PUBLIEKE VERSIE
Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit
Beslissing BMA-2018-V/M-28 van 3 september 2018 in toepassing
van artikel IV.64, § 1 van het Wetboek van economisch recht
ingevoegd door de wetten van 3 april 2013
Zaak nr. MEDE–V/M–18/0027

Verzoek om voorlopige maatregelen van de NV TECO jegens de BVBA ABB
Industrial Solutions1

I. Procedure
1. Verzoekster heeft op 11 mei 2018 een klacht neergelegd (hierna de ‘Klacht’) waarna de auditeurgeneraal na het horen van de directeur economische studies een onderzoek opende op 25 juni 2018
en de zaak werd ingeschreven onder nummer MEDE-P/K-18/0025.
2. Verzoekster heeft op 6 juli 2018 een verzoek om voorlopige matregelen neergelegd dat werd
ingeschreven onder nummer MEDE-V/M-18/0027 (hierna ‘het Verzoek’).
3. De voorzitter heeft op 17 en 23 juli 2018 het College samengesteld.
4. De voorzitter heeft op 20 juli 2018 op verzoek van Verweerster de oorspronkelijk op 27 juli geplande
zitting uitgesteld tot 10 augustus en daartoe bij toepassing van artikel IV.64, §4 WER de in artikel IV.64,
§3 bedoelde termijn voor het organiseren van de zitting met één dag verlengd.
5. De voorzitter heeft op 24 juli 2018 Eandis met aangetekende brief uitgenodigd voor de zitting, maar
Eandis antwoorde op 9 augustus dat zij verkoos niet in te gaan op deze uitnodiging.
6. De voorzitter heeft op 26 juli 2018 aan Verzoekster om een motivatie en niet vertrouwelijke versie
verzocht betreffende een aantal als vertrouwelijk aangemerkte stukken of gegevens, en Verzoekster
heeft hierop geantwoord op 27 juli 2018.
7. Verweerster heeft op 2 augustus 2018 schriftelijke opmerkingen neergelegd.
8. Verzoekster, Verweerster, het Auditoraat en de directeur economische studies werden gehoord op
10 augustus 2018.
Na de opening van de zitting heeft de voorzitter vast gesteld dat Verweerster een niet vertrouwelijke
versie had ontvangen van de vertrouwelijke stukken waarvan sprake onder randnummer 6.
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Hierna ‘TECO’ of ‘Verzoekster’ en ‘ABB’ of ‘Verweerster’.

Verweerster was niet aanwezig bij de bespreking van vertrouwelijke gegevens van Verzoekster en
Verzoekster was niet aanwezig bij vertrouwelijke gegevens van Verweersters. De voorzitter heeft
tijdens de zitting Verweerster toegelaten schriftelijk te antwoorden op een vraag van het College voor
maandag 13 augustus 2018 om 18 uur. Partijen stemden er mee in dat dit antwoord, dat
vertrouwelijke gegevens betreffende Verweerster zal bevatten, niet aan Verzoekster wordt
meegedeeld vermits het alleen gebruikt kan worden bij een eventueel nemen van maatregelen jegens
Verweerster.
9. Verweerster heeft op 13 augustus 2018 geantwoord op de vragen van het College. Dit antwoord is
ook jegens Verzoekster integraal vertrouwelijk.

II. De partijen
II.1 Verzoekster
10. Onderhavig verzoek wordt ingediend door de NV TECO, met maatschappelijke zetel te 9200
Dendermonde, Wissenstraat 14 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0436.140.902, met als
raadslieden mr. Pieter Paepe en mr. Arvind Van Goethem, beiden met kantoor te 1050 Brussel,
Louizalaan 235 (ppa@astrealaw.be en avg@astrealaw.be).

II.2 Verweerster
11. De onderneming waartegen het verzoek tot voorlopige maatregelen is gericht is de BVBA ABB
Industrial Solutions (voorheen genoemd GE Industrial), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,
Nieuwevaart 51 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0885.012.162.

III. Het verzoek
12. Het Verzoek luidt als volgt:

“II

HET BELANG VAN TECO EN DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEK

4 Een klager moet overeenkomstig artikel IV.41, §1, 2° WER aantonen dat zij een
rechtstreeks en dadelijk belang heeft bij het indienen van de klacht.
5 Het Mededingingscollege van de BMA volgt dezelfde principes bij de beoordeling van de
ontvankelijkheid van het verzoek.2 In de beschikkingspraktijk van de toenmalige Raad voor
de Mededinging en diens Voorzitter wordt toepassing gemaakt van de rechtspraak van het
Hof van Beroep te Brussel3, dat, steunend op de voorbereidende werken van de toenmalige
WBEM, oordeelde dat het belang dat vereist wordt van een klager op hetzelfde niveau moet
2 Zie o.m. Beslissing nr. 2007-V/M-04-AUD van 24 januari 2007, Vzw Federatie Ho.Re.Ca Wallonie, Vzw Federatie Ho.Re.Ca Vlaanderen, BVBA

Excellence, BVBA Jesy, De heer Patrick Pauwels en de heer Jean Boegen / Inbev NV; Beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de
Mededinging nr. 2003-V/M-81 van 20 oktober 2003, VZW United Media Agencies/Febelma/BVDU/BeMedia; Beslissing van de Voorzitter
van de Raad voor de Mededinging nr. 2004-V/M-30 van 25 maart 2004, NV Source Belgium / CVBA Febelco en Beslissing van de Voorzitter
van de Raad voor de Mededinging nr. 2005-V/M-05 van 15 februari 2005 inzake Ciné-Invest Brugge/ Kinepolis Group NV, Beslissing BMA
2015-V/M 65 van 5 november 2015 in toepassing van artikel 64 §1 WER, Proximus N.V. jegens Telenet N.V.,
SBS Belgium N.V. en de V.Z.W. Verenigde Veldritorganisatoren; Beslissing n° BMA2015-V/M-23 van 27 juli 2015 in toepassing van artikel
IV.64, § 1 WER in de Zaak n° CONCV/M-15/0016.
3 Brussel 11 september 1996, Jb. Hand & Med. 1996, 773.
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gesteld worden als het belang dat vereist wordt bij een vordering in rechte overeenkomstig
artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek. Het Hof besloot dat de klager moet aantonen dat hij
een reeds verkregen en dadelijk belang heeft. Dit bestaat uit ieder materieel en moreel
voordeel – effectief en niet theoretisch – dat de eiser uit zijn vordering kan halen en die hij
formuleert op het ogenblik van het instellen van zijn vordering. Tenslotte bevestigde het Hof
dat het belang persoonlijk moet zijn in hoofde van de klager.
6 TECO fabriceert en verkoopt elektronische en elektrische apparaten. Eén van de produkten
die zij fabriceert en verkoopt is een zogenaamde elektriciteitsmeterkast.4 Zo’n
elektriciteitsmeterkast bestaat uit verschillende componenten, waaronder de dekselset.5
TECO fabriceert zo’n elektriciteitsmeterkast en verkoopt ze aan groothandelaars, dewelke ze
verder verkopen aan elektro-installateurs en particulieren.
7 EANDIS kan beslissen welke elektriciteitsmeterkasten in haar werkingsgebied, dat
nagenoeg samenvalt met Vlaanderen, kunnen worden geïnstalleerd.6 Met het oog op de
digitalisering van het energieverbruik heeft EANDIS beslist dat enkel nog gebruik kan worden
gemaakt van een specifiek meterdekselset, nl. meterdekselset 25D60.7 Bovendien heeft
EANDIS, in het kader van een openbare aanbesteding, aan GE het exclusief recht verleend om
dit meterdekselset te fabriceren en te verdelen, niet alleen aan EANDIS maar ook aan derden.8
8 Zoals verder in detail beschreven, bevindt TECO zich in een situatie van volledige
economische afhankelijkheid ten aanzien van GE. TECO kan niet anders dan de
meterdekselsets 25D60 van GE (een rechtstreekse concurrent) af te nemen. In het kader van
deze relatie stellen zich een hele reeks problemen (excessief hoge prijzen, prijsdiscriminatie,
leveringsproblemen, enz.). Deze problemen worden ook verder in detail beschreven en TECO
zal uiteenzetten waarom deze gedragingen kwalificeren als een misbruik van machtspositie,
in de zin van artikel IV.2 WER en artikel 102 VWEU. Het spreekt voor zich dat TECO een
dadelijk en rechtsreeks belang heeft bij het indienen van dit Verzoekschrift.
9 Dit Verzoekschrift beantwoordt aan de ontvankelijkheidsvereisten van artikel IV.64 §1
WER, nu ook vaststaat dat voorafgaandelijk een Klacht werd ingediend bij het Auditoraat van
de BMA conform artikel IV.42 WER en een onderzoek ten gronde werd geopend. Het bestaan
van dit onderzoek ten gronde kan uiteraard, voor zover nodig, door het Auditoraat aan het
Mededingingscollege worden bevestigd.
III

FEITEN EN ACHTERGROND

III.1
Regelgevende achtergrond: het leveren van elektriciteit in Vlaanderen en de
plaatsing en levering van elektriciteitsmeterkasten in Vlaanderen
10 De regulering van elektriciteit in België bevindt zich op verschillende beleidsniveaus: EU,
de federale overheid en de gewestelijke overheid. Er bestaan aparte regels over de productie
en opslag van elektriciteit, over het transmissienetbeheer, de levering van elektriciteit, enz.
4

Zie ook verder, hoofdstuk III.2
Idem.
6
Zie hoofdstukken III.1 en III.2.
7
Idem.
8
Zie hoofdstuk III.3.
5
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Voor dit verzoek zijn met name de regels inzake de distributie en levering van elektriciteit van
belang.
11 Artikel 6 van de bijzondere Wet tot hervorming van de instellingen bepaalt dat de
distributie van energie, m.i.v. elektriciteit, in België een gewestelijke bevoegdheid is.9 De
Vlaamse regelgeving inzake elektriciteit bevindt zich met name in:
―

het Energiedecreet van 8 mei 200910; en

―

het Energiebesluit van 19 november 201011.

12 Voor dit verzoek zijn daarnaast ook nog volgende documenten van belang:
―

―

―

III.1.1

Het TRDE (Technisch Reglement Distributie Elektriciteit in het Vlaams Gewest) zoals
vastgesteld en gepubliceerd door de VREG (stuk I.3);
Het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) en de bijhorende
uitvoeringsbesluiten (bijvoorbeeld het Reglement betreffende de aansluitingen op het
distributienet laagspanning <1kV voor afname en injectie van elektrische energie)
(stuk I.2);
De technische voorschriften van Synergrid, de federatie van Elektriciteits- en
Gasnetbeheerders in België (stuk I.4).
Beheer van het distributienet

13 Elektriciteit wordt vervoerd over het elektriciteitsnet. Het elektriciteitsnet wordt
ontwikkeld en beheerd door een zogenaamde ‘netbeheerder’. Er wordt één netbeheerder
aangeduid die de distributie van elektriciteit verzorgd. De VREG duidt krachtens artikel 4.1.1
van het Energiedecreet de netbeheerders aan voor een (hernieuwbare) termijn van 12 jaar.12
Een distributienetbeheerder kan voor de exploitatie van het distributienet, met
voorafgaandelijke toestemming van de VREG, een beroep doen op een “werkmaatschappij”.13
De netbeheerder geniet van een wettelijk monopolie: het is niet economisch zinvol dat elke
leverancier zijn eigen kabels zou aanleggen.14
14 EANDIS System Operator is één van de twee werkmaatschappijen die in Vlaanderen de
elektriciteitsdistributienetten beheren. Zij is een dochter van Eandis Assets. Eandis Assets
ontstond uit een fusie van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelga.15

9

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 15 augustus 1980
Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (aangehaald als het Energiedecreet), BS 7 juli
2009.
11 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (zoals geamendeerd), BS
8 december 2010.
12
Artikel 4.1.1. van het Energiedecreet (“De VREG wijst, voor een geografisch afgebakend gebied, een rechtspersoon aan die belast is met
het beheer van het elektriciteits- of aardgasdistributienet in dat gebied.”) en artikel 4.1.3. van het Energiedecreet.
13 Artikel 4.1.5. van het Energiedecreet.
14 C. DEGREEF, W. GELDHOF en T. VAN DER STRATEN, Energierecht in België en Vlaanderen, Gent, Uitgeverij Larcier, 2017, 140.
15 Stuk II.3, pagina 20.
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15 Artikel 4.1.6 van het Energiedecreet bepaalt dat het beheer van een distributienet o.m. de
volgende taken omvat:
―

―

―

het beheer en onderhoud en het ontwikkelen onder economische voorwaarden van een
veilig, betrouwbaar en efficiënt net met inachtneming van het milieu en de energieefficiëntie van het net, en in dat verband, het instaan voor de nodige ondersteunende
diensten;
de herstelling, het preventieve onderhoud, de vernieuwing en de verbetering van zijn
net en de bijbehorende installaties;
het aansluiten, verzegelen, afsluiten en heraansluiten van installaties op zijn net en het
verzwaren van de aansluitingen op zijn net;

―

het verlenen van toegang tot zijn net;

―

het beheren van het toegangsregister van zijn net;

―

―

het ter beschikking stellen, de plaatsing, de activering, de desactivering, het onderhoud
en het herstellen van meters en tellers op de toegangspunten op zijn net;
het aflezen van de meters en tellers op de toegangspunten op zijn net, de bepaling van
de injectie en de afname van de producenten en afnemers die aangesloten zijn op zijn
net en de verwerking en de bewaring van die gegevens.

16 Artikel 4.1.9 van het Energiedecreet verplicht de netbeheerder en zijn werkmaatschappij
tot
niet-discriminatie
tussen
producenten,
aardgasinvoerders,
evenwichtsverantwoordelijken, bevrachters, leveranciers, tussenpersonen, aanbieders van
energiediensten met inbegrip van aggregatoren, afnemers en categorieën van afnemers. Zo is
het de netbeheerder en zijn werkmaatschappij bijvoorbeeld verboden om een onderneming
goederen of diensten te verstrekken tegen een vergoeding die lager is dan de redelijkerwijze
daaraan toe te rekenen kosten, verhoogd met een redelijke winstmarge.
17 Op de website van EANDIS kan men lezen dat EANDIS de belangrijkste netbeheerder in de
steden en gemeenten in Vlaanderen is.16 Zij is actief in 229 steden en gemeenten in Vlaanderen
en telt ongeveer 4 000 medewerkers. Zij is daarnaast ook actief in 4 Waalse gemeenten en
steden die behoren tot Gaselwest.17 Haar missie is, naar haar eigen zeggen, de samenleving
verbinden met netwerkoplossingen. Zij dient zich ook in te zetten op technologische
vernieuwing met het oog op het bewuster omgaan met energie als maatschappelijke
opdracht.18

16

Stuk II.2.1.
Stuk II.1.
18 Stuk II.2.3.
17
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III.1.2

Toegang tot het net (levering van elektriciteit) en de elektriciteitsmeterkast

18 Afnemers hebben recht op toegang tot een distributienet voor de afname van elektriciteit.19
19 Een netbeheerder kan de toegang tot zijn net weigeren, beëindigen of opschorten in een
aantal limitatief opgesomde gevallen, waaronder het feit dat de aanvrager van de toegang of
de toegangshouder niet voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot zijn net, zoals
vastgelegd in of krachtens de technische reglementen (bijvoorbeeld het TRDE).20
20 Artikel I.4.2 van het TRDE laat de netbeheerder toe te bepalen welke installaties (waarvan
de netgebruiker/afnemer het gebruiks- of eigendomsrecht heeft) functioneel deel uitmaken
van het distributienet en welke installaties van de afnemer een niet-verwaarloosbare invloed
hebben op het functioneren van het distributienet. De netbeheerder moet immers toegang
kunnen hebben tot de installaties om inspecties, testen en proeven uit te voeren en ook tevens
exploitatiehandelingen uit te voeren op functionele delen. Het is aan de afnemer om een
permanente toegang te voorzien aan de netbeheerder of op eenvoudig mondeling verzoek
toegang te verlenen.21
21 Het TRDE22 bevat eveneens voorschriften m.b.t. de meetcode. Dit zijn de toepasselijke regels
m.b.t. het ter beschikking stellen, de plaatsing, het gebruik en het onderhoud van de
meetinrichtingen en de uitlezing, de verwerking en het ter beschikking stellen van de
meetgegevens die afkomstig zijn van de meetinrichting. De meetinrichtingen dienen voor het
bepalen van de hoeveelheden geïnjecteerde en afgenomen elektriciteit op het distributienet
en de gekoppelde gesloten distributienetten, en de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit. Dit
is de basis van een goed beheer van het distributienet en de gesloten distributienetten.
22 Als algemeen principe wordt gesteld dat elk toegangspunt dat bij een aansluiting op het
distributienet behoort, het voorwerp vormt van een telling om de afname of de injectie van de
actieve en/of reactieve energie op dat toegangspunt te bepalen ten opzichte van het
distributienet. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een meetinrichting.
23 De netbeheerder is voor het distributienet waarvoor hij als beheerder is aangesteld, als
enige gemachtigd om de meetinrichting ter beschikking te stellen, te plaatsen, te
onderhouden, te vervangen, te verwijderen en uit te baten. Zoals gesteld, geniet de
netbeheerder immers van een wettelijk monopolie.
24 Artikel V.2.1 van het TRDE bepaalt dat een meetinrichting onder meer dient te bestaan uit
al dan niet geïntegreerde combinaties van:
―
―
―
―
―

stroomtransformatoren;
spanningstransformatoren;
meters;
dataloggers;
communicatie-uitrusting, met inbegrip van ontvangsttoestellen die gebruikt worden
voor tariefomschakeling;

19

Artikel 4.1.18 van het Energiedecreet.
Artikel 4.1.18, §2, 3° van het Energiedecreet.
21 Stuk I.3.
22 Stuk I.3.
20
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―

elektriciteitsmeterkast – klemmen – bedrading - beveiliging.

25 Bovenstaande principes worden door EANDIS toegepast:
―

―

III.2

In haar technische voorschriften voor de installateur m.b.t tot de aansluitingen op het
distributienet elektriciteit-laagspanning23 bepaalt EANDIS in artikel 7.4 dat zij als
netbeheerder als enige toegang heeft tot de inhoud van de elektriciteitsmeterkast, die
door haar verzegeld is.
In hetzelfde document bepaalt EANDIS dat alleen de door haar goedgekeurde
elektriciteitsmeterkasten en onderdelen worden aanvaard. De afgewerkte
meetinrichting wordt na de indienstneming eigendom van Eandis.24
Elektriciteitsmeterkasten van EANDIS

26 Een elektriciteitsmeterkast is een modulair systeem dat bestaat uit vier componenten: een
bodem, een aansluitscheider, een tussenkader en een dekselset.25 Daarnaast zijn er nog een
aantal onderdelen en toebehoren die in combinatie met de elektriciteitsmeterkast worden
gebruikt.26
27 De meterdekselset (of meterdeksel) is dus een onderdeel van een elektriciteitsmeterkast.
Een installateur moet eerst de ‘bodem’ van een elektriciteitsmeterkast installeren. Op de
bodem moet nadien het ‘tussenkader’ worden bevestigd. Nadien wordt dan het ‘deksel’ met
schroeven op het tussenkader bevestigd.27
28 EANDIS beschrijft de functie van een volledige elektriciteitsmeterkast in de volgende
termen:
“De elektriciteitsmeterkast in je woning is de overgang tussen je elektrische binneninstallatie
en de aftakkingskabel op het laagspanningsnet. De kast bevat allerlei technische
apparatuur, zoals vermogensschakelaar en hoofdautomaat. Ze bevat ook de
elektriciteitsmeter die je verbruik meet.
De elektriciteitsmeterkast is niet te verwarren met een zekeringskast, die meestal vlakbij
staat opgesteld. De zekeringenkast bevat de (differentieel)schakelaars naar alle elektrische
circuits in je woning. Die hoort bij de elektrische binneninstallatie van je woning.”28
29 Onderhavig verzoek betreft de productie en de levering van een specifiek meterdekselset,
nl. meterdekselset 25D60. Meterdekselset 25D60 behoort tot een elektriciteitsmeterkast
waarvan EANDIS de installatie verplicht heeft in haar werkgebieden (Vlaanderen). De
volledige elektriciteitsmeterkast heet elektriciteitsmeterkast 25SLIM60 en vervangt de
oude elektriciteitsmeterkast 25S60.

23

Stuk I.1.
Stuk I.1.
25 Stuk I.1, pagina 10 en pagina 20.
26 Stuk I.1, pagina 10.
27 Stuk I.1, pagina 26.
28 Stuk III.9.
24
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III.2.1

Oude elektriciteitsmeterkast (25S60)

30 De elektriciteitsmeterkast 25S60 is samengesteld uit een lage bodem, een tussenkader en
een doorzichtig meterdeksel. De elektriciteitsmeterkast 25S60 werd tot voor kort
geïnstalleerd in ééngezinswoningen, in meergezinswoningen en in appartementsgebouwen.29
Afbeeldingen van de meetopstelling van elektriciteitsmeterkast 25S60

III.2.2

Elektriciteitsmeterkast 25SLIM60: de nieuwe meterdekselset 25D60

31 Digitale meters zijn een nieuwe generatie verbruiksmeters voor aardgas en elektriciteit.
Naast het verbruik meten, kunnen ze ook informatie versturen en ontvangen. Op die manier
krijgt een klant meer en beter inzicht in zijn energieverbruik.
32 De verplichting om een slimme meter (voor gas en elektriciteit) te plaatsen vloeit voort uit
artikel 4.1.22/2 van het Energiedecreet. De Vlaamse Regering heeft voor de uitrol van deze
digitale meters al een conceptnota goedgekeurd en met een ontwerpdecreet de juridische
basis voorzien.30
33 EANDIS stelt op haar website dat zij wil investeren in nieuwe technieken. Zij introduceerde
daarom ook “digitale meters”, d.i. een nieuwe generatie verbruiksmeters die
tweerichtingscommunicatie mogelijk maakt met de klant.31
34 In een persbericht van 15 februari 2017 meldt EANDIS dat zij “volgend op de beslissing van
de Vlaamse regering over de gefaseerde invoering van digitale meters EANDIS groen licht
heeft gegeven voor de introductie van een nieuwe elektriciteitsmeterkast. De nieuwe ‘25D60’
zal vanaf 1 januari 2018 verplicht worden bij nieuwbouw of renovatie van gezinswoningen en
29

Zie onder andere: http://be.geindustrial.com/producten/verdeel-en-elektriciteitsmeterkasten/25s60-elektriciteitsmeterkasten
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaraan digitale meters moeten voldoen, vermeld in artikel 4.1.22/2,
§3, van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (stuk I.5); RvS Advies 62.796/3 van 8 februari 2018 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering „tot bepaling van de voorwaarden waaraan digitale meters moeten voldoen, vermeld in artikel 4.1.22/2, § 3, van het
Energiedecreet van 8 mei 2009 (stuk I.6); Nota aan de Vlaamse Regering met betrekking tot het “Ontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de bepaling van de voorwaarden waaraan digitale
meters moeten voldoen, vermeld in artikel 4.1.22/2, §3, van het Energiedecreet van 8 mei 2009; en de goedkeuring” (stuk I.7).
31 Stuk II.2.2.
30
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kleine bedrijven. Ze maakt elke meetopstelling klaar voor de toekomst. Er kan immers zeer
snel een digitale meter in worden geplaatst”.32
35 Op de website van EANDIS kan men ook het volgende lezen:33
“Nieuwe elektriciteitsmeterkast Eandis
Op 1 januari 2018 introduceert Eandis een nieuwe kast voor je elektriciteitsmeter (de
‘25D60’-kast). Vanaf dan kan die worden geplaatst bij nieuwbouw of renovatie van
gezinswoningen of kleine bedrijven. Na de overgangsperiode, die loopt tot 31 maart 2018,
wordt de plaatsing van de 25D60-kast verplicht. Voor aansluitingen zwaarder dan 56
kilovolt-ampère (kVA), zoals bij grotere of industriële bedrijven, blijft de oude kast bestaan.
De nieuwe elektriciteitsmeterkast heeft dezelfde afmetingen en bodem als de vorige kast (die
heette in het jargon: ‘25S60-kast’). Enkel het deksel is volledig nieuw, met een open
meetgedeelte bovenaan. Uiteraard voldoet ze aan alle veiligheidsvoorwaarden, en zijn alle
elektrische onderdelen volledig afgeschermd.
Toekomstgericht
Met de introductie van de nieuwe elektriciteitsmeterkast speelt Eandis vooral in op de komst
van een nieuwe generatie digitale meters. Die komen er zeker, want de productie van
klassieke meters met mechanisch telwerk stopt binnenkort. Het donkergekleurde deksel van
de oude elektriciteitsmeterkasten is niet ideaal om een elektronisch display af te lezen of te
bedienen. De nieuwe elektriciteitsmeterkast, die ook perfect kan werken met een klassieke
meter, maakt je meetopstelling dus helemaal klaar voor de toekomst.
Eenvoudiger en duidelijker
Vroeger moest je als klant een keuze maken tussen zeven verschillende configuraties in
functie van je type aansluiting. Dat wordt nu een pak eenvoudiger. Vanaf 2018 moet je enkel
één universele basisopstelling (laten) plaatsen. Daarna zorgt Eandis voor de juiste
technische configuratie. Op die manier maken we het hele installatieproces eenvoudiger en
duidelijker voor zowel installateurs als onze eindklanten.” (Onderlijning toegevoegd)
36 EANDIS deelt mee dat de elektriciteitsmeterkast 25SLIM60 bestaat uit dezelfde
componenten en dezelfde afmetingen heeft als de elektriciteitsmeterkast 25S60, met
uitzondering van meterdekselset 25D60. Meterdekselset 25D60 is volledig De
elektriciteitsmeterkast 25SLIM60 heeft een ingebouwde digitale teller. nieuw en heeft een
open meetgedeelte bovenaan.34
37 De elektriciteitsmeterkast 25SLIM60 wordt verplicht in alle steden en gemeenten in de
werkgebieden van EANDIS (vanaf 1 januari 2018).35 Er is een stapsgewijze uitrol voorzien: de
sector zou in de loop van 2017 worden ingelicht over de komst van de nieuwe
elektriciteitsmeterkast. Zo zouden elektriciens en elektro-installateurs, die de
32

Stuk II.4.
Stuk II.2.4 (https://www.eandis.be/nl/klant/aansluitingen/meer-over-aansluitingen/nieuwe-elektriciteitselektriciteitsmeterkast-eandis)
34 Zie Veelgestelde Vragen (stuk III.9).
35 Zie Veelgestelde Vragen (stuk III.9).
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electriciteitsmeterkasten plaatsen, tijdig hun voorraden van de oude kasten kunnen
verwerken.36

Hierboven ziet men de nieuwe elektriciteitsmeterkast met meterdekselset 25D60 37.
III.2.3

De installatie van meterdekselset 25D60 is verplicht

38 EANDIS heeft de installatie van meterdekselset 25D60 in haar werkgebied verplicht
gemaakt. Géén andere meterdekselsets kunnen nog worden geïnstalleerd.
39 Dit blijkt uit verschillende bronnen. De Technische voorschriften voor de Installateur geven
aan dat ‘alleen door Eandis goedgekeurde kasten en onderdelen worden aanvaard’ en dat zij
36
37

Stuk II.4.
Zie stuk III.4 voor meer afbeeldingen.
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de installatie kan ‘afkeuren’.38 Op haar website meldt EANDIS dat “de plaatsing van de 25D60kast verplicht” is.39
40 In een persbericht van februari 2017 meldt EANDIS dat “[d]e nieuwe ‘25D60’ … vanaf 1
januari 2018 verplicht [zal] worden bij nieuwbouw of renovatie van gezinswoningen en kleine
bedrijven”.40 In een document met veelgestelde vragen wordt bevestigd dat “[d]e nieuwe kast
wordt verplicht in alle steden en gemeenten in de werkgebieden van Eandis […]”.41
41 Dit blijkt ook uit de websites van verdelers die een webshop uitbaten:42
“Module voor SmartMeter
De nieuwe elektriciteitsmeterkast van Eandis, verplicht voor nieuwbouw of renovatie vanaf
januari 2018 van residentiële en kleine bedrijfsinstallaties (<56kVA). […]
Aansluit- en meetmodule 25D60 […]
Vanaf 1 januari 2018 introduceert Eandis een nieuwe kast voor je elektriciteitsmeter. de
25D60.
Vanaf deze datum moet deze verplicht geplaatst worden bij nieuwbouw en renovatie van
gezinswoningen en kleine bedrijven”.
III.2.4

Conversie naar meterdekselset 25D60

42 Er bestaan een aantal aanbestedingsdocumenten (zie verder) die verschillende
conversiedata aanwijzen.
43 Volgens het Lastenboek wilde EANDIS oorspronkelijk starten met de uitrol van de
elektriciteitsmeterkast 25SLIM60 vanaf 1 oktober 2017.43
44 Uit een ander document afkomstig van EANDIS blijkt dan weer het volgende: de montage
van meterdekselset 25D60 moest starten op 15 september 2017; de leveringen van de oude
meterdekselset (nl. meterdekselset 25S60) stoppen uiterlijk op 15 december 2017; de
voorziene overgangsperiode van meterdekselset 25S60 naar meterdekselset 25D60 loopt van
2 januari tot en met 31 maart 2018; en eerste aansluitingen van meterdekselset 25D60 op de
markt dienen plaats te vinden vanaf 2 januari 2018.44

38

Stuk I.1., pagina 3.
Stuk II.2.4.
40
Stuk II.4.
41 Stuk III.9.
42 Stuk III.11.1 en III.11.2
43 Lastenboek (Stuk III.2), pagina 5.
44 Document “Logistieke conversie 25S60 naar 25D60 v2.5 (stuk III.7), pagina 59.
39
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III.3
EANDIS organiseert twee aanbestedingen: eerst een voor een volledige
elektriciteitsmeterkast en nadien een enkel voor de meterdekselsets
45 In dit verzoek worden twee aanbestedingen besproken, die duidelijk van elkaar te
onderscheiden zijn:
―

―

Een eerste aanbesteding betreft een aanbesteding voor de productie van en levering
aan
EANDIS
van
een
volledige
elektriciteitsmeterkast,
namelijk
elektriciteitsmeterkast 25S60 (zie hierna – III.3.1);
Een tweede aanbesteding betreft een aanbesteding voor de productie van en levering
van meterdekselset, nl. meterdekselset 25D60 (zie hierna – III.3.2).

