met een Verzoek tot herziening of intrekking 
van een maatregel bevolen door het Mededingingscollege in de beslissing nr. BMA-2014-V/M-14 
van 11 juli 2014 in de zaak nr. MEDE-V/M-14/0014, verzoek om voorlopige maatregelen van de 
Ets. Claude Feltz NV jegens BMW Belgium Luxembourg N.V. (hierna het Verzoek).  
 

2. Op 21 augustus 2014 ontving de autoriteit schriftelijke opmerkingen van BMW en van Feltz. 
 

3. Beide ondernemingen en het Auditoraat werden gehoord op een zitting op 28 augustus 2014. 
 

4. Zoals tijdens de zitting afgesproken heeft het Auditoraat op eigen voorstel nog contact gehad met 
verzekeringsmaatschappijen en daar mondeling via de voorzitter het College over geïnformeerd. 
 

2. Beslissing van het Mededingingscollege van 11 juli 2014 
 

5. In de Beslissing  heeft het Mededingingscollege  beslist als volgt: 

1. Dat het verzoek om voorlopige maatregelen van de Ets. Claude Feltz N.V. (hierna FELTZ) 
jegens BMW Belgium Luxembourg N.V. (hierna BMW Belux) ontvankelijk is, en als volgt 
gegrond: 
 

2. Beveelt BMW Belux zonder enig verwijl te doen wat nodig is opdat FELTZ terug gedurende 
een periode van zes maanden vanaf deze beslissing het voordeel zou hebben van de door 

1 Hierna: Feltz en BMW. 
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BMW Belux voor haar concessionarissen en erkende herstellers verkregen erkenning door 
verzekeringsmaatschappijen en zover als relevant door leasingondernemingen als 
carrosseriehersteller, en om tijdens deze periode FELTZ naar best vermogen bij te staan om 
deze niet merk-specifieke erkenning in eigen naam te verwerven; 
 

3. Beveelt BMW Belux om aan alle klanten die beroep hebben gedaan op FELTZ voor de 
aankoop, het onderhoud of de herstelling van een BMW of MINI na 1 januari 2010 een brief 
te sturen waarin uitdrukkelijk in de taal van de klant gesteld wordt “dat de klant vrij kan 
kiezen om onderhoud of herstellingen bij een onafhankelijke hersteller te laten uitvoeren, 
zonder verval van garantie (voor zover het voertuig nog in garantie is), met dien verstande 
dat herstellingen die onder de garantie vallen alleen door BMW Belux ten laste worden 
genomen indien zij gebeuren bij een concessionaris of erkende hersteller en dat BMW Belux 
de garantie kan weigeren bij schade die klaarblijkelijk veroorzaakt is door een gebrekkig 
onderhoud bij een onafhankelijke hersteller”.  
BMW Belux dient binnen de vijf werkdagen na ontvangst van deze beslissing een tekst voor te 
stellen aan de auditeur-generaal. Indien binnen de vijf werkdagen geen overeenstemming 
wordt bereikt met de auditeur generaal of een door haar aangestelde auditeur over de tekst 
van deze brief, dient BMW Belux de door de auditeur generaal of de door haar aangestelde 
auditeur bepaalde brief binnen de vijf werkdagen toe te sturen naar de eerder vermelde 
klanten van FELTZ. 
 
BMW Belux dient binnen de vijf werkdagen na verzending een kopie van deze brief en lijst 
van adressanten over te maken aan de auditeur generaal. 
 

