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Trefwoorden: Beroep – Beslissing van het Mededingingscollege 
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Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft het 

beroep tegen de sepotbeslissing van het Auditoraat betreffende de klacht van Spira 

tegen De Beers verworpen 

 
Op 15 oktober 2014 heeft het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit de 

klacht van Spira tegen De Beers geseponeerd. Deze beslissing was gemotiveerd door 

het prioriteitenbeleid van het Auditoraat rekening houdend met de eigen middelen 

en de internationale context van dit dossier. Het Auditoraat besliste dat indien de 

Commissie beslist heeft dat een complex onderzoek niet gerechtvaardigd kon worden 

omwille van de lage graad van waarschijnlijkheid van het vinden van een inbreuk, dit 

na de bevestiging door het Gerecht eveneens geldt voor de Belgische 

Mededingingsautoriteit.  

 

Op 25 maart 2015 heeft het Mededingingscollege het beroep van Spira tegen deze 

sepotbeslissing ongegrond verklaard. 

 

Het Mededingingscollege oordeelde dat het Auditoraat besliste in functie van de 

eigen middelen en de eigen prioriteiten. Volgens het College mocht het Auditoraat 

daarbij rekening houden met het feit dat de vordering van Spira volgens de Europese 

Commissie weinig kans op succes had. De klachten van Spira op Europees en 

nationaal niveau waren op identieke of gelijkaardige juridische argumenten 

gebaseerd. Binnen het gemoderniseerde Europese mededingingsrecht is het dan niet 

slechts aangewezen maar veeleer noodzakelijk dat het Auditoraat belang hecht aan 

de visie van de Europese Commissie over de kansen dat een inbreuk kon worden 

vastgesteld, aldus nog het College. 
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Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:  

Prof. em. dr. Jacques Steenbergen  
Voorzitter  
Tel. +32 (2) 277 73 74  
E-mail: jacques.steenbergen@bma-abc.be   
Website: www.mededinging.be 

 

De Belgische Mededingingsautoriteit (die wat betreft het beslissingsaspect bestaat uit het Mededingingscollege en de Voorzitter en wat 
betreft het onderzoeksaspect uit het auditoraat onder de leiding van de Auditeur-generaal ) heeft als taak om een effectieve mededinging 
op het Belgische grondgebied te stimuleren en te waarborgen. Om dit te realiseren onderzoekt en sanctioneert ze de restrictieve 
mededingingspraktijken (kartels, overeenkomsten of misbruiken van machtspositie). Verder onderzoekt zij ook  het al dan niet aanvaarden 
van concentraties die een merkbaar effect kunnen hebben op de markt. Hiertoe past zij de boeken IV en V toe van het Wetboek van 
Economisch Recht die opgenomen zijn in de wetten van 3 april 2013 (B.S. van 26 april 2013) en verder ook de communautaire 
mededingingsregels, nl. de artikels 101 en 102 VWEU (vroegere artikels 81 en 82 van het Europees Verdrag). De Belgische 
Mededingingsautoriteit neemt eveneens deel aan het uitvoeren van de Europese Mededingingspolitiek. Zij werkt samen met de andere 
mededingingsautoriteiten en maakt deel uit van de European Competition Network (ECN), de European Competition Authorities (ECA) en 
de International Competition Network (ICN). 

mailto:jacques.steenbergen@bma-abc.be
http://www.mededinging.be/