46 Niet TECO, maar de NV TECONEX met maatschappelijk zetel te Rue de Magnée 108, 4610
Beyne-Heusay en KBO-nummer 0429.524.116 (hierna “TECONEX”) heeft deelgenomen aan
deze aanbestedingen. TECONEX, [VERTROUWELIJK], is actief als groothandelaar.
III.3.1
Aanbesteding voor de elektriciteitsmeterkast 25S60: de meetopstelling voor
elektriciteitskasten voor laagspanningsaansluiting
47 In 2015 heeft EANDIS een gunningsprocedure georganiseerd voor de aankoop van
volledige elektriciteitsmeterkasten. Dit is de zogenaamde elektriciteitsmeterkast “25S60”.
Deze gunningsprocedure, gekend onder referentie EAN15AL066, bestond uit drie percelen, nl.
de laagspanningskast 25660 (perceel 1), de meetgroepen (perceel 2) en de tellerbatterijen
(perceel 3). Voor onderhavig verzoek is enkel perceel 1 relevant.
48 Het eerste perceel van deze aanbesteding betreft de elektriciteitsmeterkast 25S60 en de
verschillende onderdelen. De verschillende stukken en onderdelen die tot perceel 1 van de
aanbesteding behoren, worden vanaf pagina 12 van het Lastenboek opgesomd en
beschreven.45
49 Het dient te worden onderstreept dat het “meterdekselset” dat tot dit perceel behoorde nog
“oude” meterdekselset betreft.46
50 Enkel GE en TECONEX hadden een offerte ingediend voor deze 3 percelen.
51 EANDIS heeft op 1 juni 2016 de aanbesteding aan zowel GE (voor percelen 1 en 3) als
TECONEX (voor percelen 1 en 2) gegund. GE won de aanbesteding voor 81% van haar waarde,
terwijl TECONEX 19% van de aanbesteding won.47 Op 22 juni 2016 ontving TECONEX een brief
van EANDIS waarvan zij werd bericht dat de aanbesteding werd ingetrokken.48 TECONEX
heeft diezelfde dag een beroep ingesteld voor de Raad van State tegen deze beslissing. Een dag
later meldde EANDIS aan TECONEX dat zij de aanbesteding opnieuw zou organiseren, reden
waarom TECONEX afstand van geding voor de Raad van State heeft gedaan. De Raad van
State heeft akte genomen van deze afstand.49

45

Stuk IV.2.
Zie foto’s in hoofdstuk III.2.1
47 Stuk IV.1.
48 Stuk IV.8.
49 R.v. St., arrest nr. 235.406 van 12 juli 2016.
46
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52 EANDIS heeft, zoals zij had aangekondigd, in oktober 2016 een nieuwe gunningsprocedure
georganiseerd. Deze procedure had betrekking op dezelfde drie percelen.
53 Het contract heeft een duurtijd van 3 jaar, is verlengbaar met maximum 38 maanden en
bevat de mogelijkheid tot prijsherziening.
54 GE heeft deze aanbesteding voor 71% aan GE gegund en voor 28,69% aan TECONEX.
55 De gunning is gebaseerd op de waarde van de aanbesteding. Voor wat betreft perceel 1
(elektriciteitsmaterkast) werd 80% van de aanbesteding aan GE toegewezen en 20% aan
TECONEX. De productie en de levering van de elektriciteitsmeterkast 25S60 (inclusief alle
onderdelen) aan EANDIS was dus voor 80% in handen van GE, en voor 20% in handen van
TECONEX.
56 De gunningsfiche vermeldt de volgende bedragen:
―

80% van het offertebedrag voor GE voor een waarde van 827.163,34 EUR:

―

20% van het offertebedrag voor TECONEX voor een waarde van 215.434,60 EUR.50

57 [VERTROUWELIJK]
58 TECO verdeelde de elektriciteitsmeterkast 25S60 en de onderdelen (waaronder de
meterdekselset) ook via andere kanalen. TECO verkoopt deze producten aan andere
groothandelaars
[VERTROUWELIJK].
Deze
groothandelaars
verkopen
de
elektriciteitsmeterkast 25S60 dan verder, o.m. aan elektro-installateurs, al dan niet via nog
andere groothandelaars ([VERTROUWELIJK]).
59 TECO en GE zijn ongetwijfeld concurrenten: zij fabriceren beiden de
elektriciteitsmeterkast. Net zoals GE, vervaardigt TECO de elektriciteitsmeterkast 25S60 en
de verschillende onderdelen van deze kast. TECO levert deze kasten aan TECONEX, die ze op
haar beurt aan EANDIS levert. TECO verkoopt deze kasten ook via andere groothandelaars
dan TECONEX.
III.3.2

Aanbesteding voor meterdekselset 25D60

60 In 2016 heeft EANDIS een tweede aanbesteding georganiseerd voor de productie en
levering van één van de componenten van een elektriciteitsmeterkast – de meterdekselset. Dit
is “aanbesteding EAN15AL174 – Deksel voor 25SLIM60 meetopstelling”.

50

Stuk IV.1, pagina 4.
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61 Voor een goed begrip van deze aanbesteding zijn met name de volgende stukken
belangrijk:
―

―

―

―
―

Het “Bijzonder
“Lastenboek”)51;

administratief

lastenboek.

Aankoop

Leveringen”

(hierna:

Het document met technische specificaties voor de “25SLIM60 Meter cabinet covers”
van 15 april 201652;
Een document van 2 mei 2016 met de aan EANDIS gestelde vragen en haar antwoorden
daarop (hierna: “Vragen & Antwoorden”)53;
De gunningsfiche van 17 augustus 201654;
Een document van 22 november 2017 van EANDIS betreffende de “logistieke conversie”
van de oude elektriciteitsmeterkast (25S60) naar de nieuwe elektriciteitsmeterkast
(25D60)55.

62 In hetgeen volgt beschrijft TECO achtereenvolgens de volgende punten:
―

Het voorwerp van de aanbesteding;

―

Het verloop van de aanbesteding;

―

De uiteindelijke beslissing van EANDIS om de aanbesteding volledig aan GE te gunnen;

―

De gevolgen van deze beslissing voor (o.m.) TECO.

i.

Voorwerp van de aanbesteding

63 De nieuwe aanbesteding sloeg op de volgende vier zaken: (i) de co-engineering tot een
spuitgietklaar product design; (ii) de productie en de levering van de spuitgietmatrijzen; (iii)
de productie en de levering van de meterdeksels aan EANDIS, en (iv) de productie en de
levering onder licentie aan derden (groothandel, mogelijke andere netbeheerders).56 Het
Lastenboek beschrijft voorts hoe de aanbestedingsprocedure zal verlopen, wat de
gunningscriteria zijn, de verplichtingen van de kandidaat-opdrachtnemer, en dies meer.
64 Het raamcontract volgend op de aanbesteding heeft een looptijd van 5 jaar, verlengbaar
met maximaal 36 maanden. De datum voorzien voor de inwerkingtreding van het contract
was 20 september 2016.
65 Het Lastenboek stelt ook dat de kandidaat-opdrachtnemer een “risicoanalyse” moet maken
“betreffende de bevoorradingszekerheid van de door hem aangeboden producten”. In deze
analyse moeten o.m. de volgende zaken aan bod komen: vermindering van de
productiecapaciteit,
gebrekkige
bevoorrading
van
de
productieketen
en
51

Stuk III.2.
Stuk III.3.
53 Stuk III.5.
54 Stuk III.1.
55 Stuk III.7.
56 Lastenboek (stuk III.2) pagina’s 5-6.
52
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transportproblemen.57 Bijlage 1 bij het Lastenboek bevat ook een vragenlijst. Eén van de te
beantwoorden vragen betreft “logistieke bepalingen”: “Beschrijf de wijze van voorraadbeheer,
worden producten op stock gehouden? Op welke manier wordt ervoor gezorgd dat de
afgesproken leveringstermijnen gerespecteerd kunnen worden?”.
66 In artikel 2 van het Lastenboek worden enkele materiaal-specifieke parameters
gestipuleerd waaraan de aanbesteder moet voldoen:
―

Een levertermijn van 7 kalenderdagen op basis van een rolling forecast;

―

Een veiligheidsvoorraad van 10% van het geschatte jaarverbruik;

―

Losse onderdelen moeten apart kunnen worden besteld.58

67 Artikel 4 van het Lastenboek bepaalt dat de prestaties van de opdrachtnemer met
betrekking tot correcte levertijd gedurende de looptijd van het contract 95% moet bedragen:
“Iedere bestelling (inclusief spoedbestelling) die niet op de overeengekomen dag wordt
geleverd (zowel te vroeg als te laat), wordt als een slechte levering beschouwd. Van deze regel
wordt alleen afgeweken als de opdrachtgever voor de aanvang van de leveringen op een
contract zijn akkoord heeft gegeven om leveringen te groeperen, overeenkomstig de
bepalingen van het logistieke lastenboek. In toepassing van dit akkoord mag een levering
alleen te vroeg worden uitgevoerd, nooit te laat. […]” (nadruk toegevoegd)59
68 Het document Marktconsultatie Slimme Meterkast (pagina 21) en het Lastenboek bevatten
een overzicht van het aantal meterdekselsets dat EANDIS jaarlijks schat af te nemen. Deze
gaan van 31.000 meterdekselsets (in 2017-2018) tot 95.700 meterdekselsets (in 2022).60
Indien er zich problemen voordoen met de uitvoering van de opdracht (i.e. de
leverbetrouwbaarheid) zullen boetes als forfaitaire vergoeding aan de opdrachtnemer
worden opgelegd.61
69 Punt 6.7 van het Lastenboek bevat regels inzake intellectuele en industriële
eigendomsrechten. De intellectuele en industriële eigendomsrechten blijven in beginsel aan
EANDIS toebehoren. EANDIS verleent aan de opdrachtnemer een licentie in ruil voor een
billijke vergoeding die zal worden vastgelegd. Deze billijke vergoeding moet “in onderling
overleg” worden bepaald, op basis van een aantal “vaststaande principes”. Het eerste
vaststaande principe is het volgende: “Billijke vergoeding per verkocht stuk door de
opdrachtnemer aan derden (met derden wordt hier bedoeld: andere klanten dan de
opdrachtgever, haar rechtsopvolgers of verbonden vennootschappen)”. Hieruit volgt dat de
billijke vergoeding die EANDIS zal ontvangen wordt afgestemd op de verkoop van de
meterdeksels door de opdrachtnemer aan derden.

57

Lastenboek (stuk III.2), pagina 14.
Lastenboek (stuk III.2), pagina 13.
59 Lastenboek (stuk III.2), pagina 16.
60
Lastenboek (stuk III.2), pagina 29 en Stuk III.12, pagina 21.
61 “indien de opdrachtnemer over de overeengekomen periode de overeengekomen leverbetrouwheid niet behaalt, een boete wordt
aangerekend. De boetes wegens laattijdige uitvoering worden berekend naar rata van 0,07% van de bestaande bestelwaarde van iedere
afwijkende leveringspositie per kalenderdag vertraging, met een minimumboete van 13 EUR per dag en een maximum van 135 EUR per dag.
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70 EANDIS geeft aan in haar Vragen en Antwoorden dat het aankoopdossier ook de
“productie en levering onder licentie aan derden”, en dus niet enkel aan EANDIS, omvat. Wat
betreft de productie en levering aan derden is het zo dat EANDIS op de vraag hoe deze
distributie moet verlopen als volgt heeft geantwoord:
“In het kader van de distributie naar derden wordt van de kandidaat-opdrachtnemer
verwacht dat hij, zonder tussenkomst van Eandis, ervoor zorgt dat hij het
elektriciteitsmeterkastdeksel beschikbaar is in de ‘particuliere’ groot- en kleinhandel in
elektrisch installatiemateriaal zodat het kan aangekocht worden door installateurs aan een
marktconforme prijs. […]” (nadruk toegevoegd).62
71 EANDIS geeft dus duidelijk aan dat degene die de aanbesteding zou winnen ervoor moet
zorgen dat:
―

―

ii.

het meterdekselset ter beschikking is in markt van de klein- en groothandels die zich
bezigen met de installatie van de elektriciteitsmeterkasten;
het meterdekselset wordt verkocht aan een marktconforme prijs.
Verloop van de aanbestedingsprocedure

72 Er hebben zeven kandidaten deelgenomen aan de aanbesteding. Onder de kandidaten
bevonden zich ook GE en TECONEX. Uit de gunningsfiche blijkt dat GE een offertebedrag
gedaan heeft van 2.908.297,75 EUR. Dat bedrag is aanzienlijk lager dan het offertebedrag van
TECONEX (3.370.111,40 EUR) en van de andere kandidaten.63
iii.

De aanbesteding werd volledig aan GE gegund

73 EANDIS besliste op 31 augustus 2016 de volledige aanbesteding aan GE te gunnen.64 Op 1
september 2016 werd dit aan TECONEX ter kennis gegeven.65
iv.

Gevolgen van het feit dat de aanbesteding volledig aan GE werd gegund

74 Door de aanbesteding volledig aan GE te gunnen, beschikt GE over een exclusief recht om
meterdekselsets 25D60 te vervaardigen en te leveren, en dit zowel aan EANDIS als aan derden.
Dit brengt met zich mee dat het meterdekselset 25D60 enkel nog kan worden aangekocht bij
GE.
75 Groothandelaars bevinden zich in een situatie van economische afhankelijkheid ten
aanzien van GE: zij hebben geen andere mogelijkheid dan meterdekselset 25D60 van GE af te
nemen. Indien GE niet levert aan de groothandelaars, zijn deze laatste eenvoudigweg niet in
staat om meterdekselset 25D60 aan hun klanten te verkopen. Wanneer GE meterdekselset
25D60 te laat of onregelmatig levert, zullen afnemers van deze dekselsets ook ernstige
problemen kennen om hun eigen klanten te beleveren. Wanneer GE meterdekselsets 25D60

62

Vragen en Antwoorden (stuk III.5), pagina 3.
Stuk III.1.
64 Stuk III.1.
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verkoopt aan een prijs die niet marktconform is, zullen de afnemers van de meterdekselsets
deze niet-marktconforme prijs moeten doorrekenen aan hun klanten, wat uiteraard ernstige
gevolgen zal hebben voor de vraag.
76 De meterdekselset is een component van de elektriciteitsmeterkast. TECO mag
meterdekselset 25D60 niet fabriceren: dat is het exclusieve recht geworden van GE. Dit brengt
met zich mee dat TECO geen andere mogelijkheid heeft dan meterdekselset 25D60 van GE af
te nemen. De andere componenten van de elektriciteitsmeterkast kan TECO wel nog
vervaardigen.
77 Dit klemt des te meer omdat EANDIS voor wat betreft de volledige elektriciteitsmeterkast
20% van haar vraag bij TECONEX terecht moet. Als TECONEX de volledige
elektriciteitsmeterkast in de nieuwe meetopstelling – dus met meterdekselset 25D60 – nog
aan EANDIS wil leveren, moet meterdekselset 25D60 van GE worden afgenomen.
III.4

De rol van EANDIS bij de verkoop en afname van een meterdekselset 25D60

78 Wanneer een particulier een nieuwe (digitale) elektriciteitsmeterkast wil plaatsen, kan hij
dit zelf doen, een beroep doen op een installateur, of een beroep doen op EANDIS. In het
EANDIS document met veel gestelde vragen66 worden de verschillende scenario’s en de rol van
EANDIS als volgt voorgesteld (onderlijning toegevoegd):
“4. Wie moet de kast plaatsen?
Iedere eigenaar van een gezinswoning, appartement of klein bedrijf (aansluitingsvermogen
kleiner dan of gelijk aan 56 kilovolt- ampère of kVA) die vanaf 1 januari 2018:
- Een meetopstelling plaatst in een nieuwbouw
- Zijn elektrische meetinrichting wil verplaatsen of wijzigen, en nog niet beschikt over een
‘25S60’-meterkast met doorzichtig deksel (zie afbeelding hiernaast)
De plaatsing van de basisopstelling (universele 25D60-kast) kun je laten uitvoeren door
Eandis. Maar je kunt dat ook zelf doen, of overlaten aan je installateur.
Voor zwaardere (+56 kVA), telegelezen aansluitingen, zoals bij grotere of industriële
bedrijven, blijft de huidige opstelling en kast bestaan, ook voor nieuwe installaties.
5. Een nieuwe meetopstelling: wie doet wat, vanaf 1 januari 2018?
Als klant kun je ervoor kiezen om Eandis je volledige aansluiting en meetopstelling te laten
plaatsen of vernieuwen. Dan regelen wij alle stappen voor jou.
Als je toch liever zelf aan de slag gaat, is dit de taakverdeling:
Klant (of zijn installateur)
- Sleuf graven en aansluitingskabel leggen tot waar de meterkast komt
- Zorgen voor een verbindingskabel voor je elektrische binneninstallatie
- De basisopstelling plaatsen: de universele 25D60-kast
Eandis
- Elektriciteitsmeter en aansluitautomaat plaatsen
- De kast juist bekabelen en configureren
- Aansluiting en indienstname.”

66

Stuk III.9.
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79 Voor het aanschaffen en installeren van de 25SLIM60 meterkast heeft de particulier dus de
volgende keuze:
―

Hij koopt de 25SLIM60 meterkast zelf aan en plaatst deze in de woning. De particulier
kan de kast in de (particuliere) groothandel of in een doe-het-zelf-zaak aankopen. In
deze hypothese speelt EANDIS geen rol bij de aankoop van de 25SLIM60 meterkast.

―

Hij doet een beroep op een elektro-installateur voor de plaatsing van de 25SLIM60
meterkast. De installateur koopt de 25SLIM60 meterkast aan bij de groothandel. In deze
hypothese speelt EANDIS geen rol bij de aankoop van de 25SLIM60 meterkast.

―

Hij doet een beroep op EANDIS. EANDIS regelt in deze hypothese alles. EANDIS zal dus
ook zelf de 25SLIM60 meterkast aankopen en deze bij de particulier installeren. EANDIS
koopt in deze hypothese de meterkast aan bij een fabrikant (zoals bijvoorbeeld GE of
TECO).

80 De mogelijkheid tot aankoop van de meterdekselset 25D60 in de groothandel wordt ook
bevestigd door EANDIS in het document met veelgestelde vragen.67
81 In bepaalde gevallen kan EANDIS ook zelf beslissen om elektriciteitsmeterkasten te
vernieuwen (bijv. omdat deze verouderd is, of niet geschikt voor zonnepanelen of voor de
implementatie van een slimme meter). Deze vernieuwing gebeurt op kosten van EANDIS.
EANDIS zal dan de elektriciteitsmeterkasten aankopen bij een fabrikant of groothandelaar,
zoals GE, TECO of TECONEX.
82 Het document Marktconsultatie Slimme Meterkast (pagina 21) bevestigt het bestaan van
een dubbel aankooptraject, nl. via de groothandel en via EANDIS. Dit document bevestigt ook
dat EANDIS verwacht om in de periode 2018-2022 ongeveer 371.135 meterdekselsets 25D60
te kunnen plaatsen, terwijl dat dit er volgens EANDIS 30.000 per jaar via de groothandel
zullen zijn.68
III.5

Het gedrag van GE sinds de gunning van de aanbesteding

83 Er stellen zich een hele reeks problemen met de wijze waarop GE haar exclusieve recht
gebruikt (c.q. misbruikt) om meterdekselsets 25D60 te produceren en aan derden (zoals
TECO) te verkopen en te leveren. Dit wordt hieronder toegelicht.
III.5.1
Het duurde een hele tijd vooraleer GE de prijs voor een meterdekselset 25D60 wilde
meedelen
84 Op 18 juli 2017 vroeg TECO aan GE om haar een offerte te bezorgen voor meterdekselset
25D60.69 Slechts vier maand later, op 30 oktober 2017, liet GE weten dat meterdekselset
25D60 verpakt “allicht rond een nettoprijs van 16 euro” zou worden aangeboden. Op 24

67

Stuk III.9: “In het kader van distributie naar derden wordt van de kandidaat-opdrachtnemer verwacht dat hij, zonder tussenkomst van
Eandis, ervoor zorgt dat het meterkastdeksel beschikbaar is in de ‘particuliere’ groot- en kleinhandel in elektrisch installatiemateriaal zodat
het kan aangekocht worden door installateurs aan een marktconforme prijs”.
68 Stuk III.12, pagina 21.
69 Stuk VI.1.
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november 2017 verstuurde GE voor het eerst een offerte voor een verpakte meterdekselset.70
De nettoprijs voor meterdekselset 25D60 bedroeg 16.05 EUR en de aangeduide levertermijn
was 2 à 3 weken. GE deelde mee dat zij de eerste meterdekselsets in december kon leveren en
dat verdere voorstellen van meterdekselsets in vrac zouden volgen.71
85 Op 29 november 2017 merkte TECO op dat zij nog geen prijzen in vrac had ontvangen.72
Ondanks verschillende herinneringen van TECO, liet GE pas op 13 december 2017 telefonisch
weten dat de prijs in vrac 15,55 EUR zou bedragen.
86 In februari 2018 heeft GE aan TECO telefonisch laten weten dat de prijzen voor een
meterdekselset 25D60 zouden stijgen naar 17 EUR (verpakt dekselset) en 16 EUR (per
meterdekselset 25D60 in vrac). TECO heeft gepolst naar een oorzaak van de ‘plotse’
prijsstijging maar heeft geen duidelijk antwoord gekregen. Blijkbaar had GE haar prijzen in
vrac “niet goed ingeschat”.
III.5.2

GE reageert niet of laat op bestellingen van TECO

87 TECO heeft ook moeten vaststellen dat GE bestellingen niet bevestigt, of slechts bevestigt
nadat zij daarop (veelvuldig) heeft moeten aandringen.
88 Initieel werden de bestellingen van TECO niet bevestigd. Het duurde tot 24 november 2017
vooraleer GE een offerte aan TECO meedeelde voor meterdekselset 25D60.73 In de loop van
december 2017 heeft TECO verschillende bestellingen gedaan die niet of laat werden
bevestigd. Hier zijn verschillende voorbeelden van in de stukken:
―

TECO heeft bestelling PO1700435 gedaan op 24 november 2017. Ondanks verschillende
e-mails/reminders heeft zij pas op 2 december 2017 een orderbevestiging van GE
ontvangen.74

―

Bestelling PO1700452 werd gedaan op 30 november 2017. Op 5 december 2017 blijkt
dat deze bestelling nog niet is opgenomen door GE. GE frustreerde TECO door
onduidelijk met haar te communiceren. Dit blijkt onder andere uit haar email van 5
december 2017: 75 “Onze nieuwe bestelling van 30 november voor 1.500 stuks dat wij
gevraagd hebben voor 4 januari (ten laatste) wordt tot nu toe niet bevestigd, maar wij
kunnen op dit manier onmogelijk de orders van onze klanten bedienen en dat betekent
voor ons dat wij in 2018 zonder de deksels niet meer kunnen werken. Mag ik u vragen
om uw best te doen om onze bestellingen snel te bevestigen en de leveringstermijnen en
in te korten aub?”. Het duurde tot 15 december 2017 voordat TECO een
orderbevestiging van GE mocht ontvangen.
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Stukken V.2-V.3.
Stuk VI.15.
72 Stuk VI.12 en VI.17.
73 Stuk V.2 en V.3.
74 Stukken VI.16-VI.20
75 Stuk VI.18.
71
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89 Ter verduidelijking voegt TECO een schema bij de stukken met de bestellingen tot 26
januari 2018 waarin duidelijk wordt aangegeven op welke data zij een bestelling bij GE heeft
geplaatst (per bestelnummer) en wanneer GE de bestelling heeft bevestigd.76
III.5.3

GE wijzigt eenzijdig de leveringstermijnen en de leveringstermijnen zijn lang

90 TECO heeft ook moeten vaststellen dat GE de leveringen van meterdekselsets 25D60
eenzijdig wijzigt en leveringen aan TECO naar eigen goeddunken laat verlopen.
91 Verschillende stukken illustreren deze handelswijze van GE:
―

TECO deed, zoals hoger reeds vermeld, op 24 november 2017 bestelling PO1700435
voor 200 meterdekselsets 25D60, met gewenste leverdatum 4 december 2017. De
bestelling werd echter maar bevestigd op 2 december 2017, met een aangeduide
leveringstermijn van 2 à 3 weken. Uiteindelijk bleek dat de leveringsdatum niet
haalbaar was voor GE, reden waarom zij op 4 december 2017 eenzijdig besloot om de
levering van 200 meterdekselsets 25D60 op te splitsen over 3 drie leveringsdata, die ook
nog eens veel later waren: 76 stuks op 21 december, 56 stuks op 22 december en 68
stuks op 10 januari 2018.77 Van deze levering gebeurde nog een tweede partiële levering
van 58 stuks op 12 januari 2018.

―

TECO deed op 30 november 2017 bestelling PO1700452 voor 1512 meterdekselsets
25D60. Ook deze bestelling, hoewel bevestigd op 15 december 2017, werd zomaar
uitgesteld naar een veel latere datum (24 januari 2018). Uit een email van 22 januari
2018 blijkt zelfs dat TECO geen weet had wanneer zij zou worden beleverd:78 “[…] Ik
heb drie keer geprobeerd naar het nummer 080079111 te bellen voor informatie over
onze order, maar ik heb niks anders dan muziek gedurende 6 of 7 minuten gehad, dus
helemaal geen antwoord. Deze order werd verwacht op week drie, […], maar wij hebben
geen enkel stuk ontvangen. […].”

―

TECO deed bestelling PO1800014 op 9 januari 2018 (zij diende haar bestelling te
wijzigen) voor 1512 meterdekselsets. De gewenste leveringsdatum was oorspronkelijk
5 februari 2018 (TECO diende haar bestelling te wijzigen in het licht van de
omstandigheden). Een orderbevestiging van GE werd maar op 16 januari 2018
gegeven.79 Uit een email van 16 januari 2018 blijkt ook dat TECO niet akkoord is met de
lange levertermijn die GE haar eenzijdig heeft opgelegd:80 “de goederen werden met
voldoende tijd gevraagd, maar toch krijgen wij een leveringsdatum 21 dagen later
dan verwacht: 26 feb i.p.v. 5 februari. Het is natuurlijk heel moeilijk voor ons met
deze lange leveringstermijnen te kunnen werken. Indien mogelijk, zouden wij erg
appreciëren dat deze order iets vroeger zou kunnen worden afgeleverd. Tot nu
toe hebben wij amper 200 deksels gekregen. De volgende order van 1512 stuks oorspronkelijk verwacht voor de eerste dagen van januari, werd later beloofd voor week
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Stuk V.11
Stuk V.5
78 Stuk VI.30
79 Stuk V.9
80 Stuk VI.29.
77
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3. Hopelijk worden ze dan nog altijd binnen de huidige week 3 afgeleverd, maar zoals
gezegd tijdens ons laatste gesprek, krijgen wij liever een deel daarvan dan helemaal
niets.”
―

TECO kreeg bij de laatste orderbevestiging van GE (151224074) een levertermijn van
43 dagen.81

―

Uit offerte 120057904 dd. 22 juni 2018 blijkt dat GE voor amper 50 verpakte
meterdekselsets een termijn rekent tot en met 3 augustus 2018:82
o

Verwachte Leverdatum: 10 stuks op 26-06-2018 ;

o

Verwachte Leverdatum: 3 stuks op 25-07-2018 ;

o

Verwachte Leverdatum: 11 stuks op 26-07-2018 ;

o

Verwachte Leverdatum: 26 stuks op 03-08-2018.