4. Beveelt BMW Belux aan alle Belgische erkende BMW en MINI concessiehouders en door 
BMW Belux erkende herstellers een brief te schrijven waarin zij er in de taal van de 
concessiehouder of erkende hersteller uitdrukkelijk aan herinnerd worden “dat het hen vrij 
staat onderdelen en via een gemandateerde vertegenwoordiger van een koper gekochte 
voertuigen te leveren aan onafhankelijke garagehouders in de Europese Economische Zone, 
binnen het kader dat daartoe geldt in de groepsvrijstellingen 330/2010 en 461/2010”. De 
brief dient ten minste in voetnoot een tekst te bevatten met de volgende strekking: “zoals 
onlangs bevestigd werd door een beslissing van het Mededingingscollege van de Belgische 
Mededingingsautoriteit van 10 juli 2014”. Het College beveelt dat eenzelfde brief gericht 
wordt aan de Duitse concessiehouders waarbij het BMW Belux vrij staat om dergelijke brief 
door haar relevante moeder- of zustervennootschap in Duitsland te laten sturen. 
 
BMW Belux dient binnen de vijf werkdagen na ontvangst van deze beslissing een tekst voor te 
stellen aan de auditeur-generaal. Indien binnen de vijf werkdagen geen overeenstemming 
wordt bereikt met de auditeur generaal of een door haar aangestelde auditeur over de tekst 
van deze brief, dient BMW Belux de door de auditeur generaal of de door haar aangestelde 
auditeur bepaalde brief binnen de vijf werkdagen toe te sturen naar de eerder vermelde 
concessiehouders en erkende herstellers. 
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BMW Belux dient binnen de vijf werkdagen na verzending een kopie van deze brief en lijst 
van adressanten over te maken aan de auditeur-generaal. 
 

5. Beveelt BMW Belux zonder verwijl FELTZ naar best vermogen te assisteren om effectief 
toegang te hebben tot de in het DMS systeem beschikbare klantengegevens over FELTZ 
klanten, en om effectief gebruik te kunnen maken van een informaticasysteem betreffende de 
voor het onderhoud en herstellingen van BMWs en MINIs vereiste technische informatie dat 
evenwaardig als de systemen waar erkende herstellers toegang toe hebben. Indien dit 
upgrades of andere leveringen vergt dienen deze aangeboden te worden aan dezelfde 
voorwaarden waaraan deze aangeboden worden aan erkende verdelers in vergelijkbare 
omstandigheden. 
 

6. Legt BMW Belux een dwangsom op van 5000 euro per dag dat niet aan de opgelegde 
verplichting wordt voldaan. 
 

7. Indien betwisting ontstaat over de uitvoerbaarheid of het respecteren van deze maatregelen 
kunnen BMW Belux of FELTZ zich tot de auditeur generaal wenden. Zij of een door haar 
aangestelde auditeur kunnen het College vragen om een maatregel te herzien of in te trekken, 
of om  te beslissen dat de dwangsom verschuldigd is per dag dat niet aan de opgelegde 
verplichting wordt voldaan.  Dit verzoek moet meegedeeld worden aan FELTZ en BMW 
Belux. Zij moeten over een termijn van vijf werkdagen beschikken om op dit verzoek te 
antwoorden. Het College zal dan beslissen op de stukken tenzij de voorzitter een zitting 
organiseert. 

3. Verzoek van de Auditeur-generaal 
 
6. In het Verzoek stelt de auditeur-generaal de volgende vragen aan het Mededingingscollege: 

 
1. Beperkt de eerste maatregel van het Mededingingscollege (punt 2 van het dispositief) er zich 

toe Feltz toe te laten een niet merk-specifiek certificaat Avicar of equivalent te verwerven of 
heeft deze maatregel tot doel Feltz toe te laten de individuele aggregaties te bekomen bij de 
Belgische verzekeringsmaatschappijen waarmee hij vertrouwd was samen te werken voor de 
verbreking van de contractuele relaties met BMW?  