―

In een e-mail van 5 juli 2018 schrijft TECO aan GE het volgende: “Onze bestelling dateert
van 4 juni, dus hebben wij één maand na onze bestelling nog niets gekregen. Hoe kan
dat zijn? Ik versta dat GE een goede aantal deksels had gestockeerd om de klanten te
bedienen tijdens de herstelling van jullie matrijs, maar wij wachten al een maand lang
voor enkel 240 stuks”.83

92 TECO heeft het raden naar de oorzaak van de zeer lange leveringstermijnen van GE.84
93 TECO verwijst ook naar het schematisch overzicht van de bestellingen (tot 26 januari
2018).85
III.5.4

GE zegt voorrang te geven aan bestellingen van EANDIS

94 In een email van 11 december 2017 geeft GE toe dat voorrang werd gegeven aan de
bestellingen van en leveringen aan EANDIS:86
“[…] Nous devons donner priorité aux commandes de Eandis, et après aux autres commandes.
[…] »
Vrije vertaling : « Wij moeten voorrang geven aan de bestellingen van Eandis, en nadien aan
de andere bestellingen ».
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Zie stukken V.16 en V.17.
Stuk V.18.
83
Stuk VI.44.
84 Zie o.a. stukken VI.41-42-43 waar TECO vraagt waarom de levertermijnen zo uitlopen.
85 Stuk V.11
86 Stuk VII.12. [Vertrouwelijk]
82
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III.5.5
Gebrekkige leveringen: GE levert meterdekselset 25D60 in vrac, maar er ontbreken
bepaalde componenten
95 In de loop van februari 2018 ontdekte TECO een nieuw probleem met betrekking tot de
geleverde meterdekselsets 25D60 in vrac. Er ontbraken bepaalde componenten, nl. een zakje
met 6 dekselschroeven en twee roterende mesjes.
96 GE antwoordde dat de korting op de prijs in vrac waren ingegeven door besparingen op de
verpakkingskosten. Zij stelde kortweg dat bij de versie in vrac het afdekplaatje en de schuivers
niet ingebouwd worden in het boven-deksel, wat wilt zeggen dat TECO de inbouwwerken zelf
moet verrichten.87
97 Het spreekt voor zich dat TECO deze situatie spoedig moest remediëren omdat zij met de
leveringen in vrac weinig kon aanvangen.
98 Uit een mail van 12 februari 2018 blijkt dat GE telefonisch heeft gemeld aan TECO dat zij
eventueel een nalevering zou organiseren dan wel een prijsaanpassing zou voorstellen om de
ontbrekende stukken bij de levering in vrac te kunnen recupereren.88
99 Omdat het nog steeds niet duidelijk was wat GE nu wilde doen, vroeg TECO op 28 februari
2018 aan GE of zij de prijzen van meterdekselsets 25D60 zou verhogen/aanpassen.89
100
Zij stelde onder andere dat zij ontevreden was over verschillende zaken met
betrekking tot de levering in vrac:
―

De afwezigheid van informatie met betrekking tot de “condities” van de in vrac- versie:
TECO stelde pas bij ontvangst van de goederen vast dat de betrokken componenten
ontbraken en zij niet akkoord was met de manier waarop de leveringen in vrac worden
afgeleverd en dat zij misschien zou overschakelen naar leveringen verpakt;

―

De komende leveringen zouden dezelfde componenten ontbreken (6.028 boringen en
18.144 dekselschroeven);

―

TECO stelde vast dat zij moeilijkheden ondervond om de bestellingen te wijzigen op
basis van de telefonisch aangekondigde prijsverhogingen omdat GE geen informatie gaf
over de prijsaanpassingen, of nieuwe samenstellingen van de levering in vrac;

―

TECO heeft aldus de openstaande bestellingen aangepast naar bestellingen in verpakte
versie (van 16,05 EUR).

101
Op 7 maart 2018 had GE nog steeds geen oplossing aangeboden noch een offerte
verstuurd voor nieuwe prijzen. Van enige aanpassingen om de ontbrekende componenten van
meterdekselsets 25D60 aan TECO te kunnen aanbieden was evenmin sprake. TECO vernam
later dat GE verkoos dat TECO de prijs van verpakking (0,50 EUR) zou bijbetalen om de
ontbrekende dekselschroeven en boringen te krijgen. TECO stemde niet toe met dit voorstel
87

Stuk VI.34
Stuk VI.35
89 Stuk VI.38
88
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omdat GE haar nooit had geïnformeerd dat de leveringen in vrac niet alle onderdelen
bevatten. TECO wilde niet meer betalen voor de leveringen in vrac dan zij zou betalen voor de
levering verpakt. TECO benadrukte dat GE haar een beter voorstel moest doen.90
102
Op 9 maart 2018 bevestigde TECO dat zij akkoord ging met de bijbetaling van 0,25
EUR per meterdekselset 25D60 om de ontbrekende stukken in vrac te verkrijgen.91 Bij de
volgende leveringen in vrac zou zij aan 15,55 EUR 2 ingebouwde boringen ontvangen maar
geen meterdekselschroeven. De meterdekselschroeven moet TECO als gevolg zelf produceren.
III.6

De prijs die GE ten aanzien van TECO hanteert voor een meterdekselset 25D60

103
Naast de hierboven opgesomde problemen, blijkt het ook dat de prijs die EANDIS
moet betalen voor een meterdekselset 25D60 substantieel lager is dan de prijs die TECO (en
waarschijnlijk andere derden) aan GE moeten betalen voor hetzelfde meterdekselset.
104

De prijzen die TECO aan GE moet betalen zijn de volgende:

―

16,30 EUR per meterdekselset 25D60 in verpakte vorm;92

―

15,55 EUR per meterdekselsets 25D60 in vrac.93

105

Ook TECONEX heeft van GE dezelfde prijs ontvangen.94

106
Bovendien heeft GE (telefonisch) aangekondigd dat de prijzen voor een
meterdekselset 25D60 zullen stijgen als volgt:
―

17 EUR per meterdekselset 25D60 in verpakte vorm;

―

15,85 EUR per meterdekselset 25D60 in vrac.

107
Volgens de berekeningen van TECO en TECONEX zijn de prijzen die EANDIS betaalt
aan GE substantieel lager dan de prijs die zij aan GE moeten betalen voor ieder meterdekselset
25D60. Volgens deze berekening betaalt EANDIS 7,84 EUR per meterdekselset 25D60 in
verpakte vorm (zie hieronder).95
108

TECO heeft hiervoor de volgende berekening gemaakt:

―

Volgens de gunningsfiche van EANDIS van 17 augustus 2016 heeft GE een prijs van
2.908.297,756 EUR geboden;96

―

EANDIS heeft aangegeven 371.135 meterdekselsets 25D60 nodig te hebben in een
periode van 5 jaar (2017/2018–2022);97

90

Stuk VI.39
Stuk VI.40
92 Stuk V.18: dit is een prijsverhoging. Eerst bedroeg de eenheidsprijs 16,04 EUR/meterdekselset, zie stuk V.1;V.2, V.3, V.4, V.5.
93
Stuk V.6; V.9; V.10, V.12; V.13; V.14; V.15
94 Stukken V.1 en VII.3
95 Stuk III.10.
96 Stuk III.1, pagina 6.
97 Stuk III.2, pagina 19 en stuk III.12, pagina 21.
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109
Het is op basis van deze hoeveelheden dat de verschillende deelnemers aan
aanbesteding EAN15AL174 hun prijzen hebben berekend. Op basis van deze bedragen zou de
verkoopprijs per meterdekselset 25D60 7,84 EUR bedragen, nl. 2.908.197,75 EUR/371.135
eenheden.
110
Dit zou de prijs zijn die GE aan EANDIS heeft geboden in kader van aanbesteding
EAN15AL174. Er kan dus redelijkerwijze vanuit worden gegaan dat EANDIS meterdekselset
25D60 koopt aan deze prijs.
111
De prijs per meterdekselset 25D60 die GE aan EANDIS verkoopt is waarschijnlijk nog
lager wanneer ook de kostprijs voor de matrijzen in rekening wordt genomen.
112
De gunningsfiche vermeldt dat matrijzen (spuitgietmatrijzen) geschat worden op
250.000 EUR. TECONEX bood 224.000 EUR aan.98 Ook dit perceel werd volledig aan GE
toegekend.
113
Gezien de matrijzen eigendom zullen worden van EANDIS, kan de waarde van de
matrijzen in mindering worden gebracht van de offerte van GE, nl. 2.908.197,75 EUR –
250.000 EUR = 2.658.197,75 EUR. Als we dit bedrag delen door 371.135 eenheden
meterdekselsets, dan komen we aan een geschatte prijs van 7,16 EUR/meterdekselset
(=2.658.197,75 EUR/371.135). Volgens de berekeningen van TECO is dit de verkoopprijs (per
meterdekselset) waarvan EANDIS geniet.
114
Er bestaat dus een substantieel verschil tussen de prijs die GE aanrekent aan EANDIS
voor meterdekselset 25D60 verpakt, namelijk 7,84 EUR (mogelijks zelf maar 7,16 EUR), en de
prijs die GE aanrekent aan TECO, namelijk 16,30 EUR voor ieder meterdekselset 25D60 in
verpakte vorm. De prijs die EANDIS betaalt voor meterdekselset 25D60 verpakt is dus
substantieel lager dan de prijs die TECO betaalt.
III.7
De prijs voor een meterdekselset 25D60 bedraagt voor TECO een substantieel
percentage van de volledige kost voor een volledige meterkast
115
Vertrouwelijk Stuk II.7 bevat een berekening die TECO heeft gemaakt van de
productiekost voor een volledige elektriciteitsmeterkast. TECO kan al deze onderdelen zelf
vervaardigen, met uitzondering van het meterdekselset: TECO moet meterdekselset 25D60
van GE afnemen. Uit deze berekening blijkt dat de volledige kostprijs voor een volledige
elektriciteitsmeterkast [VERTROUWELIJK] bedraagt. De kost voor het aankopen van een
meterdekselset 25D60 (bij GE) bedraagt dus niet minder dan [VERTROUWELIJK] van de totale
kost.

98
99

III.8

De prijs van een volledige 25SLIM60 elektriciteitsmeterkast

116

[VERTROUWELIJK].99

Stuk III.1, pagina 2.
Stuk VII.12. [Vertrouwelijk]
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117
Volgens onze informatie verkoopt GE de volledige meterkast aan groothandelaars
aan de volgende prijzen:
―

Per 30 stuks: 66.92 EUR;

―

Per 60 stuks: 65.93 EUR;

―

Per 210 stuks: 64.96 EUR.100

III.9
GE laat haar prijs voor een volledige meterkast zakken bij de
groothandelaars, maar behoudt ten aanzien van TECO de hoge verkoopprijs voor een
meterdekselset 25D60
118
Volgens de informatie waarover TECONEX beschikt, heeft GE haar prijzen ten
aanzien van groothandelaars in juni 2018 laten dalen voor kleinere kwantiteiten van 66,92
EUR naar 63,9 EUR (5% daling van haar verkoopprijs) voor een volledige 25SLIM60
meterkast.101
119
Deze trend blijkt zich nog verder door te zetten. Op 5 juli 2018 ontvangt TECO van
TECONEX de volgende e-mail:
“Betreffende de 25D60 blijven de prijzen op de markt zakken.
Een zeer kleine groothandel ([VERTROUWELIJK]) kan deze kopen bij GE aan 62.5€
[VERTROUWELIJK] kan deze kopen aan 61€ bij GE.
En vandaag moeten we een prijs maken van [VERTROUWELIJK]€ aan [VERTROUWELIJK]
voor [VERTROUWELIJK] stuks zodat hij deze aan een installateur kan doorverkopen aan
[VERTROUWELIJK]€ (= de prijs die [VERTROUWELIJK] doet aan de installateur.)
Als ik verkoop aan [VERTROUWELIJK] € rest er mij nog een marge van [VERTROUWELIJK]%
Met zo’n marge kunnen wij niet werken, daar we daarop nog eens een eindejaarsbonus
moeten geven van [VERTROUWELIJK]%.
Zou je onze aankoopprijs kunnen verlagen naar [VERTROUWELIJK]€ zodat we weer
competitief kunnen zijn en geen marktaandeel verliezen.
Dan mag je er direct [VERTROUWELIJK] stuks laten afkomen.
Graag asap uw antwoord, daar ik mijn klant moet verwittigen.
Alvast bedankt voor de samenwerking.”102
120
Hieruit blijkt dat GE een agressieve prijspolitiek voert en haar verkoopprijzen aan
groothandelaars voor een volledige elektriciteitsmeterkast 25SLIM60 nog verder laat zakken.
Zij maakt hierbij ongetwijfeld gebruik van het feit dat zij het exclusieve recht heeft bekomen
om het meterdekselset 25D60 te fabriceren en te verdelen, ook aan derden. Van een prijsdaling
ten aanzien van TECO is geen sprake: TECO moet het meterdekselset 25D60 aan de zeer hoge
prijs (15,55 EUR, zie hierboven) aankopen. GE is dus in staat om TECO’s verkoopprijs voor een
volledige elektriciteitsmeterkast 25SLIM60 voor een substantieel gedeelte mee te bepalen.
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Stuk VII.12. [Vertrouwelijk]
Stuk VII.12. [Vertrouwelijk]
102
Stuk VII.14. [Vertrouwelijk]
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III.10

De weigering van EANDIS om in te grijpen

121
De moeilijkheden om meterdekselset 25D60 van GE af te nemen noopte TECO aan
EANDIS te vragen te interveniëren, meer bepaald voor (1) de tijdige levering van
meterdekselset 25D60 te voorzien en (2) te kijken naar de prijszetting van GE op de markt
waarin TECO en TECONEX zich bevinden.
122
Op 13 december 2017 stuurde de raadsman van TECO een aangetekend schrijven
naar EANDIS. In deze brief kaartte TECO verschillende problemen aan die zij had
ondervonden met GE, met name problemen die betrekking hadden op communicatie, prijs en
leverdata.103 TECO heeft op diezelfde dag ook een aangetekend schrijven gericht aan GE.104
123
Op 26 december 2017 ontving de raadsman van TECO een antwoord. EANDIS stelde
dat zij de bezorgdheden van TECO betreffende communicatie, prijs en leverdata aan GE had
overgemaakt. Wat betreft de distributie naar derden van meterdekselset 25D60 stelde
EANDIS dat distributie naar derden toe gebeurt zonder haar tussenkomst.105
124
Op 28 december 2017 verstuurde TECO daarom een tweede aangetekende brief
naar EANDIS.106 TECO wees op de verwarrende conversietermijnen voor de stapsgewijze
implementatie van elektriciteitsmeterkast 25SLIM60. Zij merkte op dat EANDIS niet bij GE
zou aandringen om meterdekselsets 25D60 aan marktconforme prijzen en binnen redelijke
termijnen ter beschikking te stellen. Zij verwees in haar brief naar de discrepantie tussen de
prijs die GE tijdens de aanbestedingsprocedure had geboden en de prijzen die derden
(waaronder TECO) moesten betalen.
125
Op 4 januari 2018 herhaalde EANDIS aan de raadsman van TECO dat EANDIS
inzake distributie niet zou tussenkomen.107
IV

GE BEGAAT EEN PRIMA FACIE INBREUK OP HET MEDEDINGINGSRECHT

IV.1

Inleiding

126
De hierboven geschetste gedragingen van GE kunnen als volgt worden samengevat:
TECO betaalt voor ieder meterdekselset 25D60 een excessief hoge prijs, minstens een prijs die
substantieel hoger is dan de prijs die EANDIS moet betalen. Ook de leverings- en
verkoopsvoorwaarden zijn onredelijk en discriminerend. Dit is duidelijk in strijd met het
mededingingsrecht, meer bepaald het verbod op misbruik van machtspositie.
127
Artikel IV.2 WER en artikel 102 VWEU verbieden het misbruiken van een
machtspositie.

103

Stuk VIII.2
Stuk VIII.1. Op 20 december 2017 ontving TECO een antwoord van GE waarin TECO duidelijk werd gemaakt dat GE haar niet (tijdig) zou
beleveren. Er werd verwezen naar zogezegde productieproblemen in de opstartfase.
105 Stuk VIII.4.
106 Stuk VIII.5
107 Stuk VIII.6, Zie ook VII.11. [Vertrouwelijk]
104

26

128

TECO bespreekt achtereenvolgens de volgende punten:

―

Enkele inleidende opmerkingen over het prima facie karakter van de inbreuk op het
mededingingsrecht [hoofdstuk IV.2];

―

De definitie van de relevante productmarkt en de geografische markt [hoofdstuk IV.3];

―

De machtspositie die GE bekleedt op de afgebakende markt [hoofdstuk IV.4];

―

Het misbruik van machtspositie van GE [hoofdstuk IV.5].

IV.2

Prima facie vaststelling van een inbreuk op het mededingingsrecht

129
Voor het bevelen van voorlopige maatregelen zijn er geen bijzondere voorwaarden,
maar uit de beslissingspraktijk van de BMA en de literatuur volgt dat er sprake moet zijn van
een prima facie inbreuk op het mededingingsrecht.108
130
Uit de aard van de maatregelen volgt dat niet kan vereist worden dat de inbreuk met
dezelfde graad van waarschijnlijkheid moet vaststaan dan in het geval van de eindbeslissing.
Uit de rechtspraak van het Hof van Beroep te Brussel volgt dat er een meer dan theoretisch
risico moet bestaan dat een inbreuk gevonden zal worden. 109 De aard van de procedure van
de voorlopige maatregelen impliceert tevens dat het marktonderzoek dat moet worden
gevoerd niet van dezelfde aard is als datgene dat een onderzoek ten gronde kenmerkt. Het Hof
van beroep hanteert als maatstaf dat de Voorzitter van de Raad een inbreuk redelijkerwijze
kon afleiden uit de hem voorgelegde feiten (“de niet-kennelijke onredelijkheid”).110
131
Ook het Mededingingscollege past de toets van de “niet-kennelijke onredelijkheid”
consequent toe. In Cyclocross bijvoorbeeld, stelde het dat “moet worden nagegaan of het al
dan niet kennelijk onredelijk zou zijn de feiten als een inbreuk te beschouwen”.111
132
Het Mededingingscollege moet in haar prima facie beoordeling dus geen diepgaand
onderzoek voeren. Wel is vereist dat het prima facie redelijkerwijs voldoende aanneembaar
moet zijn dat de feiten vaststaan.112 Het Mededingingscollege moet daarbij prima facie
kunnen vaststellen dat de constitutieve elementen van een inbreuk aanwezig zijn.
133
Voor een misbruik van machtspositie betekent dit dat prima facie de relevante
markt dient te worden afgebakend (hoofdstuk IV.3), dat er sprake moet zijn van een
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I. BUELENS, Voorlopige maatregelen: nu en in de toekomst, in Mijlpalen uit het Belgisch mededingingsrecht geannoteerd, Liber amicorum
J. Stuyck, Kluwer, 2013,345-355. BMA beslissing van 14 januari 1998, nr. BMA-nr.98-VMP-1, zaak Daube/Nationale Loterij, onuitg. Zie Brussel
7 september 2016, nrs. 2015/MR/2 en 2015/MR/1, Cyclocross, TBM 2016, afl. 4, 417, randnr. 24.
109 D. VANDERMEERSCH, De Mededingingswet, Kluwer, Mechelen, 2007, §14-05; I. BUELENS, Voorlopige maatrgelen: nu en in de toekomst, in
Mijlpalen uit het Belgisch mededingingsrecht geannoteerd, Liber amicorum J. Stuyck, Kluwer, 2013,345-355.
110 Brussel, 19 oktober 2011, TMB-RCB 2012/3, 153-170, r.o.66: “De overweging van de Voorzitter dat het niet kennelijk onredelijk is om de
feitelijke gegevens die de auditeur in aanmerking neemt op het eerste gezicht als geloofwaardig te beschouwen en om op grond van deze
gegevens uit te gaan van een prima facie inbreuk op het verbod van misbruik van machtspositie […] impliceert noodzakelijk dat er een meer
dan theoretisch risico op het vinden van een inbreuk bestaat” (nadruk toegevoegd)
111
Brussel 7 september 2016, nrs. 2015/MR/2 en 2015/MR/1, Cyclocross, TBM 2016, afl. 4, 417, randnr. 27.
112
BMa beslissing van 14 juli 2016, nr. ABC-2016-V/M-22, White Star Woluwe, randnr. 78.
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machtspositie (hoofdstuk IV.4) en dat ook het misbruik dient te worden aangeduid (hoofdstuk
IV.5).113
IV.3

Definitie van de relevante markt

IV.3.1

De revelante productmarkt: de markt voor het leveren van meterdekselset 25D60

134
De relevante productmarkt moet nauw worden afgebakend, nl. als de opwaartse
markt voor de levering van meterdekselsets 25D60. Dit meterdekselset is een onderdeel
van de elektriciteitsmeterkast in de SLIM60 meetopstelling. Deze productmarkt behoort tot
de volgende economische sector: NACE 46.693, Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief
installatiemateriaal.
i.

De beschikkingspraktijk van de Europese Commissie en de BMA

135
Uit de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie114 aangaande elektrisch
materiaal blijkt het volgende:
―

Er bestaat een neerwaartse markt voor de verkoop van elektrische produkten (door
groothandelaars aan hun klanten) en een opwaartse markt voor de aankoop van
elektrische produkten (door groothandelaars van hun leveranciers).

―

In de opwaartse markt worden verschillende produktenfamilies onderscheiden.115 In
Rexel/Hagemeyer is er sprake van de volgende belangrijkste categorieën van elektrisch
materiaal: kabels, verlichting, installatiemateriaal, HVAC, en communicatie- en
beveiligingsproducten. De Commissie wijst er in Rexel/Hagemeyer ook op dat
leveranciers over het algemeen maar een beperkt aantal van de productcategorieën
vervaardigen en dat deze categorieën onderhevig zijn aan zeer verschillende
mededingingsvoorwaarden.

136
De beschikkingspraktijk van de BMA blijkt grotendeels met de beschikkingspraktijk
van de Europese Commissie overeen te stemmen. Wat betreft de opwaartse markt voor de
levering van elektrisch materiaal van fabrikanten aan groothandelaars stelt ook de BMA dat
er 5 verschillende productmarkten bestaan:116
i)

ii)

Kabeldistributie: deze productmarkt omvat alle soorten draad- en kabeldistributie van
energie, zwakke stromen (bijv. telefonie) en instrumenten, met uitzondering van
hoogspanning;
Levering van verlichtingstoestellen en lichtbronnen: deze productmarkt omvat alle
soorten lichten en lampen;

113

Zie I. Buelens, “Voorlopige maatregelen, nu en in de toekomst” in W. DEVROE, K. GEENS en P. WYTINCK (eds.)., Mijlpalen uit het Belgisch
mededingingsrecht geannoteerd. Liber amicorum Jules Stuyck, Mechelen, Kluwer, 2013, 356.
114 Zie beslissing van de BMA Cebeo/Cheys, zaak nr. ABC-2016/C-38 waarin wordt verwezen naar de volgende beschikkingen van de Europese
Commissie: beschikking van 17 juli 2000, Hagemeyer/WF Electrica, zaak nr. M.2036; beschikking van 22 februari 2008, Sonepar/Rexel
Germany, COMP/ M.4963; beschikking van 8 februari 2008, Rexel/Hagemeyer, zaak nr. 5029.
115 Beschikking van de Commissie van 8 februari 2008, Rexel/Hagemeyer, zaak nr. 5029, punt 20 (“The Commission’s practice has been to
delimit procurement markets by distinguishing product families or ranges”).
116 Beslissing van de BMA, Cebeo/Cheys, zaak nr. ABC-2016/C-38, p.4-5; Beslissing van de BMA, Rexel Belgium SA/ Grange Beheer SA – Immo
LG SPRL, zaak nr. 2012-C/C-14, p.4.
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iii)

iv)

v)

Levering van technisch installatiemateriaal: deze productmarkt omvat elektrische
kasten, elektrische beveiliging, componenten, stroomonderbrekers, zekeringen,
stopcontacten,
schakelaars,
behuizingen,
schakelborden,
schakelaars,
programmeerbare logische besturingen etc.),
HVAC-voorziening: deze productmarkt omvat verwarming, elektrisch (lucht + water),
ventilatiesysteem, airconditioning, duurzame energiesystemen (fotovoltaïsche energie,
warmtepompen etc.), en
Levering van communicatie- en beveiligingsproducten: deze productmarkt omvat
audiosysteem, video, alarm, domotica, netwerk (datacom), etc.).

137
Uit de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie en de BMA volgt dus dat er
een opwaartse markt (aankopen van fabrikanten) van elektrisch materiaal bestaat die verder
kan worden onderverdeeld in verschillende afzonderlijke productmarkten. Eén van deze
markten is de markt voor “technisch installatiemateriaal”. Tot het technisch
installatiemateriaal behoort, volgens de BMA, ook de levering van elektriciteitskasten
(“armoires électriques”).
138
TECO merkt ook op dat uit de beslissing BATC kan worden afgeleid dat de relevante
productmarkt strikt kan worden afgebakend nadat er, door het organiseren van een openbare
aanbesteding, concurrentie om de markt is geweest.117 Deze beslissing betrof een onderzoek
naar de mededingingsrechtelijke gevolgen van een overeenkomst tussen de NV BATC en NV
RESTAIR. Deze laatste onderneming had, na een vergunningsprocedure, het exclusieve recht
bekomen om op de luchthaven van Zaventem gedurende een bepaalde periode VIP lounges ter
beschikking te stellen en om cateringdiensten in die VIP lounges aan te bieden. De toenmalige
Raad voor de Mededinging merkt op dat de overeenkomst behoort tot “de markt voor de
exploitatie van V.I.P.-lounges ten behoeve van luchtvaartmaatschappijen of andere
commerciële maatschappijen op de luchthaven van Brussel-nationaal”. Uitgaande van deze
strike marktafbakening, kon de Raad dan ook vaststellen dat de NV RESTAIR “in de praktijk
de enige aanbieder van catering-services in de V.I.P.-lounges te Zaventem” is.
Vermeldenswaard is ook de beslissing in Openbare aanbesteding, waar als betrokken markt
de openbare aanbesteding 24C/125596 (“marché public”) als betrokken markt werd
weerhouden.118
ii.
Standpunt van TECO: de opwaartse markt voor de levering van
meterdekselset 25D60 is de relevante produktmarkt
139
Volgens TECO is de relevante produktmarkt de opwaartse markt voor levering van
meterdekselset 25D60.
140

Volgende elementen ondersteunen deze marktafbakening.

141
Ten eerste is het zo dat EANDIS zelf een aanbesteding heeft georganiseerd die
enkel betrekking had op de productie en de levering meterdekselset 25D60. Volgens de
gunningsfiche en het Lastenboek slaat het aankoopdossier op de “productie en levering” van
de meterdekselsets aan EANDIS én aan derden.119 Onder derden wordt begrepen, volgens
117

Beslissing nr. 2001-E/A-14 van 30 maart 2001, NV BATC en NV RESTAIR, Jaarverslag 2002, p. 143.
Kartel in het kader van een openbare aanbesteding, ABC-2017-I/O-16, 2 mei 2017, punt 24.
119 Stuk III.1, p.1; Stuk III.2, p. 5.
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dezelfde gunningsfiche, groothandels en mogelijke andere distributienetbeheerders. De
afnemers van het meterdekselset 25D60 zijn dus distributienetbeheerders (in de eerste plaats
EANDIS) en groothandelaars. Dit wordt ook bevestigd in een document afkomstig van EANDIS
waarin de logistieke conversie naar het meterdekselset 25D60 wordt beschreven.120 In dat
document wordt bevestigd dat de meterdekselset beschikbaar zal zijn, enerzijds “in de
groothandel voor DNG”121 en anderzijds “bij de DNB [distributienetbeheerder]”.122 Verrassend
genoeg geeft ditzelfde document ook aan dat het van belang is dat de groothandel “niet
buitenspel” wordt gezet.123 Dit verzoek maakt precies gewag van feiten waaruit blijkt dat de
groothandel net wel buitenspel wordt gezet.
142
Uit de eerder vermelde beslissing nr. 2001-E/A-14 (BATC) blijkt dat de relevante
produktmarkt kan samenvallen met de markt waarvoor een aanbesteding is georganiseerd.
TECO preciseert dat dit verzoek niet de aanbesteding voor het produceren en leveren van
meterdekselsets 25D60 als zodanig betreft, maar wel de manier waarop GE gebruik maakt
van het feit dat deze aanbesteding volledig aan haar werd gegund.
143
Ten tweede kan in het werkingsgebied van EANDIS enkel nog meterdekselset
25D60 worden geïnstalleerd. Andere meterdekselsets zijn dus niet substitueerbaar met
meterdekselset 25D60. Eindgebruikers kunnen geen andere meterdekselsets meer (laten)
installeren. Installateurs kunnen geen andere meterdekselsets meer installeren.
Groothandelaars kunnen aan de installateurs die actief zijn in het werkgebied van EANDIS
geen andere meterdekselsets meer aanbieden. EANDIS geeft duidelijk aan dat “de plaatsing
van de 25D60-kast verplicht” is.124 In een document met veelgestelde vragen geeft EANDIS
aan dat de “nieuwe kast” – in feite dus de oude kast maar met meterdekselset 25D60 – “wordt
verplicht in alle steden en gemeenten in de werkgebieden van Eandis”.125 In de Vragen en
Antwoorden maakt EANDIS duidelijk dat “de eindgebruiker … via zijn installateur een
25SLIM60 meterkastdeksel [dient] te voorzien”.126
144
In de Technische Voorschriften voor de Installateur127 schrijft EANDIS: “Alleen door
Eandis goedgekeurde kasten en onderdelen worden aanvaard”.
145
Ten derde zijn er technische en reglementaire bepalingen die eigen zijn aan
meterdekselset 25D60:
―

De productspecificaties van de meterdekselset 25D60 worden uitvoerig beschreven in
de Technical Specifications Electricity.128 Voorbeeld: er zijn technische eisen die
betrekking hebben op de gebruikte materialen van meterdekselset 25D60;

―

In de Technische Voorschriften voor de Installateur leest men een inventaris van de
onderdelen met de referentienummers van de verschillende onderdelen van de

120

Stuk III.7.
“DNG” staat voor “distributienetgebruiker”.
122 Id., pagina 2.
123 Id. pagina 3.
124 Stuk III.2.4.
125 Stuk III.9 (onder punt 6: “In welk regio’s zal de nieuwe kast moeten worden geplaatst?”).
126 Vragen en Antwoorden (Stuk III. 5), p. 3.
127 Stuk I.1
128 Stuk III.3
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basisopstelling van de elektriciteitsmeterkast 25SLIM60 met foto’s.129 Meterdekselset
25D60 wordt hier ook in vermeld en afgebeeld130 . Enkel de items met
referentienummers mogen worden gebruikt voor de plaatsing en installatie;
―

In het Lastenboek zijn er verwijzingen naar de technische documentatie waaraan de
meterdekselset 25D60 moet voldoen.131

146
De productie en levering van meterdekselsets 25D60 gebeurt strikt volgens de
voorwaarden die EANDIS heeft opgelegd in kader van de aanbesteding.132 EANDIS kan de
installatie afkeuren indien het niet voldoet aan verschillende voorschriften die uitgaan van
EANDIS en VREG.133 Met het oog op een wederverkoop aan haar eigen klanten die actief zijn
in het werkingsgebied van EANDIS, kan TECO enkel de door EANDIS goedgekeurde
elektriciteitsmeterkasten kopen.
147
Conclusie: de relevante productmarkt is de opwaartse markt voor het leveren van
meterdekselsets 25D60. Enkel dit specifiek meterdekselset wordt door EANDIS aanvaard en
kan binnen het werkingsgebied van EANDIS worden geplaatst op de elektriciteitsmeterkast
25SLIM60.
IV.3.2

De relevante geografische markt

148
Uit de beslissingspraktijk van de Europese Commissie blijkt dat de geografische
markt per regio kan worden opgedeeld (Vlaanderen, Wallonië, Brussel) omdat de regelgeving
tussen de gewesten verschillend is.134 Uit de beslissing Luminus (2001) blijkt dat, voor wat
betreft de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers, de geografische markt samen te
vallen met de distributiezones van de intercommunales, nl. Vlaanderen.135
149
Uit stuk II.1 blijkt dat het “werkingsgebied” van EANDIS nagenoeg met Vlaanderen
samenvalt. Op de website van EANDIS wordt wel toegevoegd dat zij ook actief is in vier Waalse
gemeenten die behoren tot Gaselwest. EANDIS maakt het meterdekselset 25D60 verplicht in
haar werkgebied. Het relevante geografische markt is daarom Vlaanderen.
150
Conclusie: de geografische markt voor de productie en levering van meterdekselset
25D60 is Vlaanderen.
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Stuk I.1.
P.13-19.
131 Stuk III.2.
132 Dit zijn onder meer de bepalingen van het Lastenboek (stuk III.2), Technical Specification Electricity (stuk III.3), het Reglement van EANDIS
(stuk I.12), het TRDE (stuk I.3) en andere begeleidende documenten bepaald door de federale overheid, de VREG of EANDIS.
133 Zie de lijst in stuk I.1, pagina 3.
134 Beschikking van de Commissie, GDF / CENTRICA / SPE, zaak nr. COMP/M.3883, punt 24; Beslissing van de Commissie, GDF/Suez, zaak nr.
M.4180, punt 740.
135 Beslissing van de BMA, Luminus nv / Publilum nv / Centrica plc / cv Interelectra / cv Iveg / cv PBE / cv Pligas / cv VEM / cv, nr. 2001-C/C47 van 10 september 2001, Jaarverslag 2001, p.272. In bpost/AMP stelde de BMA dat de markt nationaal gedefinieerd kan worden, met een
aantal regionale sub-segmenten. Zie J. YSEWYN en M. VAN SCHOORISSE, “Overzicht van de beslissingspraktijk van de Belgische
Mededingingsautoriteit in 2016”, TBM / RCB, 2017, nr. 2 , 112.
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IV.4

De machtspositie van GE op de betrokken markt

151
Volgens TECO beschikt GE over een machtspositie op de betrokken markt: GE is
effectief de enige aanbieder van meterdekselsets 25D60. Groothandelaars hebben geen andere
keuze dan de meterdekselsets 25D60 bij GE af te nemen.
152
Een “machtspositie” is “de positie die een onderneming in staat stelt om de
instandhouding van een daadwerkelijke mededinging te verhinderen en het haar mogelijk
maakt zich, jegens haar concurrenten, afnemers of leveranciers, in belangrijke mate
onafhankelijk te gedragen”.136
153
Een onderneming die over een feitelijk of wettelijk monopolie op de betrokken markt
beschikt, zal in beginsel over een machtspositie beschikken. Zij kan immers haar handelswijze
bepalen zonder al te veel acht te moeten slaan op de reactie van mededingers, leveranciers,
afnemers of consumenten.137 Het Hof van Justitie heeft vastgesteld dat artikel 102 VWEU van
toepassing kan zijn als de afwezigheid of beperking van de mededinging op een bepaalde
markt wordt veroorzaakt of in de hand gewerkt wordt door wettelijke of bestuursrechtelijke
bepalingen.138 Die machtspositie moet niet noodzakelijk te verklaren zijn door de activiteit
van de onderneming zelf, maar ook door de omstandigheid dat wegens wettelijke of
bestuurlijke bepalingen de mededinging op die markt niet of slechts in zeer beperkte mate
mogelijk is.139
154
Een concurrentieverstorende afscherming kan zich voordoen wanneer een
dominante onderneming een onmisbare handelspartner is. Dit is het geval wanneer die
onderneming beschikt over een exclusief recht. Alle klanten zullen verkeren in een staat van
economische afhankelijkheid. Er is in dat geval gewoonweg geen alternatief of substituut
beschikbaar op de markt waardoor een onderneming moet contracteren met die
handelspartner. 140 Deze definitie impliceert het bestaan van een economische
machtspositie.141
155
TECO merkt op dat de toenmalige Raad voor de Mededinging in haar beslissing
betreffende BIAC van oordeel was dat, na de toekenning van een aanbesteding, de NV RESTAIR
“in de praktijk de enige aanbieder van catering-services in de V.I.P.-lounges te Zaventem” is.142
156
EANDIS beschikt als distributienetbeheerder een wettelijk monopolie (zie boven).
EANDIS bepaalt welk meterdekselset in haar werkgebied kan worden geïnstalleerd. EANDIS
organiseerde een aanbesteding voor de productie en levering van meterdekselset 25D60. De
aanbesteding werd volledig aan GE gegund. GE is de enige onderneming die meterdekselset
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Artikel I.6, 1° WER.
D. VANDERMEERSCH, De Mededingingswet, Mechelen, Kluwer, 2007, p. 211.
138 Zie ook het Besluit van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt, Gedragingen van NS inzake openbaar-vervoerconcessie in Limburg,
zaak nr. 16.0691.31, punt 181.
139 Arrest Centre belge d'études de marché - Télémarketing (CBEM) v SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) and Information
publicité Benelux (IPB), zaak 311/84, EU:C:1985:394, punten 16-48.
140 Arrest Deutsche Bahn, zaak T-229/94, EU:T:1997:155, punt 57 (« wanneer […] de diensten die tot een deelmarkt behoren, onder een
wettelijk exclusief recht vallen, waardoor de gebruikers zich in een situatie van economische afhankelijkheid bevinden ten opzichte van de
leverancier, er onmiskenbaar sprake is van een machtspositie op een afzonderlijke markt, zelfs wanneer de uit hoofde van een exclusief
recht verleende diensten in verband staan met een product dat zelf met andere producten in concurrentie staat”) (nadruk toegevoegd).
141 B.O. MACKENRODT, B.C. GALLEGO en S. ENCHELMAIER, Abuse of Dominant Positiion: New Interpretation, New Enforcement Mechanisms?,
Heidelberg, Springer, 2008, 80.
142 Beslissing van de BMA, NV BATC (thans: NV BIAC) en NV RESTAIR, zaak nr. 2001-E/A-14 van 30 maart 2001 (nr. 95/0016).
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25D60 mag produceren, en is ook de enige onderneming die meterdekselset 25D60 kan
leveren aan EANDIS en derden.
157
Conclusie: GE bekleedt een machtspositie op de betrokken markt. Enkel GE kan
meterdekselset 25D60 produceren en leveren. GE is een onmisbare handelspartner geworden
voor alle afnemers van meterdekselsets 25D60, dit zijn EANDIS en derden/groothandelaars
(waaronder TECO).
IV.5

Misbruik van machtspositie

158
Een misbruik van een machtspositie wordt begrepen als “de gedragingen van een
dominerende onderneming, die de structuur kan beïnvloeden van een markt waar, juist door
de aanwezigheid van die onderneming, de mededinging reeds is verzwakt, en die met andere
middelen dan bij normale, op ondernemersprestatie berustende competitie van goederen of
diensten gebruikelijk zijn, het behoud of de ontwikkeling van het nog op die markt aanwezige
concurrentieniveau kunnen verhinderen”.
159
Volgens TECO kwalificeren de hierna besproken gedragingen van GE als misbruik:
(1) prijsdiscriminatie wat betreft de verkoopprijs van meterdekselset 25D60, (2) de excessieve
of hoge prijs voor een meterdekselset 25D60 en (3) de onredelijke en discriminatoire verkoopen leveringsvoorwaarden van GE.
IV.5.1
Eerste misbruik: GE discrimineert wat betreft de prijzen voor het kopen van een
meterdekselset 25D60
160
Artikel 102, tweede alinea, onder c), VWEU en artikel IV.2, 3° WER vermelden
discriminatie als een misbruik van machtspositie: “Het toepassen ten opzichte van
handelspartners van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmee
nadeel berokkend bij de mededinging”.
i.

Relevante rechtspraak

161
Krachtens artikel 102, eerste alinea en tweede alinea, onder c), VWEU, is het
ondernemingen met een machtspositie op de interne markt of op een wezenlijk deel daarvan
verboden om ten opzichte van handelspartners ongelijke voorwaarden toe te passen bij
gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging, voor zover
de handel tussen lidstaten daardoor ongunstig kan worden beïnvloed.143 Het specifieke
discriminatieverbod van artikel 102, tweede alinea, onder c), VWEU heeft tot doel te
verzekeren dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt vervalst. Het commerciële
gedrag van de onderneming met een machtspositie mag de mededinging op een
stroomopwaartse of stroomafwaartse markt, dat wil zeggen de mededinging tussen
leveranciers of tussen afnemers van deze onderneming, niet vervalsen. De medecontractanten
van deze onderneming mogen geen voordeel of nadeel ondervinden bij de mededinging die zij
onderling voeren.144

143
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Arrest MEO, zaak C-525/16, EU:C:2018:270, punt 23; arrest British Airways, zaak C-95/04 P, EU:C:2007:166, punt 133.
Arrest MEO, zaak C-525/16, EU:C:2018:270, punt 24.
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162
Aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 102, tweede alinea, onder c),
VWEU is slechts voldaan wanneer vaststaat dat het gedrag van de onderneming met een
machtspositie op een gegeven markt niet alleen discriminerend is, maar ook tot doel heeft
deze concurrentieverhouding scheef te trekken, dat wil zeggen, afbreuk te doen aan de
mededingingspositie van een deel van de handelspartners van deze onderneming ten opzichte
van de anderen.145
163
Er moet worden onderzocht of “een prijsdiscriminatie leidt tot, of kan leiden tot, een
nadeel bij de mededinging”.146 Voor de vaststelling van een „nadeel bij de mededinging” is wel
geen bewijs van een daadwerkelijke en kwantificeerbare verslechtering van de
mededingingspositie vereist.147
164
Alle relevante omstandigheden moeten worden onderzocht om vast te stellen of een
prijsdiscriminatie leidt tot, of kan leiden tot, een nadeel bij de mededinging in de zin van
artikel 102, tweede alinea, onder c), VWEU.148 In het arrest MEO worden volgende elementen
opgesomd die in het kader van dit onderzoek kunnen worden in acht genomen: de
machtspositie van de onderneming, de onderhandelingsmacht met betrekking tot de tarieven,
de voorwaarden en de modaliteiten waaronder deze worden opgelegd, hun duur en hun
hoogte, het eventuele bestaan van een strategie die erop gericht is een van haar
handelspartners, die minstens zo efficiënt is als zijn concurrenten, uit de stroomafwaartse
markt te verdrijven.149
165
Om vast te stellen dat de prijsdiscriminatie als bedoeld in artikel 102, tweede alinea,
onder c), VWEU, een nadeel bij de mededinging zou kunnen berokkenen, dient deze afbreuk te
doen aan de belangen van de marktdeelnemer die, in vergelijking met zijn concurrenten,
hogere tarieven opgelegd heeft gekregen.150
166
TECO zal hierna aantonen dat deze voorwaarden zijn voldaan.151 Achtereenvolgens
worden de volgende voorwaarden besproken:
―
―
―
―

het bestaan van “ongelijke voorwaarden”, met name de verschillende prijzen die GE
hanteert voor een meterdekselset 25D60;
het bestaan van “gelijkwaardige prestaties”;
het bestaan van een “nadeel bij de mededinging”;
de afwezigheid van enige objectieve rechtvaardiging.
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Arrest MEO, zaak C-525/16, EU:C:2018:270, punt 25.
Arrest MEO, zaak C-525/16, EU:C:2018:270, punt 28.
147 Arrest MEO, zaak C-525/16, EU:C:2018:270, punt 37.
148 Arrest MEO, zaak C-525/16, EU:C:2018:270, punt 28.
149 Arrest MEO, zaak C-525/16, EU:C:2018:270, punt 31.
150 Arrest MEO, zaak C-525/16, EU:C:2018:270, punt 30.
151 Zie ook H. BUREZ, 'Tweedelijns- prijsdiscriminatie door een verticaal geïntegreerde onderneming. (of toch niet)?', Jb. Med. 2012, 1081;
D.GERADIN en N.PETIT, “Price discrimination under EC competition law”, in M. BERGMAN (ed.), The Pros and Cons of price discrimination,
Stockholm, Elanders Gotab AB, 2005, 21.
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ii.

Ongelijke voorwaarden voor gelijkwaardige prestaties

167
De prijzen die GE aan TECO aanrekent voor een meterdekselset 25D60 zijn
substantieel hoger dan de prijzen die GE aan EANDIS aanrekent.
168
De eenheidsprijzen die TECO aan GE moet betalen voor een meterdekselset 25D60 is
de volgende:
―

16,30 EUR verpakt;152 en

―

15,55 EUR in vrac.153

169
Deze prijzen zullen nog stijgen. GE heeft bevestigd (weliswaar enkel telefonisch) dat
zij de prijzen voor ieder meterdekselset 25D60 zou verhogen naar 17 EUR (verpakt) en 15,85
EUR (in vrac).
170
TECO heeft op basis van de aanbestedingsdocumenten berekend welke prijs GE aan
EANDIS heeft aangeboden voor het produceren en leveren van een meterdekselset 25D60.
Daaruit blijkt dat de aan TECO aangerekende prijzen substantieel hoger zijn dan de prijs die
EANDIS moet betalen.
171
Volgens de berekeningen van TECO bood GE tijdens de aanbestedingsprocedure aan
EANDIS een prijs van 7,84 EUR voor een meterdekselset 25D60 (verpakt).154
172
Er is dus een merkbaar prijsverschil tussen de prijs die GE aanrekent aan TECO
(15,55 EUR in vrac en 16,30 EUR verpakt) en de prijs die GE aanrekent aan EANDIS (7,84 EUR
verpakt). GE legt dus “hogere tarieven”155 aan TECO op, nl. meer dan het dubbele.
173
Het produceren van een meterdekselset 25D60 en het leveren van dat dekselset aan
EANDIS is een prestatie die perfect gelijkwaardig is aan het fabriceren van net hetzelfde
dekselset en het leveren ervan aan TECO (of aan andere afnemers).
iii.

Nadeel bij de mededinging (benadelen van de handelspartners)

174
Om te bepalen of prijsdiscriminatie “leidt tot, of kan leiden tot, een nadeel bij de
mededinging in de zin van artikel 102, tweede alinea, onder c), VWEU” moeten alle relevante
omstandigheden worden onderzocht.156 Tot deze omstandigheden behoren onder meer de
volgende factoren: de machtspositie van de onderneming, de onderhandelingsmacht met
betrekking tot de tarieven, de voorwaarden en de modaliteiten waaronder deze worden
opgelegd, hun duur en hun hoogte, en het eventuele bestaan van een strategie die erop gericht
is een van haar handelspartners, die minstens zo efficiënt is als zijn concurrenten, uit de
stroomafwaartse markt te verdrijven.157 Er moet sprake zijn van een scheeftrekking van de
concurrentieverhoudingen, in die zin dat dat er afbreuk wordt gedaan aan de
152

Stuk V.18: dit is een prijsverhoging. Eerst bedroeg de eenheidsprijs 16,04 EUR/meterdekselset, zie stukken V.1;V.2, V.3, V.4, V.5.
Stukken V.1 t/m V.6 en V.8 t/m V.10.
154 Zie hoofdstuk III.6. en Stuk III.10.
155 Zie arrest MEO, zaak C-525/16, EU:C:2018:270, punt 30.
156 Arrest MEO, zaak C-525/16, EU:C:2018:270, punt 28.
157 Arrest MEO, zaak C-525/16, EU:C:2018:270, punt 31.
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mededingingspositie van een deel van de handelspartners van de dominante ondernemingen
jegens de andere.158
175
In het concrete geval is er sprake van zo’n scheeftrekking van de
concurrentieverhoudingen. Het nadeel bij de mededinging doet zich voor op de
stroomafwaartse markt, nl. tussen de afnemers van meterdekselsets 25D60.159 TECO is een
afnemer van deze meterdekselsets en EANDIS neemt dezelfde meterdekselsets ook af. Er
bestaan ook nog andere groothandelaars dan TECO die de meterdekselsets 25D60 van GE
afnemen. Tussen deze ondernemingen (EANDIS als distributienetbeheerder en de andere
afnemers van de meterdekselsets) bestaat er een concurrentieverhouding. Dit blijkt,
bijvoorbeeld, uit het document van EANDIS over de conversie naar meterdekselset 25D60
waaruit blijkt dat meterdekselset 25D60 beschikbaar zal zijn in de groothandel en bij de
distributienetbeheerder (nl. EANDIS).160 Hetzelfde document geeft aan dat de
groothandelaars “niet buitenspel” mogen worden gezet.161 Het document Marktconsultatie
Slimme Meterkast (pagina 21) bevestigt ook het bestaan van een dubbel aankooptraject, nl.
via de groothandel en via EANDIS.162 Dit zijn elementen die wijzen op het bestaan van een
concurrentieverhouding.163 De concurrentieverhouding tussen EANDIS en de
groothandelaars wordt ook bevestigd in EANDIS’ Vragen en Antwoorden: er werd benadrukt
dat de gegunde kandidaat ervoor moest zorgen dat meterdekselsets 25D60 zouden worden
verdeeld in de “particuliere groothandel en kleinhandel die zich bezigen met de installatie van
elektriciteitsmeterkasten”.164
176
GE heeft een exclusief recht om de meterdekselsets 25D60 te verkopen. Zoals eerder
aangegeven is GE dus een onmisbare handelspartner geworden: er bestaan geen andere
ondernemingen waar deze meterdekselsets kunnen worden aangekocht.165 Een en ander
verklaart ook waarom TECO géén onderhandelingsmacht heeft voor wat betreft de tarieven
voor de aankoop van meterdekselset 25D60.
177
Ook de hoogte van de tarieven is, op zich, een omstandigheid die in aanmerking kan
worden genomen om te beoordelen of er sprake is van een nadeel bij de mededinging. Eerder
werd uiteengezet dat TECO een prijs moet betalen die substantieel hoger is dan de prijs die
EANDIS moet betalen. Volgens de berekening van TECO bedraagt de prijs die zij betaalt zelfs
meer dan het dubbele van wat EANDIS betaalt en is die prijs in de voorbije maanden nog
gestegen (wat de verpakte versie betreft). De substantieel hogere prijs is een bijkomend
argument om te stellen dat er zich een nadeel bij de mededinging voordoet.
178
In het recente arrest MEO heeft het Hof van Justitie benadrukt dat “wanneer de
toepassing van gedifferentieerde tarieven uitsluitend betrekking heeft op de stroomafwaartse
markt, de onderneming met een machtspositie er in beginsel geen enkel belang bij heeft om
158

Arrest British Airways t. Commissie, zaak C-95/04, EU:C:2007:166, punt 144.
Zogenaamde “tweedelijnsdiscriminatie”.
160 Stuk III.7, pagina 2.
161 Stuk III.4, pagina 3.
162 Stuk III.12, pagina 21.
163 Stuk III.7., pagina 3.
164 Stuk III.5, pagina 3.
165 Zie ook Arrest Clearstream, zaak T-301/04, EU:T:2009:317, punt 194 (“In casu kon de toepassing van verschillende prijzen voor
gelijkwaardige diensten ten aanzien van een handelspartner door een onderneming met een feitelijk monopolie op de upstream-markt, en
dit onafgebroken gedurende vijf jaar, niet anders dan tot een concurrentienadeel voor die partner leiden”) (TECO onderstreept).
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een van haar handelspartners uit de stroomafwaartse markt te verdrijven”.166 In het concrete
geval heeft GE er echter wél belang bij om TECO en TECONEX verschillend te behandelen in
vergelijking met EANDIS. TECO en TECONEX zijn immers concurrenten van GE voor wat
betreft leveren van een volledige elektriciteitsmeterkast aan EANDIS (zie boven: de eerste
aanbesteding die EANDIS heeft georganiseerd) en aan derden. [VERTROUWELIJK]. TECO
moet nu eerst het meterdekselset 25D60 van GE afnemen, vooraleer zij deze kan verkopen aan
TECONEX. Wanneer GE ervoor kan zorgen dat de volledige elektriciteitsmeterkast die EANDIS
van TECONEX kan afnemen duurder is dan de elektriciteitsmeterkast die EANDIS van GE kan
afnemen, zal GE daar baat bij hebben.
179
Daarnaast mag ook niet uit het oog worden verloren dat de volledige
elektriciteitsmeterkast, in zijn nieuwe basisopstelling, ook via de groothandelaars wordt
verdeeld. Wanneer TECO meterdekselset 25D60 duur moet aankopen bij GE (de andere
componenten kan zij zelf fabriceren), zal dit een weerslag hebben op de prijs waaraan TECO
de elektriciteitsmeterkast aan andere groothandelaars kan aanbieden. GE, daarentegen, zal
de elektriciteitsmeterkast goedkoper kunnen aanbieden. Dit is precies wat zich vandaag
afspeelt. TECO verwijst in dit kader naar hetgeen is beschreven in de hoofdstukken III.7-III.9.
180
Een en ander zorgt ervoor dat de bestellingen voor een volledige meterkast ernstig
zijn gedaald. In de periode 1 april 2018 – 30 juni 2018 verkocht TECO [VERTROUWELIJK]
meterkasten 25SLIM60 (nieuw) en 25S60 (oud).167 Dit staat in scherp contrast met dezelfde
periode in 2017 waar zij meer dan het dubbel van de meetmodules verkocht. 168 Voor de
periode juli – heden heeft zij [VERTROUWELIJK] in bestelling.
iv.

De afwezigheid van een objectieve rechtvaardiging

181
De objectieve rechtvaardiging impliceert dat de dominante onderneming kan
aantonen dat de discriminatie noodzakelijk is en de gevolgen worden gecompenseerd of
geneutraliseerd door efficiëntiewinsten die de gebruikers ten goede komen.169 GE kan zich
volgens TECO niet beroepen op een objectieve rechtvaardigingsgrond voor de
prijsdiscriminatie. Volgens TECO kan er geen enkele reden worden ingeroepen die zou
rechtvaardigen dat TECO meterdekselset 25D60 zou moeten aankopen aan een prijs die meer
dan het dubbele bedraagt dan de prijs die EANDIS betaalt.
IV.5.2

Tweede misbruik: het hanteren van te hoge/excessieve prijzen

182
Het opleggen van onbillijke verkoopsprijzen is een misbruik van een
machtspositie.170 Het misbruik van onbillijke prijzen bestaat erin een te hoge prijs toe te
passen die niet in redelijke werkelijk verhouding staat tot de economische waarde van de
geleverde prestatie of de waarde van een product. 171 Er moet worden geanalyseerd of er een
al te grote disproportie bestaat tussen de werkelijk gemaakte kosten en de gevraagde prijs,
166

Arrest MEO, zaak C-525/16, EU:C:2018:270, punt 35.
Stuk II.6.3. [Vertrouwelijk]
168 Stuk II.6.2. [Vertrouwelijk]
169 Arrest Tetra Pak, zaak T-83/91, EU:T:1994:246 ; Arrest « Portugese Republiek t. Commissie van de Europese Gemeenschappen”, zaak C163/99, EU:C:2001:189, punten 67-78.
170 Zie ook Arrest Irish Sugar, zaak T-228/97, EU:C:2001:393.
171 Arrest United Brands, zaak C-27-76, EU:C:1978:22, o.v. 256.
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en, zo ja, of er sprake is van het opleggen van een onbillijke prijs, zowel absoluut gezien als in
vergelijking met concurrerende producten.172
183
De prijzen die TECO betaalt zijn substantieel hoger dan de prijzen die EANDIS
betaalt aan GE. Op dit moment betaalt TECO voor de levering van meterdekselset 25D60 16,30
EUR verpakt en 15,55 EUR in vrac.173 GE heeft (telefonisch) aangekondigd dat deze prijzen
zullen worden verhoogd naar 17 EUR (verpakt) en 15,85 EUR (in vrac).
184
EANDIS heeft in een bestekbepaling van aanbesteding EAN15AL174 onderstreept
dat de gegunde kandidaat (GE) marktconforme prijzen moet hanteren bij de distributie van
meterdekselset 25D60 naar derden:
“In het kader van de distributie naar derden wordt van de kandidaat-opdrachtnemer [GE]
verwacht dat hij ervoor zorgt dat hij het elektriciteitsmeterkastdeksel beschikbaar is in de
‘particuliere’ groot- en kleinhandel […] aan een marktconforme prijs.174
185
Eerder werd er al op gewezen dat volgens de berekeningen van TECO de prijs die
EANDIS voor ieder meterdekselset 25D60 aan GE betaalt 7,84 EUR is. Wanneer deze prijs als
maatstaf wordt gebruikt voor een marktconforme prijs, is het duidelijk dat de prijs die GE aan
marktdeelnemers zoals TECO en TECONEX vraagt excessief is.
186
De excessieve prijs blijkt dus wanneer men de hoge prijs die GE aanrekent aan TECO
afzet tegen de lage prijs die GE aanrekent aan EANDIS. TECO acht het uiterst onwaarschijnlijk
dat de prijzen die GE aan haar aanrekent verband houden met de werkelijke leveringskost van
meterdekselset 25D60.
187
TECO, producent-groothandelaar in dezelfde branche, acht het zeer
onwaarschijnlijk dat deze excessief hoge prijzen worden veroorzaakt door de productiekost
voor meterdekselsets 25D60. GE moet enkel de matrijzen op de spuitgietmachines zetten en
vervolgens deze machine laten werken. Voor de bestellingen van TECO moet GE de machine
uiteindelijk iets langer laten werken. Ook zijn er in de meterdekselset 2 grote stukken die met
2 verschillende matrijzen worden gemaakt. De cyclustijd voor ieder stuk is +/- 1 minuut.
Volgens berekeningen van TECO zouden 320 meterdekselsets worden geproduceerd in
maximum 10 uren aan machinetijd en met toevoeging van andere kleine onderdelen in
maximum 15 uren.
188
TECO sluit het overigens niet uit dat de hoge prijzen die derden (waaronder TECO)
aan GE moet betalen een verlies compenseert dat is ontstaan door de (excessief?) lage prijs
die GE aan EANDIS heeft geboden in het kader aanbesteding EAN15AL174. Het is dankzij deze
lage prijs dat GE de aanbesteding volledig heeft kunnen winnen.
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Arrest United Brands, zaak C-27-76, EU:C:1978:22, o.v. 252. Zie ook de beslissing van de vroegere Raad van de Mededinging, nr. 94-VMP2, V.O.M.I/Honda Belgium, onuitgeg.; Brussel 21 januari 2002, Sabam/VZW Radio Tienen e.a., Jaarboek H&M 2002, 840. Te lezen in D.
VANDERMEERSCH, De Mededingingswet, Mechelen, Kluwer, 2007, 222.
173 Meterdekselset 25D60 verpakt: Stuk V.18. Eerst bedroeg de eenheidsprijs 16,04 EUR/meterdekselset, zie Stuk V.1;V.2, V.3, V.4, V.5.
Meterdekselset 25D60 in vrac: Stuk V.6; V.9; V.10, V.12; V.13; V.14; V.15.
174 Stuk III.5, pagina 3.
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IV.5.3

Derde misbruik: discriminerende en onredelijke verkoops- en leveringsvoorwaarden

189
Artikel 102, tweede alinea, onder c), VWEU en artikel IV.2, 3° WER vermelden
discriminatie als voorbeeld van een misbruik van machtspositie: “Het toepassen ten opzichte
van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmee
nadeel berokkend bij de mededinging”. De “ongelijke voorwaarden” kunnen volgens TECO ook
handelen over andere verkoops- en leveringsvoorwaarden dan de prijs. De argumenten van
TECO over de prijsdiscriminatie werden eerder al uiteengezet.175
i.