2. Het Mededingingscollege wordt gevraagd te preciseren wat zij verstaat onder “BMW Belux 
zonder enig verwijl te doen wat nodig is”.  Het Auditoraat stelt het Mededingingscollege voor 
BMW Belux tot een actieve rol te verplichten.  Het Mededingingscollege kan BMW Belux 
opleggen een brief te richten aan die verzekeringsmaatschappijen die  door BMW Belux per 
brief werden geïnformeerd over het einde van de contractuele relaties tussen Feltz en BMW 
waarin  de verzekeringsmaatschappijen er op worden gewezen dat het einde van de 
contractuele relatie tussen Feltz en BMW Belux zijn oorsprong vindt in een geschil van 
commerciële aard en dat dit niets zegt over de kwaliteit van de technische prestaties die 
sedert lang worden uitgevoerd door de vestigingen van Feltz. 
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3. Het Mededingingscollege dient de modaliteiten van deze tijdelijke erkenning te preciseren, 
b.v.  dat op de naleving van de door Feltz aangegane engagementen toezicht zal worden 
gehouden door een onafhankelijke certificatie onderneming. 

4. Het Mededingingscollege wordt verzocht het tijdelijk karakter van de erkenning te 
preciseren.  Hierbij suggereert het Auditoraat dat “tijdelijk” moet begrepen worden als de 
periode die nodig is om de individuele aggregaties bij de verzekeringsmaatschappijen te 
bekomen waarbij (1) de aanvragen moeten ingediend worden vóór 31 augustus en (2) de 
aggregatie moet verkregen worden binnen maximaal 6 maanden te rekenen vanaf deze 
datum. 

5. Het Auditoraat verzoekt het Mededingingscollege verder te verduidelijken wat wordt bedoeld 
met de zinsnede in haar beslissing “zover als relevant” voor wat betreft 
leasingmaatschappijen.  

 
7. Tijdens de zitting heeft het Auditoraat evenwel in het licht van de verkregen inlichtingen 

geoordeeld dat het schrijven van de in de tweede vraag bedoelde brief niet langer nuttig is en de 
voorlopige maatregel ook om proportionaliteitsredenen kan worden opgeheven. 
 

4. Voorstel van antwoord van BMW 
 

8. In haar schriftelijke opmerkingen van 21 augustus 2014 vraagt BMW het College: 
a. de in punt 2 van het beschikkend gedeelte van de Beslissing opgelegde maatregel als 

uitgevoerd of zonder voorwerp te beschouwen, 
b. De overige maatregelen als uitgevoerd te beschouwen. 

 
5. Voorstel van antwoord van Feltz 

 
9. In haar schriftelijke opmerkingen van 21 augustus 2014 vraagt BMW het College: 

a. BMW op te leggen een brief te schrijven aan de in december 2013 aangeschreven 
verzekeringsmaatschappijen waarin gesteld wordt dat het einde van de contractuele 
relaties tussen Feltz en BMW haar oorsprong vindt in een geschil van commerciële aard  
en niet in een probleem van kwaliteit van de diensten geleverd door Feltz, en dat BMW 
er zich niet tegen verzet dat zij verder blijven werken met Feltz die voor de 
carrosserieactiviteiten een Kiwa Procertificaat verkreeg, 

b. BMW te vragen Feltz kopie te bezorgen van de geschreven brieven, 
c. BMW op te leggen Carya te verzoeken aan Feltz data voor te stellen voor een technische 

vergadering voor het oplossen van open gebleven vragen. 
 

6. Antwoord van het Mededingingscollege 
  
6.1. De voorlopige maatregel betreffende carrosserie herstellingen 
 
10. Gelet op het Verzoek en de schriftelijke opmerkingen van BMW en Feltz, en op de informatie die 

gegeven werd tijdens de zitting, begrijpt het College dat de feitelijke situatie thans kan worden 
samengevat als volgt: 
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a. Tot 2011 had Feltz een eigen Avicarcertificering en individuele overeenkomsten met 

verzekeraars. In 2011 besliste BMW voor de concessionarissen en erkende herstellers die 
dat wensten, waaronder Feltz, en met de verzekeringsmaatschappijen die zulks 
aanvaardden, over te gaan naar een raamovereenkomst. BMW voorzag ook de 
mogelijkheid van een merkspecifiek certificaat, toegekend en opgevolgd door Vinçotte 
en gebaseerd op de New Avicar Plus certificering. Deze formule werd niet opgelegd, en 
niet alle BMW concessionarissen met een carrosserie activiteit zouden voor een “BMW 
Carrosserie”-certificaat hebben geopteerd. Het merkspecifieke certificaat is ook geen 
voorwaarde om erkend te kunnen worden door verzekeringsmaatschappijen. 