De verkoops- en leveringsvoorwaarden die GE hanteert t.o.v. EANDIS en TECO

190
Bij het verkopen van meterdekselsets 25D60, legt GE aan TECO verkoops- en
leveringsvoorwaarden die substantieel minder gunstig zijn dan de verkoops- en
leveringsvoorwaarden die aan EANDIS worden verstrekt. De prestaties van GE ten aanzien
van EANDIS zijn gelijkwaardig aan degene die zij ten aanzien van TECO moet leveren: het
betreft het vervaardigen en leveren van dezelfde meterdekselsets 25D60.
191
Wat betreft de “ongelijke” verkoops- en leveringsvoorwaarden is het nuttig te
verwijzen naar de bestekbepalingen van het Lastenboek176: EANDIS voorziet hierin meerdere
verkoops- en leveringsvoorwaarden die moeten worden gerespecteerd bij de levering van
meterdekselset 25D60. De gegunde kandidaat (GE dus) moet aan EANDIS het volgende
garanderen:
―

Een levertermijn van 7 kalenderdagen;

―

De garantie dat de
bevoorradingszekerheid;

―

Een leveringsbetrouwbaarheid van 95%: de levering mag nooit te laat worden
uitgevoerd, op gebreke waarvan de levering wordt gekenmerkt als een “slechte”
levering. en een boete kan worden opgelegd tot maximaal 16% van de waarde van de
bestellijn.

gegunde

kandidaat

doet

aan

stockbeheer

en

192
Er kan worden verondersteld dat de verkoops-en leveringsvoorwaarden van
meterdekselsets 25D60 door de onderneming die de aanbesteding volledig heeft gewonnen
(GE) overeenstemmen met hetgeen was voorzien in het Lastenboek.
193
De leverings- en verkoopsvoorwaarden van GE aan TECO zijn echter in grote mate
verschillend van de voorwaarden waarvan EANDIS geniet:177
―

Leveringen van GE aan EANDIS krijgen voorrang:

175

zie IV.3.1.ii Ongelijke verkoops- en leveringsvoorwaarden voor gelijkwaardige prestaties.
Stuk III.2, pagina 14-16.
177 TECO verwijst naar hoofdstuk III.4.1. waarin zij de gedragingen van GE sinds de gunning van aanbesteding EAN15AL174 omschreef.
176
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194
In een email van 11 december 2017 geeft GE toe dat voorrang werd gegeven aan de
bestellingen van en leveringen aan EANDIS: « Wij moeten voorrang geven aan de bestellingen
van Eandis, en nadien aan de andere bestellingen”.178
―

Leveringstermijnen:

195
TECO stelt vast dat GE de leveringen van meterdekselset 25D60 eenzijdig wijzigt en
levert aan voorwaarden die substantieel minder gunstig zijn dan de leveringsvoorwaarden
die met EANDIS werden overeengekomen.
196
Verschillende stukken tonen aan dat GE er niet slaagt haar eigen vooropgestelde
leveringsdata te behalen. TECO verwijst hiervoor naar de vele voorbeelden beschreven in
hoofdstuk III.5.3. Uit één van de laatste orderbevestigingen van GE blijkt een levertermijn van
43 dagen.179 In een e-mail van 5 juli 2018 schrijft TECO aan GE nog het volgende: “Onze
bestelling dateert van 4 juni, dus hebben wij één maand na onze bestelling nog niets gekregen.
Hoe kan dat zijn? Ik versta dat GE een goede aantal deksels had gestockeerd om de klanten te
bedienen tijdens de herstelling van jullie matrijs, maar wij wachten al een maand lang voor
enkel 240 stuks”.180
―

Leveringsvoorwaarden:

197
Verschillende leveringen werden door GE gedaan op een manier die TECO niet
toelaat efficiënt te werken. TECO geeft hieronder enkele voorbeelden:
―
Wat betreft de levering van PO1700435 besloot GE op 4 december 2017 eenzijdig
om de levering van 200 meterdekselsets 25D60 op te splitsen over 3 drie veel latere
leveringsdata: 76 stuks op 21 december, 56 stuks op 22 december en 68 stuks op 10 januari
2017.181 Van deze levering was niet eens volledig, reden waarom GE een tweede partiële
levering van 58 stuks op 12 januari 2018 en ook hier werd TECO niet van op de hoogte
gebracht. Dit blijkt uit een email van 10 januari 2018:182 “De vraag is nu: waar zijn de 58
resterende stuks”;
―
Voor levering van PO1700452 wist TECO zelfs niet wanneer GE haar zou beleveren.
Dit blijkt uit een email van 24 januari 2018:183 “Wij willen weten wanneer deze goederen bij
ons worden afgeleverd. Vergeet niet dat deze goederen voor de eerste week van januari waren
gevraagd, maar werden later beloofd voor week 3”;
―
Wat betreft de leveringen in vrac wijst TECO op het feit dat GE haar zelfs niet heeft
meegedeeld dat deze onvolledig zijn en belangrijke componenten ontbreken: ze kwam dit te
weten na de betrokken levering.184 De verantwoording van GE was dat deze componenten niet
onder de prijs die GE heeft bepaald kunnen vallen.

178

Stuk VII.12 (onze vertaling). [Vertrouwelijk]
Zie stukken VI.16 en VI.17. Zie ook stukken VI.41-43
180
Stuk VI.44.
181 Stuk V.5
182 Stuk VI.28
183 Stuk VI.32
184 Stuk VI.38
179
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―

Communicatiemoeilijkheden i.v.m. bestellingen

198
GE bemoeilijkt (bewust?) een goede communicatie met TECO voor wat betreft het
opnemen van en opvolgen van bestellingen die zijn geplaatst of die TECO wilt plaatsen:
―
GE heeft, ondanks herhaaldelijke rappels van TECO, gedurende verschillende
maanden niet willen meedelen wat de prijzen van meterdekselset 25D60 waren. Zij
antwoordde vaak niet of minstens zeer ontwijkend;185
―
Bij sommige bestellingen gaf GE geen orderbevestiging, of GE nam de bestellingen
laattijdig op186;
―
GE wil enkel telefonisch communiceren met TECO. Schriftelijke offertes zijn een
zeldzaamheid geworden. Orderbevestigingen worden ook nauwelijks nog gegeven, of slechts
na lang aandringen van TECO.
―
Gelet op de aangekondigde prijsaanpassingen die GE zal doorvoeren moet TECO ook
haar bestellingen aanpassen. In een email van 28 februari 2018 stelt TECO het volgende:187 “U
heeft aan de telefoon laten weten dat jullie een nieuwe samenstelling van de in-vrac versie
zouden introduceren met twee reeds ingebouwde boringen maar zonder dekselschroeven aan
15,85 EUR en dat de prijs van de volledige verpakte versie naar 17,00 EUR zal worden
verhoogd (met dekselschroeven), maar tot nu toe hebben wij geen communicatie van
prijsaanpassingen of nieuwe samenstellingen officieel of tenminste schriftelijk gekregen, dus
kunnen wij moeilijk op basis daarvan onze orders wijzigen”.
―
TECO is voor wat betreft de afname van elektriciteitsmeterdeksel 25D60 volledig
afhankelijk van GE, maar zij krijgt vaak geen antwoord van GE.188 Leveringstermijnen zijn
lang, onduidelijk en worden eenzijdige gewijzigd. Hierdoor kan TECO zelf geen
leveringstermijnen verzekeren aan haar eigen klanten. Ook durft TECO omwille van de grote
leveringstermijnen geen grotere hoeveelheden (bijvoorbeeld 3000 meterdekselsets) bestellen
bij GE.
ii.

Nadeel bij de mededinging

199
TECO heeft eerder uiteengezet waarom de prijsdiscriminatie leidt of kan leiden tot
een “nadeel bij de mededinging”. Dezelfde argumenten gelden ook voor de discriminerende
verkoops- en leveringsvoorwaarden van GE.
iii.

Geen objectieve rechtvaardiging

200
TECO meent dat de leverings- en verkoopsvoorwaarden van GE zoals hierboven
beschreven niet objectief kunnen worden gerechtvaardigd.

185

Stukken VI.1-VI.9, VI.12
Stuk VI.18, VI.23
187 Stuk VI.38
188 Stukken VI.41-42.
186
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IV.6
Merkbare beïnvloeding van de mededinging en beïnvloeding van de handel
tussen lidstaten
201
GE is een Belgisch bedrijf dat behoort tot een zeer grote internationale groep. GE is
een grote onderneming die actief is in het Belgische grondgebied. 189 Eerder werd
geargumenteerd dat de mededingingsbeperkende gedragingen zich voordoen in Vlaanderen,
m.a.w. een belangrijk deel van België en dus een wezenlijk deel van de gemeenschappelijke
markt. De handel tussen lidstaten kan worden beïnvloed ook in gevallen waarin de relevante
markt sub-nationaal is.190
IV.7

Conclusie: prima facie inbreuk op het mededingingsrecht

202
TECO heeft hierboven de redenen uiteengezet waarom zij meent dat GE een inbreuk
op artikel IV.2 WER (en artikel 102 VWEU) begaat. TECO meent dat deze argumenten
volstaan om een prima facie inbreuk op het WER in hoofde van GE te kunnen vaststellen. Het
is niet kennelijk onredelijk om een prima facie inbreuk op het mededingingsrecht vast te
stellen.
V
HET IS DRINGEND NODIG EEN TOESTAND TE VERMIJDEN DIE ONMIDDELLIJK
EN ONHERSTELBAAR NADEEL KAN VEROORZAKEN
203
Artikel IV. 64 WER bepaalt dat de voorlopige maatregelen van dien aard moeten zijn
dat zij beantwoorden (i) aan de noodzaak om dringend een toestand te vermijden die (ii) een
ernstig, onmiddellijk en moeilijk te herstellen nadeel kan veroorzaken voor de ondernemingen
waarvan de belangen aangetast worden door de restrictieve mededingingspraktijken die het
voorwerp van het onderzoek ten gronde uitmaken of (iii) aan de noodzaak om dringend een
toestand te vermijden die schadelijk kan zijn voor het algemeen economisch belang. De
urgentievereiste is te onderscheiden van de vereiste van het “ernstig, onmiddellijk en moeilijk
herstelbaar en niet te vermijden nadeel”.191
V.1

Urgentievereiste is vervuld

204
Het Mededingingscollege heeft reeds geoordeeld dat maatregelen dringend moeten
zijn om een bepaalde toestand te vermijden. Het nemen van een maatregel is urgent “indien
een nadeel nu nog vermijdbaar is, maar het onwaarschijnlijk is dat de bodemprocedure
beëindigd zal zijn op een ogenblik dat het nadeel dan nog vermeden kan worden”.192
205
Volgens TECO kan het nadeel (zie verder) nu nog worden vermeden, maar is het
bijzonder twijfelachtig dat dit nog het geval is wanneer het resultaat van het onderzoek ten
gronde zou worden afgewacht. Op dit ogenblik kunnen nog op nuttige wijze maatregelen
worden opgelegd die ervoor zorgen dat TECO niet langer onderhevig is aan de abusievelijke
praktijken die eerder werden beschreven (excessieve en discriminerende prijzen,
189

Stukken II.5.1-II.5.2.
Richtsnoeren van de Commissie van 27 april 2004 betreffende het begrip ”beïnvloeding van de handel” in de artikelen 81 en 82 van het
Verdrag, Pb. (2004) C 101/81, punt 22.
190
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BMa, beslissing van 11 juli 2014, nr. BMA-2014-V/M-14, Ets. Claude Feltz N.V./BMW Belgium Luxembourg N.V., randnummer 79.
Brussel 7 september 2016, nrs. 2015/MR/2 en 2015/MR/1, Cyclocross, TBM 2016, afl. 4, 417, randnr. 69.
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leveringsvoorwaarden en leveringstermijnen). Wanneer het resultaat van het onderzoek ten
gronde wordt afgewacht is het zeer waarschijnlijk dat TECO in Vlaanderen niet meer actief is
als fabrikant van elektriciteitsmeterkasten.
206
Voor het beoordelen van de urgentievereiste moet ook rekening worden gehouden
met het feit dat EANDIS heeft bepaald dat de 25SLIM60 meterkast verplicht is vanaf 1 januari
2018 bij nieuwbouw of renovatie van gezinswoningen en kleine bedrijven.193 De
implementatie van deze meterkast is vandaag dus volop aan de gang. Voorlopige maatregelen
zullen toelaten om in deze cruciale fase nog een effect te hebben; dat is zeer twijfelachtig
wanneer het einde van het onderzoek ten gronde wordt afgewacht.
V.2
TECO

Er is een ernstig, onmiddellijk en moeilijk te herstellen nadeel in hoofde van

207
Op grond van artikel IV.64, § 1 WER kan het Mededingingscollege voorlopige
maatregelen opleggen indien er sprake is van (i) een nadeel, dat (ii) ernstig, (iii), onmiddellijk
en (iv) moeilijk te herstellen is.
V.2.1

Nadeel

208
Elke minder gunstige toestand waarin een onderneming terecht komt ten aanzien
van de toestand waarin zij zich zou bevinden indien zij de restrictieve praktijk niet zou
ondergaan komt als nadeel in aanmerking.194 Het Mededingingscollege heeft in het verleden
ook al beslist dat het kan beslissen tot maatregelen die het risico op een verder toenemen van
het nadeel helpen beperken.195
209
TECO is zonder twijfel terecht gekomen in een ‘minder gunstige toestand’ ten
gevolge van de abusievelijke praktijken van GE, zoals beschreven hierboven, en die hier kort
in herinnering worden gebracht:
―

TECO bevindt zich in een situatie van volledige economische afhankelijkheid voor wat
betreft de afname van het meterdekselset 25D60 van GE. TECO is verplicht om
meterdekselset 25D60 aan te kopen bij een andere fabrikant, waarmee zij concurreert.

―

Precies omdat TECO het meterdekselset 25D60 van GE moet afnemen, kan GE de
productiekost van de volledige meterkast van TECO voor een groot stuk mee bepalen.
Zoals werd beschreven in hoofdstuk III.7 vertegenwoordigt de aankoopprijs bij GE van
een meterdekselset 25D60 (15,55 EUR) een substantieel percentage in TECO’s volledige
kostprijs voor een volledige elektriciteitsmeterkast, [VERTROUWELIJK] %.

―

TECO moet een veel hogere prijs per meterdekselset 25D60 betalen dan EANDIS, nl.
15,55 EUR tegenover 7, 84 EUR – dat is bijna het dubbele! GE heeft al laten weten dat
de prijs voor TECO nog verder zal stijgen.

193

Stuk II.4.
Brussel 7 september 2016, nrs. 2015/MR/2 en 2015/MR/1, Cyclocross, TBM 2016, afl. 4, 417, randnr. 49. BMa, beslissing van 11 juli 2014,
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Brussel 7 september 2016, nrs. 2015/MR/2 en 2015/MR/1, Cyclocross, TBM 2016, afl. 4, 417, randnr. 63. BMa, beslissing van 11 juli 2014,
nr. BMA-2014-V/M-14, Ets. Claude Feltz N.V./BMW Belgium Luxembourg N.V., randnr. 59.
194

43

―

TECO moet discriminerende en onredelijke leveringsvoorwaarden- en termijnen
ondergaan. Deze werden eerder uitgebreid beschreven. Een en ander zorgt ervoor dat
TECO niet weet wanneer de bestelde meterdekselsets 25D60 effectief zullen worden
geleverd, of alle componenten effectief aanwezig zullen zijn, enz. Dit brengt TECO
uiteraard in een zeer lastig parket ten aanzien van haar eigen klanten. Minstens de
leveringstermijn is discriminerend, want EANDIS geniet van een leveringstermijn van 7
dagen, terwijl deze voor TECO veel langer is en GE deze eenzijdig en voortdurend
wijzigt.

―

TECO dreigt veel klanten te verliezen. De bestellingen voor een volledige meterkast zijn
ernstig gedaald. In de periode 1 april 2018 – 30 juni 2018 verkocht TECO
[VERTROUWELIJK] meterkasten 25SLIM60 (nieuw) en 25S60 (oud).196 Dit staat in scherp
contrast met dezelfde periode in 2017 waar zij meer dan het dubbele verkocht.197 Voor
de periode juli – heden heeft zij [VERTROUWELIJK] bestellingen.

V.2.2

Ernstig en onmiddellijk nadeel

210
Er zijn verschillende redenen waarom het nadeel ernstig en onmiddellijk is. Het mag
niet uit het oog worden verloren dat de in dit Verzoekschrift beschreven feiten het hele
Vlaamse grondgebied betreffen. EANDIS heeft verplicht om de nieuwe slimme
elektriciteitsmeterkast te installeren. Andere elektriciteitsmeterkasten mogen niet meer
worden geplaatst. In 2015 schatte EANDIS dat er via de groothandel meer dan 30.000
dekselsets 25D60 per jaar zouden worden verkocht, terwijl dat via EANDIS varieerde van
26.000 voor het jaar 2018 tot 97.500 voor het jaar 2022.198 Eerder werd ook al beschreven
dat het aantal bestellingen voor elektriciteitsmeterkasten bij TECO sinds vorig jaar
substantieel is gedaald en dat deze tendens zich verderzet (zie ook het vorige randnummer).
Het prijsverschil tussen de prijs die TECO aan GE betaalt voor ieder meterdekselset 25D60
(15,55 EUR) en de prijs die EANDIS betaalt (7,84 EUR) is eveneens bijzonder groot, en zal nog
toenemen als GE haar verkoopprijs aan TECO, zoals aangekondigd, nog zal verhogen. De
onredelijke en discriminerende leveringsvoorwaarden en -termijnen maken het door TECO
geleden nadeel alleen nog maar ernstiger.
211
Door de lange en steeds wijzigende leveringstermijnen kan TECO aan haar eigen
klanten zeer moeilijk een bepaalde leveringstermijn garanderen. Dat ondermijnt uiteraard
het vertrouwen van de klanten in TECO. Deze reputatieschade moet mee in rekening worden
genomen bij het beoordelen van het ernstig en onmiddellijk nadeel. Na het bouwverlof (dus
vanaf augustus 2018) is het voor TECO van groot belang dat zij in staat is om met haar klanten
precieze leveringstermijnen af te spreken – wat niet mogelijk is gezien het gedrag van GE dat
eerder werd beschreven.
V.2.3

Moeilijk te herstellen nadeel

212
TECO dreigt van de markt te verdwijnen. TECO schat in dat zij zich, als fabrikant en
enige concurrent van GE voor wat betreft het vervaardigen van de elektriciteitsmeterkast
196

Stuk II.6.3. [Vertrouwelijk]
Stuk II.6.2. [Vertrouwelijk]
198
Stuk III.12, pagina 21.
197
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25SLIM60, niet lang meer op de markt zal kunnen handhaven en concurreren met GE, precies
omdat GE een commerciële strategie hanteert om een excessieve prijs voor meterdekselset
25D60 aan TECO te vragen en tezelfdertijd de 25SLIM60 meterkast aan steeds betere prijzen
aan te bieden aan groothandelaars. De kans dat het nadeel van TECO nadien nog zou kunnen
worden hersteld is onbestaande. Een eventuele financiële compensatie zal in ieder geval niet
voorzien om TECO toe te laten om haar positie op de markt (terug) in te nemen.
213
TECO merkt nu reeds op dat het aantal bestellingen van 2018 aanzienlijk is gedaald
in vergelijking met 2017. Op termijn vreest TECO dat haar klanten zich niet langer tot haar
zullen wenden voor hun vraag naar elektriciteitsmeterkast 25SLIM60 en de verschillende
componenten ervan, wat de aanwezigheid van TECO op deze markt in het gedrang brengt en
de dominantie van GE, dan als enige fabrikant, zal verstevigen. De reputatieschade van TECO
zal zich ook laten voelen voor wat betreft de andere produkten die zij fabriceert en verkoopt.
Klanten zullen zich voor deze produkten mogelijks ook tot andere leveranciers wenden. Een
schadevergoeding zal niet toelaten om deze schade te vergoeden.
VI

TOELICHTING VAN DE GEVRAAGDE MAATREGELEN EN EEN DWANGSOM

214
Overeenkomstig artikel IV.64, §1 WER is het Mededingingscollege bevoegd om
voorlopige maatregelen te nemen teneinde de restrictieve mededingingspraktijken, die het
voorwerp van het onderzoek uitmaken, te schorsen. Wat de aard van de maatregelen betreft
mag het Mededingingscollege alle nuttige maatregelen nemen die bijdragen tot het vermijden
van het nadeel.199
215
TECO vraagt (de Voorzitter van) het Mededingingscollege de hierna opgelijste
voorlopige maatregelen te nemen. Voor elk van deze maatregelen geldt dat deze zo nodig
kunnen worden teruggedraaid, terwijl ze tegelijkertijd essentieel zijn om TECO toe te laten
zich op de markt te handhaven. De gevraagde voorlopige maatregelen laten ook toe om de
mededingingsbeperkende en inbreukmakende feiten te schorsen.
216
De gevorderde voorlopige maatregelen, in afwachting van een beslissing ten gronde
en/of voor een termijn door het Mededingingscollege te bepalen, zijn de volgende:
VI.1

Eerste voorlopige maatregel

217

De eerste voorlopige maatregel is de volgende:

“TECO toe te laten om het meterdekselset 25D60 zelf te vervaardigen en te verdelen en TECO
toe te laten toegang te hebben tot de (technische) informatie die haar zou toelaten om het
meterdekselset 25D60 te vervaardigen, in het bijzonder het definitief lastenboek”.
218
Deze voorlopige maatregel zou TECO toelaten om actief te zijn en te blijven op de
markt: TECO kan de volledige elektriciteitsmeterkast, inclusief het nieuwe meterdeksel
(25D60), vervaardigen en aan haar eigen klanten verkopen.

199
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VI.2

Tweede gevorderde maatregel (ondergeschikt)

219
Wanneer (de Voorzitter van) het Mededingingscollege van oordeel zou zijn dat het
niet passend is om de eerst gevorderde voorlopige maatregel op te leggen (nl. TECO toe te
laten om zelf het meterdekselset 25D60 te vervaardigen en te verdelen), dringen zich minstens
de volgende voorlopige maatregel op:
“GE te verplichten aan TECO de meterdekselsets 25D60 te leveren aan dezelfde
voorwaarden, minstens wat betreft prijs als wat betreft leveringstermijnen, als degene
waarmee EANDIS wordt beleverd en, met het oog op de toepassing hiervan, GE te
verplichten te preciseren welke de prijs is waaraan zij verkoopt aan EANDIS en de
leveringsvoorwaarden (met name de termijn) zijn waaraan zij aan EANDIS levert”.
VI.3

Publiciteitsmaatregel

220
TECO verzoekt het Mededingingscollege om haar beslissing te laten publiceren op
de website van GE en EANDIS en elke andere website van GE, dit alles op kosten van GE. TECO
meent dat dat zulke publicatiemaatregel zal bijdragen tot het ophouden van de gewraakte
handelingen/gedragingen van GE en de uitwerking daarvan.
VI.4

In ieder geval: dwangsom

221
Om naleving van de beslissing van het Mededingingscollege ten aanzien van GE een
dwingend karakter te verlenen, lijkt het TECO noodzakelijk dat aan GE een dwangsom wordt
opgelegd voor iedere inbreuk op de opgelegde voorlopige maatregel. Die dwangsom moet een
voldoende afschrikwekkend effect hebben, te betalen door GE per inbreuk en per dag dat de
inbreuk(en) zich voortzet(ten). TECO is van mening dat een dwangsom van 5.000 EUR per
inbreuk/per dag dat de inbreuk voortduurt passend is.
VII

VERZOEK TOT VOORLOPIGE MAATREGELEN

222
Na dit verzoekschrift ontvankelijk te hebben verklaard en in afwachting van een
beslissing ten gronde en/of voor een termijn door het Mededingingscollege te bepalen, vraagt
TECO aan (de Voorzitter van) het Mededingingscollege van de BMA, op grond van artikel IV.64
WER:
In hoofdorde,
TECO toe te laten om het meterdekselset 25D60 zelf te vervaardigen en te verdelen en TECO
toe te laten toegang te hebben tot de (technische) informatie die haar zou toelaten om het
meterdekselset 25D60 te vervaardigen, in het bijzonder het definitief lastenboek.
Ondergeschikt,
GE te verplichten aan TECO de meterdekselsets 25D60 te leveren aan dezelfde voorwaarden,
minstens wat betreft prijs als wat betreft leveringstermijnen, als degene waarmee EANDIS
wordt beleverd en, met het oog op de toepassing hiervan, GE te verplichten te preciseren
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welke de prijs is waaraan zij verkoopt aan EANDIS en de leveringsvoorwaarden (met name
de termijn) zijn waaraan zij aan EANDIS levert.
In ieder geval,
GE te bevelen de beslissing van het Mededingingscollege te publiceren op de startpagina van
de website van GE en EANDIS, op kosten van GE,
En dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per inbreuk/per dag dat de
gevonden inbreuk(en) voortduurt/voortduren en dit vanaf de vijfde kalenderdag volgend op
de dag van de beslissing van het Mededingingscollege.
VIII

BIJ RECHTBANKEN EN ANDERE AUTORITEITEN INGESTELDE PROCEDURES

223
Er zijn geen gerechtelijke procedures lopende die betrekking hebben op de feiten
waarvan sprake is in dit verzoek.
IX

VERKLARING

224
TECO verklaart dat de in deze klacht en in de stukken vervatte inlichtingen volledig
te goeder trouw zijn verstrekt.”
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IV. Schriftelijke opmerkingen van Verweerster
13. De schriftelijke opmerkingen van verweerster luiden als volgt:
I