b. Zoals ook duidelijk blijkt uit de tekst van het “BMW Carrosserie”-certificaat waarvan wij 
op 21 augustus kopie ontvingen, impliceert het merk specifieke certificaat van BMW een 
Avicarcertificering van de hersteller. Tijdens de zitting werd bevestigd dat ook wie voor 
het merkspecifieke certificaat koos, zelf dient in te staan voor de periodieke 
(tweejaarlijkse) verlenging van dat Avicarcertificaat.  

c. Bij het einde van een concessie verviel automatisch het voordeel van een “BMW 
Carrosserie”-raamovereenkomst. Op 3 december 2013 verviel de geldigheidsduur van het 
Avicarcertificaat van Feltz. Feltz heeft niet verzocht om een verlenging van dit certificaat 
maar het is niet duidelijk in welke mate Feltz nog een verlenging kon verkrijgen na de 
uiteindelijke beëindiging van de relatie met BMW. 

d. Er is geen bewijs voorgelegd dat BMW er bij verzekeraars op zou aandringen om Feltz 
niet te erkennen. Blijkens de op 21 augustus toegestuurde kopie was de mail van 3 
december 2013 waarmee BMW verzekeraars meedeelde dat Feltz niet langer deel 
uitmaakt van het BMW-net, kort en neutraal. Zij stelde alleen dat BMW “een einde 
gesteld heeft aan de samenwerking met (Feltz) voor zowel de verkoop- als naverkoop 
activiteiten voor de merken BMW en MINI”. 

e. Het Auditoraat heeft, naar het oordeel van het College terecht, tot nu toe gesteld dat de 
opgelegde voorlopige maatregel alleen betrekking heeft op de carrosserieactiviteit, maar 
dat indien het onverwijld herstellen van de "erkenning" die nodig is om met 
verzekeringsmaatschappijen  te werken als onafhankelijk hersteller, vergt dat Feltz voor 
een overbruggingsperiode terug BMW erkend carrosseriehersteller wordt, de beslissing 
dat inderdaad oplegde. Verder onderzoek heeft het Auditoraat tot het besluit gebracht om 
zich tot het College te richten met het Verzoek dat voorwerp is van deze beslissing. Het 
College stelt dat een erkenning als carrosseriehersteller alleen nodig kan zijn opdat Feltz 
terug gedurende een beperkte periode het voordeel zou hebben van de vroegere erkenning 
door verzekeringsmaatschappijen als BMW-concessionaris, en dat BMW alleen 
onverwijld kan doen wat daartoe vereist is, in de mate dat voldaan is aan de voorwaarden 
opdat BMW een dergelijke erkenning zonder verwijl zou kunnen geven. 

f. Het College stelt in het licht van de inmiddels verkregen inlichtingen vast dat een 
overbruggingsmaatregel niet het beoogde onmiddellijke effect kan hebben bij ontbreken 
van een geldig Avicarcertificaat. 
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g. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat er meerdere vormen van certificering zijn die 
kunnen leiden tot een erkenning door verzekeringsmaatschappijen en dat voor sommigen 
geen certificaat vereist is. Naast Avicar is er onder andere ook Kiwa Pro. De 
verzekeringsmaatschappijen die het Auditoraat contacteerde eisen geen Avicarcertificaat. 
Wie een Kiwa Pro-certificering heeft kan met andere woorden vragen om een erkenning 
door verzekeringsmaatschappijen. Sommige verzekeringsmaatschappijen, vereisen wel 
een lidmaatschap van een netwerk van onafhankelijke herstellers of van een merk 
gebonden net. Ten minste één netwerk van onafhankelijke herstellers stelt binnen een 
termijn van 1 à 2 maanden een lid te kunnen aanvaarden dat over een Kiwa Procertificaat 
beschikt.  

h. Feltz gaf er de voorkeur aan om een Kiwa Pro en niet om een Avicarcertificering te 
verzoeken en verkreeg een Kiwa Procertificering op 28 juli 2014. Feltz verzocht om de 
erkenning door een aantal door Feltz gekozen verzekeringsmaatschappijen maar deed dit 
pas op 19 augustus 2014, dus meer dan drie weken na het verkrijgen van de zo belangrijk 
geachte certificering. 

i. Tijdens de zitting werd door Feltz aangevoerd dat een certificaat thans niet meer volstaat 
om een erkenning door verzekeringsmaatschappijen te verkrijgen. Feltz legde twee mails 
voor waarin één verzekeraar stelde te streven naar een beperking van het aantal erkende 
carrosserieherstellers, en een andere stelde alleen onafhankelijke herstellers te erkennen 
die of tot het net van een importeur behoren, of lid zijn van een net van onafhankelijke 
herstellers. Feltz heeft niet om lidmaatschap van een net van onafhankelijke herstellers 
verzocht.  

j. Na verificatie bevestigt het Auditoraat dat een aantal maatschappijen of erg restrictief zijn 
geworden bij het verlenen van erkenningen, of deze alleen geven aan wie lid is van een 
netwerk. De voorwaarden om lid te worden van een netwerk van onafhankelijke 
herstellers en de termijn die daarvoor nodig is zijn erg uiteenlopend. Maatschappijen die 
samen ongeveer 24% vertegenwoordigen van de in 2011 door Feltz uitgevoerde 
carrosserieherstellingen zouden om diverse redenen beslist hebben om Feltz ongeacht het 
lidmaatschap van een netwerk niet te erkennen. 

k. Op 29 augustus was Feltz echter erkend door twee verzekeringsmaatschappijen. Van ten 
minste twee andere maatschappijen kan volgens de door het Auditoraat verkregen 
inlichtingen op korte of redelijke termijn een erkenning worden verwacht.  Daarbij zijn 3 
van de 4 voor Feltz belangrijkste verzekeringsmaatschappijen.  

 
11. In het licht van het voorgaande beantwoordt het Mededingingscollege de vragen in het Verzoek 

als volgt: 
a. Beperkt de eerste maatregel van het Mededingingscollege (punt 2 van het dispositief) er 

zich toe Feltz toe te laten een niet merk-specifiek certificaat Avicar of equivalent te 
verwerven of heeft deze maatregel tot doel Feltz toe te laten de individuele aggregaties te 
bekomen bij de Belgische verzekeringsmaatschappijen waarmee hij vertrouwd was 
samen te werken voor de verbreking van de contractuele relaties met BMW?  
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De maatregel heeft tot doel Feltz toe te laten de individuele erkenningen te bekomen bij de 
Belgische verzekeringsmaatschappijen waarmee Feltz  samen werkte voor de verbreking van 
de contractuele relaties met BMW. 

b. Het Mededingingscollege wordt gevraagd te preciseren wat zij verstaat onder “BMW 
Belux zonder enig verwijl te doen wat nodig is”.  Het Auditoraat stelt het 
Mededingingscollege voor BMW Belux tot een actieve rol te verplichten.  Het 
Mededingingscollege kan BMW Belux opleggen een brief te richten aan die 
verzekeringsmaatschappijen die  door BMW Belux per brief werden geïnformeerd over 
het einde van de contractuele relaties tussen Feltz en BMW waarin  de 
verzekeringsmaatschappijen er op worden gewezen dat het einde van de contractuele 
relatie tussen Feltz en BMW Belux zijn oorsprong vindt in een geschil van commerciële 
aard en dat dit niets zegt over de kwaliteit van de technische prestaties die sedert lang 
worden uitgevoerd door de vestigingen van Feltz. 