“FEITEN

1. NV TECO (hierna « TECO ») heeft op 11 mei 2018 een klacht neergelegd bij het Auditoraat van
de BMA tegen ABB Industrial Solutions Belgium (vroeger GE Industrial, hierna: « ABB »).
Vervolgens, op 6 juli 2018, heeft TECO ook een verzoek tot voorlopige maatregelen tot de BMA
gericht.
2. Het doel van het verzoek tot voorlopige maatregelen is de vaststelling van een misbruik van
machtspositie in hoofde van ABB en het opleggen van voorlopige maatregelen om een einde te
maken aan dit misbruik. Het beweerde misbruik in hoofde van ABB zou bestaan uit verschillende
discriminatoire gedragingen tegenover TECO waarvan de andere klanten van ABB – zoals Eandis
– geen nadelige effecten ondervinden.
3. Elk van de actoren – Eandis, ABB en TECO – heeft een onderscheiden rol.
4. Eandis is een netbeheerder in bepaalde regio’s die de distributie van elektriciteit verzorgt. Zo’n
netbeheerder heeft een wettelijk monopolie aangezien het niet economisch zinvol is dat elke
leverancier zijn eigen kabels zou aanleggen. Dit wettelijk monopolie impliceert dan weer de
bevoegdheid om te beslissen over alles met betrekking tot de meetinrichting.
In de praktijk betekent dit dat alleen de door Eandis goedgekeurde elektriciteitsmeterkasten en
onderdelen worden aanvaard. Een elektriciteitsmeterkast is opgebouwd uit een lage bodem, een
tussenkader en een meterdeksel.
Op 1 januari 2018 heeft Eandis een nieuwe kast geïntroduceerd voor de elektriciteitsmeter “de
‘25D60’-kast” (waarbij “D” staat voor digitaal). Vanaf dan kan die worden geplaatst bij
nieuwbouw of renovatie van gezinswoningen of kleine bedrijven.200 Om de producenten van
meterkasten toe te laten deze wijziging door te voeren en hun stock van het oude model van
elektriciteitsmeterkast te verwerken, heeft Eandis een overgangsperiode voorzien van drie maanden
(van 1 januari 2018 tot 31 maart 2018). Gedurende de overgangsperiode konden zowel de oude
modellen als de nieuwe modellen van meterkasten geplaatst worden. Na de overgangsperiode, werd
de plaatsing van de 25D60-kast verplicht.
De nieuwe meterkast heeft dezelfde afmetingen en bodem als de vorige kast (die heette: ‘25S60kast’). Enkel het deksel is volledig nieuw, aangezien het nu bovenaan een open meetgedeelte
heeft.201

200
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5. TECO fabriceert en verkoopt elektronische en elektrische apparaten, waaronder
elektriciteitsmeterkasten. Deze elektriciteitsmeterkasten worden door TECO verkocht aan
groothandelaars die de kasten doorverkopen aan elektro-installateurs en particulieren.202
6. ABB is een rechtstreekse concurrent van TECO. ABB vervaardigt schakel- en verdeelinrichtingen
en is actief in de verdeling van elektronische en telecommunicatieapparatuur.
7. Het plaatsen van een elektriciteitsmeterkast kan gebeuren door de particulier, eindgebruiker zelf.
In dat geval zal de particulier de kast aankopen bij een groothandel of bij een kleinhandel. Een
particulier kan daarnaast ook beroep doen op een elektro-installateur om de kast te plaatsen. Deze
elektro-installateur zal de kast dan aankopen bij de groothandel. Tot slot kan de particulier ook
beroep doen op Eandis. In dat geval zal Eandis de dienst van de plaatsing aanbieden na aankoop
van de kast bij een producent zoals bijvoorbeeld TECO of ABB. Eandis beslist ook soms zelf over
de vernieuwing van elektriciteitsmeterkasten. Ook in dat geval zal Eandis een nieuwe kast
aankopen.
8. Zoals hierboven vermeld, heeft Eandis beslist dat vanaf 1 januari 2018 een nieuw type
elektriciteitsmeterkast moet geïnstalleerd worden (25D60). Voor de productie van
elektriciteitsmeterkasten organiseerde Eandis twee overheidsopdrachten in 2015: een
overheidsopdracht betreffende de gehele elektriciteitsmeterkast203 (met een “oude dekselset” ) en
in 2016 een overheidsopdracht betreffende het exclusief recht om de nieuwe dekselset te fabriceren
en te verdelen. 204Dit laatste omvat ook de verdeling aan derden onder licentie. Eandis bezit
namelijk de intellectuele rechten van het design van de dekselset.waarbij de intellectiele rechten in
volledige en exclusieve eigendom aan Eandis toebehoren
De openbare aanbesteding van 2015 met betrekking tot de bouw van elektriciteitsmeterkasten werd
uiteindelijk voor 71% gegund aan ABB en voor 29% aan TECONEX. TECONEX is een
groothandel die een klant is van TECO en met TECO een contract heeft afgesloten om de
elektriciteitsmeterkasten te laten produceren door deze laatste. TECO en TECONEX maken deel
uit van dezelfde vennootschapsgroep.
Daar waar er [VERTROUWELIJK] kandidaten waren waaronder TECONEX, werd de
afzonderlijke latere aanbesteding voor de nieuwe meterdekselset volledig (en rechtsgeldig) gegund
aan ABB op 31 augustus 2016 omwille van de lagere geboden prijs. Dit heeft tot gevolg dat TECO
en de andere producenten enkel nog terecht kunnen bij ABB voor het afnemen van deze nieuwe
meterdekselsets voor de productie van de volledige elektriciteitsmeterkasten.
9. ABB maakte op 31 oktober 2017 - twee maanden voor de marktlancering ! - de verkoopprijs voor
de meterdekselsets kenbaar aan alle klanten.205 ABB kon deze prijs voor de andere afnemers dan
Eandis niet zomaar bepalen op basis van de prijs voor deze laatste. Om een marktconforme prijs
te bepalen moest een zo nauwkeurig mogelijke inschatting worden gemaakt van de kostprijs die
onder meer beïnvloed wordt door de productiesnelheid, de productie-efficiëntie, de prijs van de
door Eandis opgelegde grondstof, de redelijk te verwachten productie-uitval, het bedrag van de
royalties die betaald moeten worden,...Nadat de productie loopt, wordt de kostprijs geëvalueerd op
basis van de reële gegevens en kan de verkoopprijs eventueel worden aangepast. 206
202

Verzoek tot voorlopige maatregelen, §6.
Stuk 24, Gunningsfiche opdracht EAN15AL066, de levering van Kasten voor laagspanning (LS) aansluitingen.
204 Stuk 10, Gunningsfiche aanbesteding EAN15AL174 (meterdekselset 25D60
205 Stuk 1, Dienstnota dd. 31 oktober 2017 m.b.t. mededeling prijs meterdekselset 25D60 aan distributiekanalen ABB.
206 Stuk 15, Interne e-mail verslagen RE Afstemming 25S60 25D60 conversie.
203
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10. Op 9 november 2017 kreeg ABB de officiële goedkeuring van Eandis om de productie van de
meterdekselsets op te starten.207 De opstart van deze productie ging echter gepaard met een aantal
moeilijkheden die niet door ABB konden voorzien worden:
-

Er waren problemen met het specifieke ontwerp van de producten. Het nieuwe ontwerp met
de vele gaten in het bovendeksel vereiste een matrijsontwerp met een complex systeem van
een hondertal pinnen. Bij spuiten en lossen van het product waren er herhaaldelijk
problemen met deze pinnenstructuur die leiden tot onvoorziene matrijsbreuken. Diverse
matrijs en proces aanpassingen waren noodzakelijk om dit op te lossen.

-

Dit in combinatie met de grote vraag bij de lancering van het nieuwe product leidde ertoe
dat ABB toen niet de beoogde bufferstock kon opbouwen. Pas [VERTROUWELIJK] werden
de meterdekselsets een ‘make to stock-product’ waardoor ABB nu een buffer kan
opbouwen.208

-

Tenslotte voerde Eandis in 2018 ook een productwijziging door. Er werden voorraden
aangelegd om de leveringen niet in gedrang te laten komen maar deze bleken niet
voldoende te zijn.

11. TECO was, naast Eandis, de eerste die een bestelling van meterdekselsets plaatste in deze
opstartfase.209 Aangezien ABB het FIFO-systeem hanteert – hetgeen impliceert dat wie eerst bestelt,
eerst de levering ontvangt210 – was TECO de eerste aan wie geleverd zou worden. De
leveringstermijn moest echter verlengd worden omwille van de hierboven omschreven
opstartproblemen. In de originele offerte voor de meterdekselsets in vrac waren de metalen
borgingen en dekselschroeven niet opgenomen. Op vraag van TECO werd de borging uiteindelijk
toegevoegd aan de vrac oplossing.211 Verder bestelt TECO ook dekselsets inclusief schroeven.212
12. Door de toekenning van het exclusief recht om de meterdekselsets te produceren en te leveren, zou
er een situatie van economische afhankelijkheid ontstaan zijn die volgens TECO een machtspositie
creëert voor ABB. ABB zou misbruik maken van deze machtspositie in strijd met Artikel 102 VWEU
en Artikel IV.2 WER.213 TECO voert de volgende elementen aan:214
-

ABB deed er lang over om de prijs voor de meterdekselsets mee te delen aan TECO.

-

ABB reageert niet of laat op de bestellingen van TECO.

-

ABB wijzigt eenzijdig de leveringstermijnen en deze termijnen zijn lang.

-

ABB zegt voorrang te geven aan bestellingen van Eandis.

-

ABB doet gebrekkige leveringen. Er ontbreken namelijk enkele componenten bij de levering
van de meterdekselsets in vrac.

13. TECO gaat bovendien niet akkoord met de prijs die ABB hem aanrekent voor de aankoop van
meterdekselsets.215 Deze prijs zou veel hoger liggen dan de prijs die Eandis betaalt. Verder zou
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ABB de prijs voor TECO niet laten zakken in verhouding met de prijsverlagingen die door ABB
werden toegekend aan groothandelaars.
14. Eandis heeft tot tweemaal toe aangegeven niet te willen tussenkomen in deze situatie aangezien zij
niet tussenkomt in de distributie.
II

TEN GRONDE

15. Artikel IV.64, §1 van het Wetboek Economisch Recht (hierna : « WER ») bepaalt dat het
Mededingingscollege voorlopige maatregelen kan nemen indien :
-

a. er prima facie aanwijzingen zijn voor het bestaan van een restrictieve praktijk in strijd
met Artikelen IV.1 of IV.2 en/of 101 of 102 van het VWEU ;

-

b. er dringend een toestand dient te worden vermeden die een ernstig, onmiddellijk en
moeilijk herstelbaar nadeel kan veroorzaken voor de ondernemingen waarvan de belangen
aangetast worden door deze praktijken of die schadelijk kan zijn voor het algemeen
economisch belang.

GEEN PRIMA FACIE INBREUK OP HET MEDEDINGINGSRECHT

Inleiding
16. Volgens TECO kunnen de gedragingen van ABB gekwalificeerd worden als misbruik van
machtspositie in strijd met Artikel 102 VWEU en Artikel IV.2 WER.216
17. Om dit misbruik van machtspositie aan te tonen bespreekt TECO de volgende punten:
-

Inleidende opmerkingen over het prima facie karakter van de inbreuk op het
mededingingsrecht;

-

De definitie van de relevante productmarkt en geografische markt;

-

De machtspositie van ABB op de relevante productmarkt en geografische markt;

-

Het misbruik van machtspositie door ABB;

-

De merkbare beïnvloeding van de mededinging en de handel tussen lidstaten.
Prima facie vaststelling

18. Het Mededingingscollege kan geen voorlopige maatregelen bevelen als geen prima facie inbreuk
op het mededingingsrecht, hier het verbod van misbruik van machtspositie, vaststaat.
Een prima facie inbreuk kan in aanmerking genomen worden als het niet kennelijk onredelijk zou
zijn de inbreuk in aanmerking te nemen. Deze niet-kennelijk onredelijkheidstoets wordt als volgt
ingevuld.
19. Het Mededingingscollege onderzoekt zorgvuldig de door partijen aangebrachte en als pertinent en
geloofwaardig voorgestelde feiten en argumenten, en beoordeelt of er voldoende grondslag is om
te beschouwen dat er een reële mogelijkheid van inbreuk bestaat217. Daarbij worden niet alleen de
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door de eisende partij aangevoerde feiten en argumenten maar ook de door de verwerende partij
aangevoerde feiten en argumenten in aanmerking genomen. Het onderzoek gebeurt voldoende
zorgvuldig om het besluit dat het niet-kennelijk onredelijk is om de feiten als inbreuk te kwalificeren
te kunnen schragen.218
De niet-kennelijk onredelijkheidstoets strekt ertoe te vermijden dat maatregelen zouden worden
opgelegd ten aanzien van gedragingen van ondernemingen die kennelijk vallen binnen de lijnen
van wat toegelaten is.219 Wanneer evenwel, op grond van een eerste zorgvuldige analyse hierover
gegronde twijfel blijft bestaan, kan met rede gesteld worden dat het niet kennelijk onredelijk is om
te besluiten tot het bestaan van een vermoedelijke, prima facie inbreuk.220
20. De beslissing waarbij voorlopige maatregelen worden bevolen is onderworpen aan een
wettigheidstoezicht door het Hof van beroep te Brussel, nu het Marktenhof, die erin bestaat na te
gaan of in het licht van de in het geding zijnde regels en principes de beoordeling door het
Mededingingscollege, zoals deze blijkt uit de motieven van de beslissing, behept is met fouten in
rechte of manifeste beoordelingsfouten betreffende de feiten221. De vaststelling van de prima facie
inbreuk is dus geen louter onaantastbare beoordeling van de feiten door het Mededingingscollege.
21. TECO doet gelden dat het Mededingingscollege in zijn prima facie beoordeling geen diepgaand
onderzoek hoeft te voeren.222 Deze stelling is op zijn zachtst uitgedrukt misleidend. Het onderzoek
moet zo diepgaand zijn als nodig is om zekerheid te hebben over de reële mogelijkheid van de
inbreuk.
22. Hierna zal worden aangetoond dat er geen enkele aanwijzing bestaat van welke prima facie inbreuk
op het verbod van misbruik van machtspositie ook.
De machtspositie van ABB Industrial Solutions Belgium op de betrokken markt
23. Volgens TECO is het bestaan van een machtspositie van ABB duidelijk. ABB heeft namelijk het
exclusief recht om de meterdekselset te produceren en te verdelen. Dit maakt van ABB een
onmisbare handelspartner voor wie elektriciteitsmeterkasten produceert en bijgevolg een
dominante onderneming.223
24. Zo ABB prima facie een monopolie heeft op de Vlaamse markt voor productie en levering van de
meterdekselset, is deze toe te schrijven aan de overheidsopdracht uitgeschreven door Eandis. De
(gunnings)beslissing in dit dossier is niet meer vatbaar voor schorsing dan wel nietigverklaring en
is bijgevolg definitief. ABB heeft geen misbruik van machtspositie begaan om haar huidige
marktpositie te verwerven.

218

Idem, nr. 49, twintigste alinea.
Idem, nr. 49, zevende alinea.
220 Idem, nr. 49, achtste alinea.
221 Brussel 28 april 2016, 2015/MR/1, Fédération Equestre Internationale, nr. 41.
222 Verzoekschrift tot voorlopige maatregelen, § 132.
223 Verzoek tot voorlopige maatregelen, §151 e.v.
219

52

Geen misbruik van machtspositie
(a) Eerste beweerde misbruik: ABB Industrial Solutions Belgium discrimineert wat
betreft de prijzen voor het kopen van een meterdekselset 25D60.
TECO voert aan dat ABB zou discrimineren op vlak van de prijzen voor aankoop van meterdekselsets.
TECO zou een veel hogere prijs betalen (namelijk, [VERTROUWELIJK] EUR voor een verpakt
meterdekselset en [VERTROUWELIJK] EUR voor een meterdekselset in vrac) dan Eandis
([VERTROUWELIJK] EUR voor een verpakt meterdekselset volgens TECO) voor een nochtans
gelijkwaardige prestatie. Dit zou leiden tot het scheeftrekken van de concurrentieverhoudingen.
Bovendien kan er geen objectieve rechtvaardiging via efficiëntiewinsten aangetoond worden.224
i)

Beslissingspraktijk inzake prijsdiscriminatie

25. Uit de beslissingspraktijk van de Europese Commissie en van de Belgische Mededingingsautoriteit
blijkt dat het toepassen van prijsdiscriminatie door een onderneming met een machtspositie
misbruik van machtspositie kan uitmaken, doch alleen indien welbepaalde omstandigheden
voorhanden zijn. Opdat van een ongeoorloofde prijsdiscriminatie sprake zou kunnen zijn, dient het
gedrag van de onderneming met machtspositie volgende kenmerken te vertonen225:
-

De prijzen dienen betrekking te hebben op dezelfde producten;

-

Er mag geen enkel verschil in kosten bestaan die het verschil in prijs zou kunnen
verantwoorden;

-

De aankoop van de producten dient te geschieden in dezelfde periode door de verschillende
afnemers.

26. Deze voorwaarden vinden allen hun oorsprong in de regel dat prijsdiscriminatie alleen kan bestaan
in vergelijkbare omstandigheden. In de praktijk betekent dit dat indien verschillende categorieën
van klanten aan wie verschillende prijzen worden opgelegd elk kenmerken vertonen die niet
vergelijkbaar zijn met elkaar, er geen sprake kan zijn van discriminatie tussen deze verschillende
categorieën van klanten.226
27. Dit laatste is precies wat er hier gebeurt, zoals hierna zal worden aangetoond.
ii)

De toestand van TECO is niet vergelijkbaar met deze van Eandis: het bestaan van
een overheidsopdracht ten voordele van Eandis

28. TECO maakt een vergelijking tussen de prijs van de meterdekselset aangerekend aan Eandis en de
prijs voor hetzelfde product aangerekend aan andere fabrikanten van elektriciteitsmeterkasten.
Deze vergelijking gaat echter niet op, omdat zij gemaakt wordt tussen categorieën van klanten die
zich manifest niet in een vergelijkbare positie bevinden.
29. Eandis bevoorraadt zich bij ABB van meterdekselsets in uitvoering van een overheidsopdracht die
aan ABB werd gegund op 31 augustus 2016.227 Deze overheidsopdracht werd gedefinieerd door
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verschillende parameters waarmee elk van de [VERTROUWELIJK] deelnemers rekening diende te
houden. Het voornaamste toewijzingscriterium was de prijs die door de deelnemers werd geboden,
naast technische aspecten.228 In die context was het dan ook vanzelfsprekend dat de
overheidsopdracht zou worden toegewezen aan de deelnemer die het economisch meest gunstige
aanbod zou voorstellen, rekening houdend met de gunningscriteria die Eandis met toepassing van
haar discretionaire beoordelingsvrijheid rechtsgeldig heeft gekozen. Het prijscriterium werd
daarbij een bijzonder gewicht toegekend, [VERTROUWELIJK], 229 en zou dus een belangrijke
sleutel voor de gunning van de opdracht worden. Door bijzondere inspanningen te leveren wat de
prijs betreft, zou een kandidaat de slaagkansen van zijn aanbod dus kunnen vergroten. Dat hield
onvermijdelijk in dat de marge diende te worden beperkt. Een en ander is een toepassing van het
principe zelf van een overheidsopdracht, welke in casu in volle mededinging en transparantie werd
georganiseerd en waarbij niets de overige inschrijvers eraan in de weg stond ook een
concurrentiële (en zelfs concurrentiëlere) prijs op te geven om hun gunningskansen te verruimen.
ABB heeft deze inspanningen geleverd, hetgeen dan ook resulteerde in een gunstigere beoordeling
van haar aanbod. ABB stelde namelijk de beste prijs voor, d.i. prijs van [VERTROUWELIJK] €,
terwijl de tweede beste prijs [VERTROUWELIJK] € bedroeg. In overeenstemming met de
opdrachtdocumenten en de weging van de gunningscriteria, kreeg ABB voor het prijscriterium
bijgevolg het maximaal aantal punten, terwijl voor dit criterium (slechts) iets meer dan de helft van
de te verdienen punten werd toegekend aan de tweede beste aanbieder wat de prijs betreft.230
ABB heeft de gunning van de overheidsopdracht dan ook onder meer bekomen door een prijs voor
te stellen die lager is dan deze van de zes andere kandidaten en door de normale marge waarin zij
zonder overheidsopdracht zou voorzien te verminderen. De prijs per meterdekselset die vermeld
wordt in het contract bedraagt [VERTROUWELIJK] €.231 Deze prijs bevat een marge van ongeveer
[VERTROUWELIJK] van de kostprijs, die indertijd door ABB werd geraamd op
[VERTROUWELIJK] €.232 De marge van [VERTROUWELIJK] is lager dan deze die gewoonlijk
door ABB wordt verwezenlijkt (tussen [VERTROUWELIJK]), maar blijft geheel redelijk. Temeer
gelet op de belangrijke rol van het prijscriterium (dat gold voor de helft van het totaal te verdienen
punten), waardoor het voor elke inschrijver duidelijk was dat het bieden van een concurrentiële
prijs cruciaal zou voor de gunning van de opdracht. Deze marge is eveneens te verantwoorden op
basis van de lange duur van het contract ([VERTROUWELIJK]) en de grote bestelde aantallen.
Dit verlaagt de overheadkosten en laat toe dat er productiviteitsinvesteringen worden gedaan.
Daarbij komt dat deze overheidsopdracht ongeveer [VERTROUWELIJK] van de
meterkastactiviteiten van de fabriek van ABB gevestigd in Gent vertegenwoordigt. Indien deze
overheidsopdracht niet aan ABB was gegund, zou dit een ernstige invloed hebben gehad op de
tewerkstelling van ongeveer 300 werknemers, reden te meer om een zo concurrentieel mogelijke
prijs op te geven.
De kostprijs geraamd door ABB ( [VERTROUWELIJK] €) bleek uiteindelijk echter lager te zijn
dan de uiteindelijke werkelijke kostprijs van de productie van de meterdekselset. ABB heeft
inderdaad de verschillende parameters die vereist zijn om een juiste berekening te maken van de
productiekosten niet op voorhand in aanmerking kunnen nemen. Eandis legde immers specifieke
vereisten op wat betreft te gebruiken materialen. Ook zouden er royalties moeten betaald worden
228
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aan Eandis voor elke meterdekselset die wordt verkocht aan een andere klant dan Eandis ([..] €
per meterdekselset verkocht aan een andere klant).233 Deze hebben tot gevolg gehad dat de
productiekost die aanvankelijk was berekend op basis van het vorige model van elektriciteit
meterkast (25S60) aanzienlijk lager was dan de werkelijke productiekost.
Deze feitelijke omstandigheden verantwoorden het verschil in prijs van de meterdekselsets geleverd
aan Eandis in vergelijking met de prijs vermeld in het aanbod in het raam van de
overheidsopdracht. Bovendien, tonen ze duidelijk aan dat de prijs tegen welke Eandis van ABB kan
aankopen geen weerspiegeling is van de normale marktomstandigheden.
30. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het prijspeil dat Eandis kan bekomen niet vergelijkbaar is met de
prijs betaald door TECO. Eandis bevindt zich immers in een geheel andere toestand tegenover ABB
dan TECO aangezien Eandis het voordeel heeft van de overheidsopdracht die haar toelaat om
meterdekselsets te kopen tegen gunstiger voorwaarden die niet geheel representatief zijn voor de
normale marktvoorwaarden.234 De prijs betaald door TECO moet worden vergeleken met deze
betaald door fabrikanten van kasten/afnemers die zich in een vergelijkbare toestand bevinden.
iii)

TECO bevindt zich in een toestand die vergelijkbaar is met deze van andere
fabrikanten van elektriciteitskasten, en betaalt de prijs die beantwoordt aan de
normale marktvoorwaarden

31. Andere fabrikanten van elektriciteitsmeterkasten - waaronder TECO - nemen meterdekselsets af bij
ABB tegen normale marktvoorwaarden. Zij bevinden zich dus niet in een toestand die vergelijkbaar
is met deze van Eandis, aangezien zij hun aankopen niet dankzij een overheidsopdracht met ABB
verrichten, en zij bijgevolg, a fortiori, niet genieten van een aanbod dat “economisch het meest
gunstige” is.
32. Het is dus in het licht van de prijzen die door ABB worden aangerekend aan andere
fabrikanten/afnemers die zich in een toestand bevinden die vergelijkbaar is met deze van TECO dat
moet worden onderzocht of er een discriminatoir prijsverschil bestaat. In dit verband moet worden
vastgesteld dat alle fabrikanten genieten van dezelfde voorwaarden wat betreft de prijs die
intrinsiek verbonden is aan de hoeveelheden van bestelde meterdekselsets.
33. Op dit ogenblik geniet TECO dikwijls zelfs van lagere prijzen dan andere fabrikanten die
rechtstreekse klanten zijn van ABB.235 De prijs wordt immers bepaald in verhouding tot de
aangekochte hoeveelheden bij ABB en ABB neemt bovendien een aantal andere factoren in
aanmerking als daar zijn:
-

De plaats van levering bij de groothandelaars, waardoor de transportkost wordt bepaald;

-

Administratieve kosten, marketingkosten en promotiekosten.

34. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat ABB geen discriminatoire prijzen heeft toegepast ten aanzien van
haar rechtstreekse klanten. Ten aanzien van de klanten die zich bevinden in een toestand die
vergelijkbaar is aan deze van TECO, wordt de prijs in het algemeen vastgesteld in verhouding tot
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de bestelde hoeveelheden. Er kan dan ook geenszins tot het besluit worden gekomen dat ABB zich
schuldig heeft gemaakt aan misbruik van machtspositie in de vorm van prijsdiscriminatie.
iv)

Afwezigheid van prijsdiscriminatie en a fortiori afwezigheid van nadeel bij de
mededinging

35. Het is de vaste beslissingspraktijk inzake prijsdiscriminatie als vorm van misbruik van
machtspositie dat het bestaan van een nadeel bij de mededinging moet worden aangetoond, naast
het discriminatoir karakter van de prijzen opgelegd door een onderneming met machtspositie. Het
nadeel bij de mededinging “moet worden gebaseerd op een analyse van alle relevante
omstandigheden van het concrete geval die de slotsom rechtvaardigt dat die gedraging invloed
heeft op de kosten, winsten, of enig ander relevant belang van één of meer van voornoemde
partners, zodat deze gedraging de mededingingspositie kan aantasten”. 236. Zo behoort te worden
vastgesteld dat het gedrag van de onderneming met machtspositie van die aard is dat zij “de
mededinging van een gedeelte van de handelspartners van deze onderneming [in dit geval TECO]
ten aanzien van de anderen in het gedrang brengt”»237.
36. Ter ondersteuning van haar aanvoering van het bestaan van een nadeel bij de mededinging beroept
TECO zich op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 19 april 2018 inzake
C-525/16 MEO, waarin is beslist dat « wanneer de toepassing van gedifferentieerde tarieven
uitsluitend betrekking heeft op de stroomafwaartse markt, de onderneming met een machtspositie
er in beginsel geen enkel belang bij heeft om een van haar handelspartners uit de stroomafwaartse
markt te verdrijven”238. TECO komt in dit kader tot het besluit dat ABB er in het voorliggende geval
wel belang bij zou hebben gehad om TECO verschillend te behandelen in vergelijking met Eandis.
Zo voert TECO aan dat zij en ABB concurrenten zijn op de stroomafwaartse markt van de productie
en de verkoop van elektriciteitsmeterkasten aan Eandis en aan derden. Het vaststellen van de prijs
van meterdekselsets die hoger is voor TECO zal tot gevolg hebben dat deze laatste de
elektriciteitsmeterkast moet verkopen tegen een prijs die hoger is dan deze van ABB. Daaruit zou
volgen dat Eandis er voordeel bij heeft om zich te bevoorraden bij ABB. TECO zou hiervan de
negatieve gevolgen ondervinden.
37. Dit nadeel bij de mededinging waarop TECO zich beroept wordt echter geenszins aannemelijk
gemaakt. Bij ontstentenis van prijsdiscriminatie, kan TECO zich er a fortiori niet op beroepen om
eender welk nadeel bij de mededinging te hebben geleden. Bovendien heeft Eandis ook niet de
mogelijkheid om zich vrij te bevoorraden bij ABB. De gunningsbeslissing van de eerste
aanbesteding met betrekking tot de volledige elektriciteitsmeterkasten bepaalt namelijk dat 20%
van deze aankopen gedaan moeten worden bij TECO en 80% bij ABB.
38. De andere afnemers, waarmee de toestand van TECO moet worden vergeleken, bevinden zich
inderdaad in een vergelijkbare toestand met deze van TECO en krijgen dezelfde voorwaarden. Deze
afnemers betalen zelfs een hogere prijs dan TECO omwille van het feit dat de hoeveelheden die zij
bestellen lager zijn. De prijs die deze afnemers moeten betalen om een meterdekselset te bekomen
is dan ook proportioneel aan de bestelde hoeveelheden, zodat deze afnemers gelijkwaardige
concurrentiële voordelen kennen op de stroomafwaartse markt voor de productie en verkoop van
elektriciteitsmeterkasten. In die omstandigheden kan TECO geen enkel nadeel bij de mededinging
hebben geleden.
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39. Tenslotte is het in geen geval mogelijk vast te stellen dat ABB door haar gedragingen de
mededinging op de stroomafwaartse markt voor de productie en levering van
elektriciteitsmeterkasten heeft beïnvloed. De prijs voor een volledige meterkast geproduceerd door
ABB was initieel bepaald op een referentieprijs van [VERTROUWELIJK] EUR en is gedaald naar
[VERTROUWELIJK] EUR als aanpassing aan de marktprijs.239 Deze prijsaanpassing kan door
twee factoren verklaard worden :
-

Enerzijds kan deze prijsaanpassing gekaderd worden in een algemene aanpassing van de
prijzen van verschillende producten (niet alleen 25D60-artikelen) om ABB toe te laten te blijven
concurreren op de markt.