Het Mededingingscollege oordeelt dat met de Kiwa Procertificering een piste is geopend die 
zonder dat BMW daar een doorslaggevende rol in kan spelen, Feltz moet toelaten de 
carrosserie activiteiten verder te ontwikkelen.  

Volgens de raming van Feltz in de e-mail van 10 december 2013 mag men verwachten dat de 
contacten tussen de verzekeringsmaatschappijen en  Feltz  in een periode van 2 maanden tot 
overeenkomsten zullen leiden met ten minste een significant aantal 
verzekeringsmaatschappijen. Er kan niet worden uitgesloten dat deze termijn, samen met de 
termijn die nodig is om lid te worden van een netwerk, thans langer is. Gelet op de datum van 
de certificering, die wellicht ook eerder gevraagd en bekomen had kunnen worden,  betekent 
dit niettemin dat het door de voorlopige maatregelen beoogde resultaat normalerwijze eind 
september in belangrijke mate is bereikt of bereikt kon worden.  

Gelet op wat eerder is gesteld moet het College vast stellen dat het verkrijgen, ook voor een 
korte periode, van een  “BMW Carrosserie- certificaat een geldig Avicarcertificaat 
vooronderstelt. Het opleggen van een tijdelijk verlenen van een vorm van BMW-erkenning 
als erkend hersteller kan dus niet het gewenste resultaat hebben op de korte termijn vermits 
eerst opnieuw een Avicarcertificaat moet worden bekomen. Bovendien geldt dat, ook 
wanneer enkele maanden na het verkrijgen van het Kiwa Procertificaat geen relevant aantal 
erkenningen verkregen is, het onwaarschijnlijk is dat een gebrek aan bekomen erkenningen 
dan het gevolg zou zijn van een nalaten door BMW. 

Het College is ook niet overtuigd dat het schrijven van de voorgestelde brief de 
verzekeringsmaatschappijen zal aansporen om Feltz sneller te erkennen. Het wijzen op een 
commercieel geschil met een belangrijke leverancier van onderdelen kan ook een omgekeerd 
effect hebben. 

Om deze redenen en gelet op het proportionaliteitsbeginsel oordeelt het College dat de in 
punt 2 van het beschikkend gedeelte van de Beslissing opgelegde voorlopige maatregel thans 
zonder voorwerp is. 
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Het Mededingingscollege oordeelt dat de overige vragen gelet op het antwoord op de vorige 
vraag zonder voorwerp zijn geworden. 

6.2. De andere voorlopige maatregelen 
 

12. Er is niet betwist dat gebeurde wat nodig was betreffende de toegang tot het DMS-systeem en dat 
de desbetreffende voorlopige maatregel is uitgevoerd of zonder voorwerp geworden.  
 

13. Er is niet betwist dat de in de punten 3 en 4 van het beschikkend gedeelte van de Beslissing 
opgelegde maatregelen zijn uitgevoerd. 
 

14. Er is niet betwist dat BMW Feltz de in de schriftelijke opmerkingen van 21 augustus 2014 
gevraagde kopieën heeft bezorgd.  

OM DEZE REDENEN 

Beslist het Mededingingscollege in uitvoering van de beslissing van het Mededingingscollege nr. BMA-
2014-V/M-14 van 11 juli 2014 dat de in deze beslissing opgelegde voorlopige maatregelen zijn 
uitgevoerd of zonder voorwerp zijn geworden, en bijgevolg voor zover nodig worden ingetrokken. 

Aldus beslist op 1 september 2014 door het Mededingingscollege, samengesteld uit Jacques Steenbergen, 
voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het Mededingingscollege, Caroline Cauffman 
en Chris Verleye, assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit. 

 

Voor het Mededingingscollege, 

 

 

J. Steenbergen 

voorzitter 
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