-

[VERTROUWELIJK] koopt de 25D60-artikelen aan bij TECONEX en kon nog voordeligere
prijzen dan ABB aanbieden. Bijvoorbeeld, de door [VERTROUWELIJK] voorgestelde prijzen
voor een met 25D60 vergelijkbaar product bedragen ongeveer [VERTROUWELIJK] EUR per
stuk.

-

Anderzijds, de aanvankelijk door ABB bepaalde prijs was gebaseerd op een schatting op basis
van het oude model elektriciteitsmeterkast 25S60. De huidige prijs is in overeenstemming met
de marktvoorwaarden.

In dit kader kan het ABB niet verweten worden een nadeel bij de mededinging te veroorzaken op
de stroomafwaartse markt aangezien de prijzen van ABB in overeenstemming zijn met de
marktvoorwaarden en met de prijzen van de andere concurrenten. Er bestaat dus geen enkel
concurrentieel nadeel in hoofde van TECO dat veroorzaakt wordt door gedragingen van ABB op
de stroomafwaartse markt in de zin van de MEO rechtspraak.

(b) Tweede beweerde misbruik: het hanteren van te hoge/excessieve prijzen.
40. TECO zou te hoge en zelfs excessieve prijzen betalen voor de aankoop van meterdekselsets. De
prijs van een meterdekselset in bulk is gelijk aan [VERTROUWELIJK] € en de prijs van een
verpakte meterdekselset is gelijk aan [VERTROUWELIJK] €, terwijl de prijs betaald door Eandis
gelijk zou zijn aan [VERTROUWELIJK] €. De prijzen die ABB aan TECO oplegt zouden niet in
redelijke verhouding staan tot de economische waarde van het product indien de prijs van
[VERTROUWELIJK] € in aanmerking wordt genomen als deze die de normale marktvoorwaarden
weerspiegelt. Volgens TECO zou dit een verklaring kunnen zijn voor het feit dat ABB Eandis een
lage prijs kan bieden.240
(i)

Beslissingspraktijk in verband met excessieve prijzen

41. Om het excessief karakter van een prijs te kunnen vaststellen stelt de vaste beslissingspraktijk dat
rekening moet worden gehouden met de economische waarde van het product of de dienst in
verhouding tot welke het excessief karakter van de prijs moet worden bepaald.241 Vanaf het ogenblik
dat de prijs niet meer redelijk is in verhouding met de economische waarde van het product kan hij
worden beschouwd als zijnde “excessief”.
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Stuk 5, Prijscorrectie volledige elektriciteitsmeterkast.
Verzoek tot voorlopige maatregelen, §182 e.v.
241 HvJ, arrest van 14 februari 1978, United Brands v. Commissie, C-27/76, ECLI:EU:C:1978:22, §250
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42. De test die moet worden toegepast om het excessief karakter van de prijs te bepalen is een test in
twee stadia 242 :
1. Het eerste stadium bestaat erin om een analyse te maken van de kosten en van de prijs, om
daaruit te besluiten of het verschil tussen beide al dan niet excessief is;
2. Het tweede stadium bestaat erin te bepalen of de prijs op zichzelf excessief is, of in vergelijking
met deze van concurrerende producten.
(ii)

Afwezigheid van excessieve prijzen in casu

43. In het voorliggende geval is de voornaamste vraag of de prijs betaald door TECO en door de andere
fabrikanten die zich in de gelijkaardige toestand bevinden excessief is in vergelijking met de
productiekosten van meterdekselsets, indien een redelijke marge in aanmerking wordt genomen.
44. De productiekosten van een meterdekselset bedragen ongeveer [VERTROUWELIJK] € per stuk. In
die prijs zijn de dekselschroeven niet inbegrepen maar wel de borgingen toegevoegd op verzoek
van TECO.243 De royalties ([VERTROUWELIJK]) die ABB betaalt aan Eandis voor verkopen aan
TECO moeten afgetrokken worden van de prijs van [VERTROUWELIJK] EUR.244 Het verschil
tussen de prijs aangerekend aan TECO en de productiekosten is ongeveer gelijk aan
[VERTROUWELIJK] €. Bij dit prijsverschil moet rekening worden gehouden met een normale
marge en de transportkosten. In dit geval is de gerealiseerde marge ongeveer [VERTROUWELIJK]
%, hetgeen een volledig normale marge is voor dit type van producten.245
45. Gelet op hetgeen voorafgaat is de verkoopprijs die wordt gevraagd aan TECO op zichzelf niet
excessief.
46. TECO beweert het excessief karakter van de prijs te kunnen vaststellen op grond van de vergelijking
met de prijs die Eandis zou krijgen ([VERTROUWELIJK] € per meterdekselset volgens TECO).
Die vergelijking gaat echter niet op. Aldus gaat TECO er immers vanuit dat die prijs de
marktvoorwaarden zou weergeven en dat bijgevolg de prijs gevraagd aan TECO excessief is.
47. Zoals hierboven aangetoond, geeft de prijs betaald door Eandis de marktvoorwaarden echter niet
weer, en kan hij dus ook niet het vergelijkingspunt vormen. Inderdaad, de prijs die Eandis krijgt
wordt volledig gedefinieerd door de overheidsopdracht gesloten tussen Eandis enerzijds en ABB
anderzijds. Hij is verantwoord door het feit dat ABB, om de overheidsopdracht te bekomen, een
zeer competitieve prijs diende voor te stellen. Daarenboven impliceert de overheidsopdracht dat er
een meerjarencontract is met afname garanties. De gunning van de overheidsopdracht was
essentieel voor ABB en het leidt dan ook geen enkele twijfel dat hiermee rekening moet worden
gehouden.
48. [VERTROUWELIJK].246
49. Bijgevolg is de prijs die door TECO wordt betaald zeer duidelijk niet excessief op zichzelf noch in
vergelijking met de prijs die wordt betaald door de andere rechtstreekse klanten van ABB.
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Ibid., §§ 250 en volgende; BMA-2015-P/K-21 van 1 juli 2015, Cuykens, §48.
Stuk 18 - leveringen aan Teco Dekselset in vrac 603544 (+borgingen) en stuk 26, Vraag van Teco om de borgingen toe te voegen in de
vrac artikels
244 Stuk 6, Addendum contract ABB-Fluvius m.b.t. te betalen fee voor leveringen van meterdekselset 25D60 aan derden, p.2
245 Stuk 20, Uittreksel SAP systeem m.b.t. kostprijs meterdekselset 25D60.
246 Stuk 1, Overzicht leveringen en leveringsdata meterdekselset 25D60
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(iii)

Afwezigheid van nadeel bij mededinging

50. Voor het overige vloeit uit het voorgaande voort dat er geen excessieve prijzen door TECO worden
betaald wat betreft de meterdekselsets. De prijzen die door TECO worden betaald, impliceren geen
excessief verschil wanneer ze met de productiekosten worden vergeleken, rekening houdend met
een redelijke marge. [VERTROUWELIJK], zodat er geen nadeel bij mededinging kan zijn in de zin
van artikel 102, c) VWEU en artikel IV. 2, 3° WER. Er kan dus geen sprake zijn van enige prima
facie inbreuk in de zin van die bepalingen.
(c) Derde beweerde misbruik: discriminerende en onredelijke verkoops- en
leveringsvoorwaarden.
51. Tot slot zou ABB discriminerende en onredelijke verkoops- en leveringsvoorwaarden hanteren
tegenover TECO. Deze verkoops- en leveringsvoorwaarden verschillen namelijk van degene die
tegenover Eandis gehanteerd worden:247
-

Er zou voorrang gegeven worden aan bestellingen van Eandis;

-

De leveringstermijnen en leveringsvoorwaarden zouden veel voordeliger zijn voor Eandis;

-

Er zouden communicatiemoeilijkheden zijn met betrekking tot bestellingen van TECO;

Dit alles zou nadelen veroorzaken voor TECO die niet op objectieve wijze kunnen worden
gerechtvaardigd.
52. In randnummers 190-193 van de vordering tot voorlopige maatregelen doet TECO gelden dat zij
moet kunnen genieten van dezelfde aankoop- en leveringsvoorwaarden als Eandis krachtens de
overheidsopdracht die Eandis aan ABB heeft gegund, met name:
- Een levertermijn van [VERTROUWELIJK] kalenderdagen ;
-

[VERTROUWELIJK];

-

Een leveringsbetrouwbaarheid van [VERTROUWELIJK] %

53. Nogmaals moet worden benadrukt dat TECO aldus dezelfde aankoop- en leveringsvoorwaarden
opeist als deze die gelden ten aanzien van Eandis, terwijl zij zich manifest in een andere toestand
bevindt dan Eandis. Zoals hierboven duidelijk is uiteengezet (§§ 33-36) geniet Eandis van deze
voorwaarden krachtens een overheidsopdracht die georganiseerd is op een wijze die conform is
aan de regels betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. Een overheidsopdracht impliceert
de facto dat Eandis geniet van voordelige en zeer competitieve voorwaarden, zonder dewelke zij de
overheidsopdracht niet aan ABB had gegund, temeer gelet op het prijscriterium dat geldt voor
[VERTROUWELIJK] te verdienen punten voor gunning. Het bestaan van een overheidsopdracht
verleent aan de contractuele verhouding tussen ABB en Eandis dan ook een zeer bijzonder karakter
dat geheel verschillend is van de contractuele relatie tussen ABB en haar andere rechtstreekse
klanten.
54. Dat laatste blijkt eveneens uit de vaststelling dat de contractuele relatie tussen (enerzijds) ABB en
TECO en (anderzijds) ABB en Eandis door een fundamenteel verschillend rechtskader wordt
beheerst. Waar de contractuele relatie ABB-TECO in regel door het gemeen (verbintenissen)recht
wordt geregeld, zal de contractuele relatie ABB-Eandis, gelet op het feit dat Eandis een
247
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aanbestedende overheid is, in de eerste plaats door de afwijkende regels van het Koninklijk besluit
(KB) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari
2013 worden beheerst,248 Het onderscheid tussen die rechtskaders bestaat onder meer hierin dat
het gemeenverbintenissenrecht veeleer streeft naar evenwicht tussen partijen die (behoudens enkele
uitzonderingen) als elkaar gelijken worden aangezien, terwijl in het kader van het voormelde KB
meer aandacht gaat naar het publieke karakter van de contractuele relatie, en het verstevigen van
de positie en macht van de aanbestedende overheid in relatie tot de uitvoering van
overheidsopdrachten. Een en ander heeft concreet geleid tot de opname, in voormeld KB, van
diverse bepalingen die afwijken van het gemeen(contracten)recht dat geldt tussen ABB en TECO
(bijvoorbeeld actiemogelijkheden van een aanbestedende overheid die in regel onmiddellijk en
zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst rechtsgeldig kunnen worden genomen,
gedetailleerde regels die gelden bij aanvullende leveringen, specifieke bepalingen inzake
prijsherziening, inhoudelijke wijziging van de opdracht, oplevering, borgstelling, onderbreking van
leveringen, enzovoort).
55. Uit wat voorafgaat blijkt dan ook dat het onmogelijk is om een geldige vergelijking te maken tussen
Eandis en TECO, omdat zij zich niet in een vergelijkbare toestand bevinden.
56. Zoals hierboven eveneens is aangegeven dient de toestand van TECO te worden geanalyseerd gelet
op de aankoop- en leveringsvoorwaarden die gelden voor fabrikanten die zich wel in een
vergelijkbare toestand bevinden. Er dient dan ook te worden nagegaan of de andere fabrikanten:
-

Voorrang krijgen wat betreft de behandeling van de bestellingen bij ABB in vergelijking met
TECO (i)

-

Leveringstermijnen en voorwaarden hebben die gunstiger zijn dan deze van TECO (ii)

-

Geen enkel communicatieprobleem met ABB kennen met betrekking tot hun bestellingen (iii).

(i)
Geen enkele voorrang wordt verleend aan bestellingen door andere
fabrikanten - De behandeling van de bestellingen gebeurt objectief, op basis van
het beginsel “eerst in eerst uit” (FIFO: first in first out)
57. De bestellingen die bij ABB worden geplaatst door de fabrikanten van elektriciteitsmeterkasten
worden alle beheerd volgens het FIFO-systeem. Dit systeem werkt volgens het beginsel van “eerst
in eerst uit”, zodat de fabrikanten die hun bestellingen volgens dit systeem plaatsen de behandeling
van hun bestelling bekomen in functie van de datum waarop de bestelling geregistreerd werd in het
systeem. De bestelling met de oudste registratiedatum krijgt voorrang.249 De bedoeling is om aan
alle klanten dezelfde regel te garanderen met betrekking tot de volgorde van de behandeling van
FIFO-bestellingen. Daarom wordt voorrang gegeven aan de eerste bestelling die in het FIFOsysteem geregistreerd wordt.

58. De eerste bestelling die werd geplaatst was deze van Eandis, op [VERTROUWELIJK] (bestelling
voor [VERTROUWELIJK] meterdekselsets)250. Niettemin werd de bestelling van TECONEX als
eerste geregistreerd in het systeem zodat TECONEX bij voorrang de uitvoering van haar bestelling
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Wat wordt bevestigd op pagina 5, onder titel 1 “Administratieve bepalingen”, van het administratief lastenboek voor de aankoop van het
deksel voor 25SLIM60 meetopstelling zie stuk 22, administratief lastenboek voor de aankoop van het deksel voor 25SLIM60 meetopstelling.
249 Stuk 13, Uittreksel SAP handleiding/opleidingsdocumentatie
250 Stuk 9, Eerste bestelling Eandis meterdekselset 25D60 dd. 19 september 2017.
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heeft gekregen op [VERTROUWELIJK], conform het FIFO systeem. De bestelling van Eandis werd
in de tweede plaats behandeld en dus later uitgevoerd, op [VERTROUWELIJK].251
59. Dankzij de toepassing van het FIFO systeem zijn alle rechtstreekse klanten van ABB onderworpen
aan dezelfde regels voor de behandeling van de bestellingen. De volgorde van behandeling wordt
bepaald op een transparante en objectieve manier.

(ii)
Alle klanten die rechtstreekse klanten zijn van ABB krijgen dezelfde
aankoop- en leveringsvoorwaarden

60. Elke rechtstreekse klant van ABB heeft dezelfde aankoop- en leveringsvoorwaarden (behalve
Eandis voor de redenen die boven zijn vermeld in) die bepaald worden door een classificatie MTO
(Make to Order) en MTS (Make to stock). Bovendien worden alle bestellingen beheerd via het
FIFO-systeem.
61. De parameter die in aanmerking moet worden genomen om de verkoop- en leveringsvoorwaarden
die door ABB aan de rechtstreekse klanten worden opgelegd te evalueren, is het reeds vermelde
FIFO-systeem.252
Dit impliceert ook dat de verschillende werkelijke levertermijnen het gevolg zijn van de periode
tijdens de welke de meterdekselsets besteld worden (kort na lancering of later) en de omvang vraag
op het moment van bestelling. Soms heeft ABB te maken met piekperiodes, wat betekent dat de
levertijd langer kan zijn.
62. De verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn ongeveer gelijk voor de verschillende klanten van ABB
wanneer de periode van bestelling en de vraag in die periode in rekening wordt gebracht.253
63. Het feit dat TECO een relatief lange leveringstermijn van [VERTROUWELIJK] dagen
ondervonden heeft voor de levering van de meterdekselsets besteld op [VERTROUWELIJK] wordt
voornamelijk verklaard door het feit dat TECO haar bestelling zeer vroeg heeft geplaatst, meer
bepaald in de aanloopfase. Deze aanloopfase heeft enkele moeilijkheden gekend:
-

De bouw en het in productie nemen van de matrijzen van de meterdekselsets heeft langer
geduurd dan gedacht;

-

ABB kreeg pas op [VERTROUWELIJK] officiële goedkeuring van Eandis om de productie op
te starten (zie bijlage “opstart 25D60”);

-

Er waren grote problemen met het specifieke ontwerp van de producten (ontwerp door bureau
DOT aangesteld door Eandis).254

De bestellingen verricht in [VERTROUWELIJK] hebben dus de negatieve gevolgen ondergaan van
de moeilijkheden die zich voorgedaan hebben in de aanloopfase. TECO was de belangrijkste klant
die rechtstreeks door deze moeilijkheden werd geraakt.255 In [VERTROUWELIJK] heeft ABB de
leveringstermijnen kunnen verbeteren. In [VERTROUWELIJK] werd echter een productwijziging
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Stuk 21, Uittreksel SAP systeem m.b.t. volgorde bestellingen en leveringen TECO en Eandis.
Stuk 13, Uittreksel SAP handleiding/opleidingsdocumentatie
253 Stuk 2, Gemiddelde werkelijke leveringstermijn meterdekselset 25D60 opgesplitst volgens het kwartaal [vertrouwelijk]
254 Stuk 22, Administratief lastenboek voor de aankoop van het deksel voor 25SLIM60 meetopstelling, p. 6
255 Stuk 2, gemiddelde werkelijke leveringstermijn meterdekselset 25D60 opgesplitst volgens het kwartaal
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doorgevoerd door Eandis waardoor de leveringstermijn opnieuw langer was.256 Daarnaast moet
ook opgemerkt worden dat de werkelijke leveringstermijnen in het algemeen lager liggen dan de
beloofde leveringstermijnen.257
64. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de problemen tijdens de hogergenoemde fasen een impact hebben
gehad op de door TECO aangehaalde leveringstermijnen en dat deze geenszins kunnen begrepen
worden als discriminatoire manoeuvres gericht tegen TECO.
(iii)
Er kunnen ABB geen communicatieproblemen worden verweten 65. TECO is van oordeel dat ABB de communicatie tussen ABB en TECO moeilijker heeft gemaakt wat
betreft de door TECO verrichte bestellingen en de opvolging ervan.
66. Concreet doet TECO gelden dat ABB onwillig zou zijn geweest om de prijs van de meterdekselsets
mee te delen, niettegenstaande meerdere rappels.
Met betrekking tot de mededeling van de prijs van de meterdekselsets moet echter worden
vastgesteld dat TECO niet de enige klant is geweest die heeft moeten wachten op deze mededeling
maar dat alle rechtstreekse klanten van ABB door deze zelfde onzekerheid werden getroffen.
De reden ligt erin dat ABB de essentiële informatie om de kostprijs (en dus de verkoopprijs) niet
eerder tot haar beschikking had.
De verkoopprijs was uiteindelijk beschikbaar in [VERTROUWELIJK] en werd naar alle
distributiekanalen van ABB uitgestuurd.258 Deze informatie was bij TECO bijgevolg ruim op
voorhand bekend om zich te organiseren, namelijk [VERTROUWELIJK] maanden voor de
marktlancering van het product en zelfs [VERTROUWELIJK] maanden, als men de tijdelijke
overgangsperiode van [VERTROUWELIJK] maanden meerekent (zie hieronder).
Overigens, de prijs voor marktdeelnemers, zoals TECO, kon niet simpelweg gebaseerd worden op
de prijs die ABB aan Eandis heeft aangeboden. Deze laatste is gebaseerd op de gegevens vervat in
het lastenboek dat deel van de aanbestedingsprocedure uitmaakte; de prijs aan TECO en andere
fabrikanten op basis van de werkelijke kostprijs die ABB pas later accuraat konden bepalen.
(iv)

Afwezigheid van nadeel bij de mededinging

67. TECO is van oordeel dat zij een nadeel bij de mededinging heeft geleden om dezelfde reden als
ingevolge de beweerde prijsdiscriminatie. Zij toont echter niet aan in welk opzicht zij een nadeel
bij de mededinging zou hebben ondergaan dat specifiek te wijten is aan de verkoops- en
leveringstermijnen opgelegd door ABB.
68. Voor het overige vloeit uit het voorgaande voort dat er geen discriminatie plaatsvindt wat betreft
de verkoops- en leveringsvoorwaarden omdat zij beheerst worden door een systeem dat
gelijkaardig is voor alle rechtstreekse klanten van ABB, namelijk het FIFO-systeem en de
classificatie MTS/MTO (“Make to Stock/Make to order”).
69. Bij ontstentenis van discriminatie in de zin van artikel 102, c) VWEU en artikel IV. 2, 3° WER, kan
er van geen enkele prima facie inbreuk in de zin van die bepalingen sprake zijn.
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Stuk 25, Aanvraag productwijziging door Eandis - de bestelbon voor de matrijswijziging omwille designfout
Stuk 1, Overzicht leveringen en leveringsdata meterdekselset 25D60 en Stuk 23, Vergelijking werkelijke en beloofde leveringsdata.
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Conclusie: geen prima facie inbreuk op het mededingingsrecht
70. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat uit de door TECO aangevoerde feiten niet kan worden afgeleid
dat ABB zich schuldig zou hebben gemaakt aan misbruik van machtspositie. A fortiori is het dan
ook onmogelijk om tot het besluit te komen dat er prima facie sprak zou kunnen zijn van misbruik
van machtspositie. Er kan geen gegronde twijfel blijven dat de door TECO aangevoerde feiten wel
als misbruik van machtspositie gekwalificeerd zouden kunnen worden. Bovendien zal uit wat volgt
blijken dat het niet dringend nodig is een toestand te vermijden die een onmiddellijk en
onherstelbaar nadeel kan veroorzaken.
HET IS NIET DRINGEND EEN TOESTAND TE VERMIJDEN DIE EEN ERNSTIG, ONMIDDELLIJK EN
MOEILIJK HERSTELBAAR NADEEL KAN VEROORZAKEN VOOR TECO
Geen urgentie
71. TECO voert aan dat het nadeel dat vereist is om voorlopige maatregelen te kunnen bevelen nu nog
kan worden vermeden, maar dat het twijfelachtig is of dat nog het geval is indien het onderzoek
van haar klacht bij het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit afgewacht moet
worden, aangezien het dan zeer waarschijnlijk zou zijn dat zij in Vlaanderen niet meer actief is als
fabricant van elektriciteitsmeterkasten.259
Als tweede feitelijk gegeven dat de urgentie zou moeten verantwoorden voert TECO aan dat Eandis
heeft bepaald dat de 25D60 meterkast verplicht is vanaf 1 januari 2018 bij nieuwbouw of renovatie
van gezinswoningen en kleine bedrijven, dat meterkast vandaag – in hetgeen TECO de cruciale
fase noemt - volop wordt geleverd en geplaatst en dat het zeer twijfelachtig is of maatregelen die
na afloop van het onderzoek van de klacht bevolen zouden worden nog een effect kunnen hebben.260
72. Het blijkt echter niet de vordering tot voorlopige maatregelen door enige vorm van urgentie kan
worden verantwoord.
73. Op 11 mei 2018 werd de klacht ingediend bij het Auditoraat. Het verzoek om voorlopige
maatregelen is pas gevolgd op 6 juli 2018.
Indien het volgens TECO werkelijk dringend was om voorlopige maatregelen te horen bevelen in
afwachting van de afloop van de behandeling van de klacht, had kunnen worden verwacht dat
TECO het verzoek om voorlopige maatregelen onmiddellijk na de klacht had ingediend.
74. In het stadium waarin het verzoek tot voorlopige maatregelen wordt ingediend, moet de klacht
alleen ingediend worden omdat anders geen verzoek tot voorlopige maatregelen voor het
Mededingingscollege kan worden ingediend. Wordt het verzoek om voorlopige maatregelen
ingewilligd, dan krijgt de klacht haar volle betekenis, omdat voorlopige maatregelen slechts gelden
in afwachting van de beslissing over de klacht.
Het indienen van het verzoek om voorlopige maatregelen geruime tijd nadat de klacht werd
ingediend, zou verklaard kunnen worden doordat er zich na het indienen van de klacht feitelijke
omstandigheden hebben voorgedaan waartegen met urgentie moet worden opgekomen. TECO
voert niet aan dat dit hier het geval zou zijn.
75. In werkelijkheid wil TECO een maatregel bekomen, zonder de langere duur van de behandeling
van en de beslissing over de klacht af te wachten. Was die langere duur echter een motief van
urgentie, dan zou aan het urgentievereiste geen eigen betekenis toekomen.
259
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76. Voorts blijkt uit geen enkele feitelijk gegeven dat er aanleiding is om nadeel te vermijden dat niet
meer vermeden zou kunnen worden indien de beslissing over de klacht moet worden afgewacht.
77. De aanvoering van TECO dat het na uitspraak over haar klacht twijfelachtig of zelfs zeer
onwaarschijnlijk zou zijn dat zij nog actief is als producent van elektriciteitsmeterkasten, wordt
door geen enkel feitelijk gegeven gestaafd.
Indien de nood werkelijk hoog was, en het water TECO aan de lippen stond, had zij vroeger in 2018
of zelfs nog in 2017 haar klacht met verzoek om voorlopige maatregelen kunnen en moeten
indienen. Dat dit niet gebeurd is, maakt de aanvoering vermeld in de vorige alinea geheel
ongeloofwaardig.
78. Voorts is het helemaal niet duidelijk hoe TECO urgentie meent te kunnen gronden op het feit dat
Eandis de elektriciteitsmeterkast verplicht heeft gesteld bij nieuwbouw of renovatie vanaf 1 januari
2018. De behoefte aan deze kast blijft niet beperkt tot de dag van vandaag. Ook de volgende
maanden en jaren is er nieuwbouw en renovatie. De overheidsopdracht door Eandis gegund aan
heeft een looptijd tot 3 oktober 2024
Bevindt men zich nu toch in een “cruciale fase”, zoals TECO voorhoudt (zie in randnummer 77,
tweede alinea hierboven), dan heeft die fase aanvang genomen op 1 januari 2018, en kan TECO
niet verklaren waarom zij tot het begin van de tweede helft van 2018 heeft gewacht alvorens
voorlopige maatregelen te vorderen.
Geen mogelijkheid tot ernstig, onmiddellijk en moeilijk te herstellen nadeel voor TECO
(a) Nadeel
79. TECO houdt voor nadeel te hebben geleden omdat zij zich in een minder gunstige toestand bevindt
en omdat de voorlopige maatregelen het verder toenemen van het nadeel kan helpen beperken.
80. Een minder gunstige toestand op zich kan echter pas in aanmerking worden genomen wanneer hij
het gevolg is van een prima facie inbreuk, en een ten aanzien van deze inbreuk afzonderlijk bestaan
kent. De prima facie inbreuken op zichzelf zijn echter niet constitutief voor het rechtens vereiste
nadeel. Zo niet zou het immers niet om afzonderlijke voorwaarden voor het opleggen van
voorlopige maatregelen gaan.
TECO herhaalt onder deze hoofding van het nadeel de beweerde inbreuken die zij eerder heeft
aangevoerd.261 Dit brengt hier dan ook niets bij.
81. Daarnaast voert TECO aan dat zij veel klanten dreigt te verliezen.262 In niet-vertrouwelijke versie
zou haar omzet in elektriciteitsmeterkasten gedaald zijn met [[VERTROUWELIJK]%].
Het is echter niet aangetoond dat dit omzetverlies zou toe te schrijven zijn aan discriminerende of
excessieve verkoop- en leveringsvoorwaarden betreffende de meterdekselsets geleverd door ABB.
(b) Ernstig en onmiddellijk nadeel
82. Ook onder deze hoofding herhaalt TECO voornamelijk de beweerde prima facie
inbreuken.263Opnieuw moet worden opgemerkt dat zij op zichzelf, zo het Mededingingscollege hen
zou vaststellen, geen blijk geven van nadeel, laat staan ernstig en onmiddellijk nadeel.
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Verzoekschrift tot voorlopige maatregelen, § 209, eerste vier gedachtestrepen.
Ibidem, § 209, laatste gedachtestreep.
263 Verzoek tot voorlopige maatregelen, § 210.
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83. Daarnaast voert TECO reputatieschade bij haar klanten door het niet kunnen garanderen van
leveringstermijnen aan.264 Na het bouwverlof vanaf augustus 2018 zou TECO met haar klanten
precieze leveringstermijnen moeten kunnen afspreken.
TECO preciseert echter niet waarom het hier over ernstig en onmiddellijk nadeel zou gaan.
(c) Moeilijk te herstellen nadeel
84. Onder deze hoofding herhaalt TECO hetgeen zij heeft aangevoerd als zijnde nadeel en ernstig en
onmiddellijk nadeel, zonder te preciseren en specifiek te beargumenteren waarom het nadeel
moeilijk te herstellen zou zijn.
Alleszins toont TECO niet aan dat zij uit de markt voor het produceren en verdelen van
elektriciteitskasten zou kunnen worden verdreven, en evenmin dat zij, in het slechtste geval, ander
dan financieel nadeel zou hebben geleden en leiden, dat niet moeilijk te herstellen valt.

DE GEVRAAGDE VOORLOPIGE MAATREGELEN

85. Wat betreft de in hoofdorde gevorderde maatregel:
- TECO toe te laten om meterdekselset 25D60 zelf te vervaardigen en te verdelen en TECO toe
te laten toegang te hebben tot de (technische) informatie die haar zou toelaten om
meterdekselset 25D60 te vervaardigen, in het bijzonder het definitief lastenboek.265
Deze maatregel kan niet worden ingewilligd. Hij is immers in strijd met de gunning van de
overheidsopdracht aan ABB. Aan die gunning kan met een verzoek tot voorlopige maatregelen
ingesteld bij het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit geen afbreuk
worden gedaan.
Overigens kan ABB de toegang van TECO tot het definitief lastenboek niet verlenen. Aldus zou ABB
immers verplicht zijn inbreuk te maken op de intellectuele rechten van Eandis.
86. Wat betreft de in ondergeschikte orde gevorderde maatregel:
-

ABB te verplichten aan TECO de meterdekselsets 25D60 te leveren aan dezelfde voorwaarden,
minstens wat betreft prijs als wat betreft leveringstermijnen, als degene waarmee Eandis wordt
beleverd en, met het oog op de toepassing hiervan, ABB te verplichten te preciseren welke de
prijs is waaraan zijn verkoopt aan Eandis en de leveringsvoorwaarden (met name de termijn)
zijn waaraan zij aan Eandis levert.266

Hierboven is uiteengezet dat TECO geen aanspraak kan maken op dezelfde aankoop- en
leveringsvoorwaarden als Eandis, in de veronderstelling dat haar aankoop- en
leveringsvoorwaarden minder gunstig zouden zijn. Er kan dan ook geen reden zijn om de in
ondergeschikte orde gevorderde maatregel te bevelen.
Voorts zou het opleggen van deze maatregel veronderstellen dat TECO toegang kan hebben tot
bedrijfsgeheimen van ABB. Dit zou op zichzelf onbestaanbaar zijn met het mededingingsrecht, nu
zij minstens potentiële concurrenten zijn, tussen welke geen gevoelige gegevens gewisseld mogen
worden.
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Verzoek tot voorlopige maatregelen, § 211.
Verzoek tot voorlopige maatregelen, §217-218.
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87. Wat betreft de publiciteitsmaatregel:
-

TECO verzoekt het Mededingingscollege om haar beslissing te laten publiceren op de website
van ABB en Eandis en elke andere website van ABB, dit alles op kosten van ABB.267

De beslissingen inzake voorlopige maatregelen van het Mededingingscollege van de Belgische
Mededingingsautoriteit worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en op de website van de
BMA (art. IV.66, § 2 WER).
De wet voorziet niet in andere (vormen van) bekendmaking(en).
publiciteitsmaatregel heeft dan ook geen wettelijke grondslag.

De

gevraagde

Overigens volstaan de wettelijk bepaalde bekendmakingen om van de beslissing de vereiste kennis
te geven.
Het valt niet in te zien welk bijkomend voordeel bekendmaking op websites van ABB en Eandis kan
opleveren. TECO vraagt de voorlopige maatregelen immers voor zichzelf. Worden zij ingewilligd,
dan heeft geen enkele andere onderneming of persoon er voordeel bij.
Ten slotte kan aan ABB niet worden bevolen om een bekendmaking te verrichten op een website die
zij niet beheert, zoals deze van Eandis.
88. Wat betreft de dwangsom:
- Het lijkt TECO noodzakelijk dat aan ABB een dwangsom wordt opgelegd voor iedere inbreuk
op de opgelegde voorlopige maatregel. Die dwangsom moet een voldoende afschrikwekkend
effect hebben, te betalen door ABB per inbreuk en per dag dat de inbreuk(en) zich voortzet(ten).
TECO is van mening dat een dwangsom van 5000 EUR per inbreuk/per dag dat de inbreuk
voortduurt passend is.268
Beslissingen van het Mededingingscollege inzake voorlopige maatregelen moeten uitgevoerd
worden. Dit geldt ook wanneer aan de niet-uitvoering geen dwangsom wordt verbonden.
Het Mededingingscollege kan een dwangsom opleggen teneinde de voorlopige maatregelen te doen
naleven (art. IV.73, eerste lid WER). Dit is nog mogelijk bij een latere beslissing, wanneer gebleken
is dat de voorlopige maatregelen niet worden nageleefd.
Er is geen reden en het is voorbarig om al een dwangsom op te leggen in de beslissing zelf waarbij
de voorlopige maatregelen worden bevolen.
De dwangsom mag, per dag vertraging in de uitvoering, in geen geval meer bedragen dan 5% van
de gemiddelde dagelijkse omzet van de betrokken onderneming (art. IV.79, § 1 WER).

III

DISPOSITIEF
ABB vraagt het Mededingingscollege de vordering tot voorlopige maatregelen af te wijzen.”

267
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Verzoek tot voorlopige maatregelen, §220.
Verzoek tot voorlopige maatregelen, §221.
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V. Beoordeling door het Mededingingscollege
V.1 De ontvankelijkheid, de toepasselijke mededingingsregels en de samenstelling
van het dossier
14. De auditeur- generaal heeft op 25 juni 2018 na het horen van de directeur economische studies
een onderzoek geopend betreffende de zaak waarop het Verzoek betrekking heeft.
15. Het College stelt vast dat Verweerster niet betwist dat de Klacht en het Verzoek ABB betreffen, ook
al wordt daarin de naam GE Industrial vermeld269. Het College stelt dan ook vast dat het Verzoek werd
neergelegd overeenkomstig artikel IV.64, §2 WER, en dat Verzoekster als fabrikant en verkoper van
elektriciteitsmeterkasten belang heeft bij de beschikbaarheid van de meterdeksel sets waar deze zaak
betrekking op heeft.
16. Het College acht het Verzoek ontvankelijk.
17. Verzoekster en Verweerster zijn ondernemingen in de zin van Boek IV WER.
18. De aan Verweerster verweten praktijken betreffen de relatie tussen ABB en afnemers van 25D60
meterdeksel sets (hierna ‘de dekselset’) na het gunnen van de aanbesteding voor de productie en het
leveren van de dekselset door Eandis aan ABB. Het College acht zich bevoegd om deze relatie te
beoordelen bij toepassing van de mededingingsregels in Boek IV WER270.
19. Tijdens de zitting verklaarden Partijen dat het College er van uit mag gaan dat de handel tussen de
Lidstaten beïnvloed wordt door de praktijken die voorwerp zijn van deze zaak, en dat zij daarom ook
beoordeeld dienen te worden in het licht van de artikelen 101 en 102 VWEU.
20. Het College stelde op de zitting vast dat Verweerster een niet vertrouwelijke versie ontving van de
gegevens die Verzoekster vertrouwelijk achtte, en steunt zijn beslissing alleen op deze versie. Het
College stelde verder tijdens de zitting bij toepassing van artikel IV.64, 6 WER vast dat Verzoekster
geen vertrouwelijke versie hoeft te ontvangen van de door Verweerster in haar Schriftelijke
opmerkingen of latere antwoorden vertrouwelijk geachte gegevens, vermits alleen jegens
Verweerster maatregelen worden overwogen. Verzoekster stemde hiermee in.

V.2 De gegrondheid van het Verzoek tot voorlopige maatregelen
21. Voor de gegrondheid van een verzoek tot voorlopige maatregelen vereist artikel 64, §1 WER:
1) Een prima facie inbreuk op de artikelen IV.1 en/of IV.2 WER en/of de artikelen 101 en/of 102
VWEU, en
2) De noodzaak om dringend een toestand te vermijden die een ernstig, onmiddellijk en moeilijk
herstelbaar nadeel kan veroorzaken voor de ondernemingen waarvan de belangen door de
aangeklaagde praktijken worden aangetast, of die schadelijk kan zijn voor het algemeen
economisch belang. Er dient daartoe een band te zijn tussen (i) het te vermijden nadeel en de
praktijken die prima facie op een inbreuk wijzen, en (ii) tussen de te nemen voorlopige
maatregelen en het in aanmerking genomen nadeel.
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V.2.1 Prima facie inbreuk
22. Om maatregelen betreffende de vermeende inbreuken te verantwoorden moet worden nagegaan
of de klacht ten gronde prima facie voldoende gegrond lijkt om een onderzoek te verantwoorden
waarbij er een reële kans is dat dit zal leiden tot de vaststelling van een inbreuk op de
mededingingsregels. Volgens de rechtspraak van het Marktenhof en de beslissingspraktijk van de BMA
betekent dit dat moet worden nagegaan of het al dan niet kennelijk onredelijk zou zijn de feiten als
een inbreuk te beschouwen 271.
V.2.1.a Feitelijke gegevens
23. Het Lastenboek EAN15AL174 Deksel voor 25SLIM60 meetopstelling (hierna ‘het Lastenboek’)
vermeldt onder 2.1 en 4.1 dat uitgegaan is van een levertermijn van [VERTROUWELIJK] kalenderdagen
op basis van een rolling forecast die in [VERTROUWELIJK] van de transacties moet worden gehaald.
[VETROUWELIJK]
24. [VETROUWELIJK]
25. [VETROUWELIJK]
26. [VETROUWELIJK]
27. [VETROUWELIJK].
28. [VETROUWELIJK]
29. Het College stelt vast dat Eandis verschillende formules voorziet voor het verwerven van 25SLIM60
meterkasten (de zogeheten slimme of digitale elektriciteits meterkasten)272. Eandis verwacht van de
opdrachthouder voor de productie van de dekselset 25D60 “dat hij, zonder tussenkomst van Eandis,
er voor zorgt dat (…) het elektriciteitsmeterkastdeksel beschikbaar is in de ‘particuliere’ groot- en
kleinhandel in elektrisch installatiemateriaal zodat het kan aangekocht worden door installateurs aan
een marktconforme prijs. […]”273. Daaruit volgt dat ook groothandelaars en installateurs deze kasten
kunnen samenstellen.
30. Zij dienen daarvoor dekselsets aan te kopen bij ABB vermits ABB door de gunningsbeslissing van
Eandis van 31 augustus 2016274 (hierna de ‘Aanbesteding’) het exclusieve recht verwierf voor de
productie en het leveren van de dekselset. Zij hebben voor de aankoop van de andere onderdelen van
de meterkast de keuze tussen ABB en TECO gelet op het resultaat van de eerdere aanbesteding
betreffende de 25S60 meterkast275.
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Hof van Beroep te Brussel, 28 april 2016 over de Beslissing nr ABC-2015-V/M-23 van 27 juli 2015 in de zaak GCL/FEI; en 7 september
2016 over de beslissing nr. BMA-2015-V/M-65 van 5 november 2015 in de zaak Proximus/Telenet.
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Par. 4 in Stuk III.9 bij het Verzoek en randnummer 78 van het Verzoek en randnummer 7 van de Schriftelijke opmerkingen van
Verweerster.
273 Vragen en Antwoorden, stuk III.5 bij het Verzoek, p.3; en randnummer 70 van het Verzoek.
274 Stuk III.1 bij het Verzoek.
275 Randnummers 47-56 van het Verzoek. Hierna ‘de Eerste aanbesteding).
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V.2.1.b Verwijten van Verzoekster
31. De verwijten van Verzoekster276 en het antwoord van Verweerster kunnen worden samengevat als
volgt:
i.

Laattijdig meedelen van de prijs voor de meterdekselset: pas op [VERTROUWELIJK] volgde bij
voorbeeld een offerte op een verzoek van [VERTROUWELIJK], en pas in [VERTROUWELIJK]
werd duidelijk wat de prijs in vrac was. Verweerster laat evenwel gelden dat zij pas een
marktconforme prijs kon bepalen na het opstarten van de productie, en pas op
[VERTROUWELIJK] de officiële goedkeuring kreeg van Eandis om de productie op te starten.
Bij het opstarten van de productie zouden er heel wat problemen zijn gebleken277.

ii.

Bestellingen werden niet of laattijdig bevestigd: pas op [VERTROUWELIJK] volgde bij
voorbeeld een reactie op een bestelling van [VERTROUWELIJK] terwijl om levering verzocht
werd op [VERTROUWELIJK], en op [VERTROUWELIJK] op een bestelling van [VERTROUWELIJK].
Verweerster laat evenwel gelden dat zij pas een marktconforme prijs kon bepalen na het
opstarten van de productie, en verwijst naar de pas op [VERTROUWELIJK] verkregen officiële
goedkeuring om de productie op te starten en naar de bij het opstarten van de productie vast
gestelde problemen.

iii.

Eenzijdig wijzigen van levertermijnen en lange termijnen: de [VERTROUWELIJK]
meterdekselsets die op [VERTROUWELIJK] besteld werden zijn bij voorbeeld anders dan
binnen de beloofde [VERTROUWELIJK] weken, in schijven geleverd en het volledige aantal was
pas geleverd op [VERTROUWELIJK]; de op [VERTROUWELIJK] bestelde [VERTROUWELIJK] sets
werden niet op [VERTROUWELIJK] maar op [VERTROUWELIJK] geleverd. Verweerster verwijst
naar de bij het opstarten van de productie vast gestelde problemen die het in combinatie met
de grote vraag niet mogelijk maakten om een bufferstock op te bouwen, wat pas begin
[VERTROUWELIJK] mogelijk zou zijn geworden278. Voor een bestelling van slechts
[VERTROUWELIJK] stuks op [VERTROUWELIJK] werd echter in de offerte een tot
[VERTROUWELIJK] gespreide levering in het vooruitzicht gesteld.

iv.

Het voorrang geven aan bestellingen van Eandis zoals erkend in een mail van 11 december
2017. Verweerster stelt evenwel dat het door Verzoekster aangehaalde voorbeeld als een
ongelukkige reactie van een verkoper moet worden beschouwd, en dat ABB bestellingen
volgens het FIFO beginsel afwerkt. [VETROUWELIJK]

v.

Gebrekkige, onvolledige leveringen.

vi.

Het aanrekenen van duidelijk lagere prijzen aan Eandis terwijl Eandis stelt dat installateurs
zich moeten kunnen bevoorraden “aan een marktconforme prijs”279.

vii.

Het aanrekenen van een prijs die ong. 38% zou bedragen van de totale kost van een meterkast.
Bovendien zou ABB de prijs voor volledige meterkasten laten zakken zonder de prijs voor
meterkastdeksels voor TECO te verlagen. [VETROUWELIJK].
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Randnummers 84-120 van het Verzoek en de bijgevoegde stukken waarnaar is verwezen.
Randnummer 10 van de Schriftelijke opmerkingen van Verweerster en het daarbij gevoegde Stuk 8.
278 Randnummer 10 van de Schriftelijke opmerkingen van Verweerster.
279 Vragen en Antwoorden, stuk III.5 bij het Verzoek, p.3; en randnummer 70 van het Verzoek.
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V.2.1.c Artikel IV.2 WER en 102 VWEU
i) De relevante markt
32. Gelet op het exclusieve recht dat gecreëerd werd door de Aanbesteding van het produceren en
leveren van de dekselsets, in het licht van de eerdere beslissingspraktijk van de BMA en de Raad voor
de Mededinging280, en gelet op het feit dat deze dekselsets niet door een ander product mogen
worden vervangen281, oordeelt het College dat de relevante productmarkt gedefinieerd kan worden
als de markt voor de 25D60 dekselsets.
33. Om dezelfde redenen oordeelt het College dat de geografische markt omschreven dient te worden
als het verzorgingsgebied van Eandis.
34. Deze marktomschrijvingen worden niet betwist.
35. De praktijken die voorwerp zijn van deze zaak hebben een invloed op de concurrentiepositie van
Verzoekster en andere afnemers van dekselsets op de stroom afwaartse markt voor 25SLIM60
meterkasten, maar het College acht het voor het beantwoorden van het Verzoek niet nodig om die
markt nader te definiëren.
ii) Een machtpositie op de relevante markt
36. ABB ontleent aan de Aanbesteding het monopolie voor de productie en het leveren van de
dekselsets, en aldus een machtspositie op de relevante markt. Dit wordt door Verweerster niet
betwist.
iii) Misbruik van machtspositie
-

Levertermijnen, leveringen en informatie over bestellingen en prijzen

37. Het College oordeelt dat het in de huidige stand van het dossier prima facie onvoldoende is
aangetoond dat de onder i-v in randnummer 31 vermelde verwijten voor zover zij zich voordeden
tijdens het opstarten van de productie van de dekselsets elk op zich het nemen van voorlopige
maatregelen zoals bedoeld in artikel IV.64 WER kunnen verantwoorden. Het merkt op dat een in
gebreke blijven ten aanzien van wat in het Lastenboek is vooropgesteld op zich niet volstaat opdat er
sprake zou zijn van een inbreuk op de artikelen IV.2 WER of 102 VWEU.
38. Het College beschikt met name over onvoldoende gegevens om prima facie te oordelen over de
redelijkheid van de door Verzoekster vermelde antwoordtermijnen op offerteaanvragen en
levertermijnen, en over de eventueel als misbruik te kwalificeren gebrekkige leveringen in vrac. Het
Vertrouwelijke stuk 1 bevestigt de door Verweerster ingeroepen opstartproblemen, en er blijkt niet
uit dat Verzoekster duidelijk minder gunstig zou zijn behandeld dan andere afnemers met inbegrip
van Eandis. .
39. Het College oordeelt evenwel dat wat aanvaardbaar kan zijn tijdens een kennelijk moeilijk verlopen
startfase waarin Eandis nog een productwijziging oplegde282, nadien in hoofde van een
monopoliehouder een misbruik kan zijn. De offerte [VERTROUWELIJK]283 roept in dat verband vragen
op vermits ook in [VERTROUWELIJK] voor een kleine bestelling van [VERTROUWELIJK] verpakte
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Beslissing nr. ABC-2017-I/O-16 van 2 mei 2017 in de transformatoren zaak; en beslissing nr. 2001-E/A-14 van 30 maart 2001, NV BATC en
NV Restair.
281 Stukken I.1, p.3 en II.2.4 bij het Verzoek en randnummers 38-41 van het Verzoek.
282 Randnummer 10 van de Schriftelijke opmerkingen van Verweerster.
283 Stuk V.18 bij het Verzoek.
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dekselsets nog een over [VERTROUWELIJK] data tussen [VERTROUWELIJK] gespreide levering in het
vooruitzicht werd gesteld.
40. Het College oordeelt dat Verzoekster terecht vreest dat zij niet langer als een betrouwbare
handelspartner zal worden beschouwd indien zij onvoldoende zekerheid heeft over haar
bevoorrading, en dit vooral wanneer de monopoliehouder zichzelf zou bevoordeligen. Het College
acht het prima facie niet kennelijk onredelijk te oordelen dat zonder een transparant leveringsbeleid
en aanwendingsbeleid, bij voorbeeld door een strikte toepassing van het FIFO (first in-first out)
beginsel, er sprake dreigt te zijn van het opleggen van onbillijke voorwaarden in de zin in de zin van
artikel IV.2, tweede lid, 1° WER en artikel 102 VWEU, met het risico dat Verweerster al dan niet met
opzet Verzoekster de facto uit de markt drukt of haar marktkansen alleszins herleiden zou tot de haar
gegunde levering van meterkasten284.
-

Marktconforme prijs en prijsdiscriminatie tav. Eandis en andere afnemers van
meterdekselsets

41. Verweerster laat in wezen gelden dat uit het feit dat ABB een prijs bood in de Aanbesteding om
het contract te krijgen, volgt dat deze prijs niet vergeleken kan worden met de verkoop aan TECO of
andere afnemers van ABB. De aan Eandis gevraagde prijs zou geen marktconforme prijs zijn285. Tijdens
de zitting stelde Verweerster dat een marktconforme prijs als volgt moet worden samengesteld:
[VETROUWELIJK] (productiekost) + [VETROUWELIJK] (royalty aan Eandis) + [VETROUWELIJK]
(marge)286 = [VETROUWELIJK]. De prijs die ABB aanrekent aan TECO zou, met uitzondering van de prijs
die Eandis betaalt, niet verschillen van de prijs die ABB aanrekent aan andere afnemers287.
42. Het College stelt betreffende de door Verweerster vermelde criteria voor het vast stellen van
prijsdiscriminatie288 vast dat niet wordt betwist dat de prijzen betrekking hebben op dezelfde
meterkastdeksels, en dat het aankopen betreft in dezelfde periode. Verweerster stelt wel zoals
vermeld onder randnummer 25 dat de productiekost afhankelijk is van de configuratie waarin de
dekselsets verkocht worden, maar daarom nog niet van verschillen tussen type afnemers, en spreekt
van leveringen uit stock289.
43. Het College oordeelt prima facie dat Verweerster ten onrechte stelt dat prijsdiscriminatie ten
aanzien van TECO niet beoordeeld dient te worden in vergelijking met de aan Eandis in het kader van
de Aanbesteding gevraagde prijs, maar alleen beoordeeld moet worden in vergelijking met de door
ABB aan andere afnemers aangerekende prijzen.
44. Het College oordeelt prima facie dat de Aanbesteding leidde tot een in open concurrentie tot stand
gekomen prijs, en de latere door ABB bepaalde prijzen vanuit het verkregen monopolie werden
bepaald. Er is dan prima facie geen vermoeden dat de aan Eandis aangerekende prijs niet, en de aan
anderen aangerekende prijzen wel fair en marktconform zouden zijn. Ook indien ABB de kostprijs
onderschat heeft, heeft ABB zich er toe verbonden om op basis van die prijs te leveren. ABB heeft
immers daardoor ook de ”markt” verworven, en dus TECO uitgesloten. Het aanvaarden dat de echte
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prijs hoger ligt voor ABB zou een supplementair voordeel bieden aan ABB om haar onderschatting van
de kosten te compenseren door duurder te verkopen aan TECO en andere van hun monopolie
afhankelijke ondernemingen.
45. In casu is ABB als producent en B2B-leverancier van 25D60 deksels voor 25SLIM60 meterkasten
dominant op een opwaartse markt ten aanzien van 1) verzoekster die volledige meterkasten inclusief
deksel verkoopt aan groothandelaars, 2) groothandelaars die hetzij deksels, hetzij volledige
meterkasten inclusief deksel verkopen, 3) detailhandelaars die hetzij deksels, hetzij volledige
meterkasten inclusief deksel verkopen aan eindgebruikers. ABB en Eandis concurreren dus met
Verzoekster, de groothandelaars en de detailhandelaars. Detailhandelaars kunnen hun meterkasten
inclusief deksel aankopen bij groothandelaars die deze op hun beurt al dan niet via tussenschakels
aankopen bij Verzoekster dan wel bij Verweerster. De hoofdactiviteit van Verzoekster bestaat niet in
het louter doorverkopen van dekselsets, maar in het produceren van meterkasten. Wanneer zij een
meterkast met deksel produceert dient zij dit deksel aan te kopen bij Verweerster vermits de
aanbesteding voor het deksel volledig aan ABB werd gegund. Verzoekster en Verweerster concurreren
met elkaar op de markt voor de levering van volledige elektriciteitskasten met deksel aan
groothandelaars. De positie van verzoekster is dus niet vergelijkbaar met die van groothandelaars,
zoals Verweerster ten onrechte betoogt. Integendeel, wat betreft de verkoop van meterkasten met
deksel is Verzoekster net als Verweerster actief op een ten aanzien van groothandelaars opwaartse
markt. De verklaring van Verweerster dat zij ten aanzien van Verzoekster en groothandelaars
vergelijkbare prijzen hanteert, geldt dus geenszins als een rechtvaardiging van haar gedrag, maar wijst
eerder in de richting van een toepassing door Verweerster van een marginsqueeze.
46. Het College dient zich trouwens, zonder dat dit van invloed kan zijn op de rechtsgeldigheid van de
aanbesteding290, de vraag te stellen of ABB al geen machtspositie ontleende aan de Eerste
aanbesteding en daar misbruik van maakte door het doen van een verlieslatend bod291. Het College
oordeelt evenwel dat het in de huidige stand van de procedure over onvoldoende gegevens beschikt
om prima facie te oordelen over de vraag of het bod ten tijde van de aanbesteding als verlieslatend
moest worden beschouwd.
47. Opdat er sprake zou kunnen zijn van een discriminatie in de zin van artikel IV.2, tweede lid, 3° WER
en artikel 102 VWEU moet wel rekening gehouden worden met andere relevante verschillen tussen
de transacties met Eandis en met andere ondernemingen waaronder TECO.
48. Zo lijkt het inzake de marge op basis van de vermelde volumes en voorspelbare afname292, prima
facie wel aanvaardbaar dat ABB in zijn bod een beperkte marge in aanmerking nam ([VETROUWELIJK]
in plaats van [VETROUWELIJK]). [VERTROUWELIJK]. Wanneer een marge van [VETROUWELIJK] in
aanmerking wordt genomen op de voor de Aanbesteding geraamde productiekost van
[VETROUWELIJK]293 en de bijkomende kosten voor schroeven, en daarna rekening wordt gehouden
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293 Randnummer 29 van de Schriftelijke opmerkingen van Verweerster. Deze kost bevat de kost voor borgingen blijkens het Vertrouwelijke
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met de aan Eandis verschuldigde royalty, zou als uitgangspunt een verkoopprijs van [VERTROUWELIJK]
EUR kunnen gelden294.
49. Dit betekent dat de aan TECO aangerekende prijs ong. [VERTROUWELIJK] hoger is dan de prijs
waarmee Eandis concurreren kan, verhoogd met kostenfactoren die specifiek zijn voor de aan TECO
geleverde configuratie, en een marge die rekening houdt met grotere volumes en voorspelbaarheid
van de omzet. Indien geen rekening wordt gehouden met de royalty, is de aan TECO aangerekende
prijs van [VERTROUWELIJK] EUR excl. royalty [VETROUWELIJK] hoger dan een geraamde verkoopprijs
excl. royalty van [VETROUWELIJK] EUR.
50. Het College acht het niet kennelijk onredelijk om het verschil tussen de aan TECO aangerekende
prijs en een referentieprijs berekend op basis van het bod aan Eandis prima facie in het licht van de
rechtspraak en de bijzondere zorgvuldigheids plicht die rust op een onderneming die exclusieve
rechten verkreeg295, te beschouwen als een discriminatie in de zin van artikel IV.2, tweede lid, 3° WER
en artikel 102 VWEU.
51. Het College voegt hier aan toe dat ook indien uitgegaan zou worden van een onder randnummer
25 geraamde kostprijs van [VETROUWELIJK] EUR dit nog altijd leidt tot een merkbaar lagere prijs dan
de prijs die ABB aanrekent aan TECO.
-

Prijsdiscriminatie tav. de door ABB voor zichzelf in aanmerking genomen kostprijs

52. [VETROUWELIJK].
53. Het College oordeelt dat het niet kennelijk onredelijk is om dit in het licht van de rechtspraak en
de bijzondere zorgvuldigheidsplicht die rust op een onderneming die exclusieve rechten verkreeg296,
te beschouwen als een mededinging beperkende discriminatie in de zin van artikel IV.2, tweede lid, 3°
WER en artikel 102 VWEU.
-

Marginsqueeze

54. Het College oordeelt verder dat rekening moet worden gehouden met het feit dat ABB en TECO als
producenten rechtstreekse concurrenten zijn op de markt voor meterkasten, terwijl de andere
afnemers van meterdekselsets zich als groothandelaars en installateurs bevinden in een andere
schakel van productie en distributie. Het College oordeelt dat prima facie op ABB als monopoliehouder
voor de productie van dekselsets de verplichting rust om zich te onthouden van een prijsbeleid dat
het andere normaal efficiënte producenten van de andere onderdelen van meterkasten onmogelijk
maakt om zich met een normaal geachte marge te handhaven op de markt297 .
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De productiekost bedraagt dan [VERTROUWELIJK] (productiekost gunning)+ [VERTROUWELIJK] (borgingen volgens de vertrouwelijke
antwoorden)+ [VERTROUWELIJK] (schroeven enz.) of samen [VERTROUWELIJK] EUR. De marge bedraagt dan ook [VERTROUWELIJK] EUR en
de royalty [VERTROUWELIJK] EUR..
295
Zie bij voorbeeld HvJ zaak C-280/08, 14 oktober 2010, Deutsche Telecom.
296 Zie bij voorbeeld HvJ zaak C-525/16, 19 april 2018, MEO; en beslissing van het College nr. ABC-2014-I/O-15 van 18 juli 2014, Electrabel.
297 Zie onder andere betreffende prijssqueeze HvJ 14 oktober 2010, zaak C-280/08P, Deutsche Telekom; HvJ 17 februari 2011, zaak C-52/09,
TeliaSonera, andere Gerecht 29 maart 2012, zaak T-336/07, Telefonica bevestigd door HvJ 10 juli 2014, zaak C-295/12P,Telefonica. In het
TeliaSonera arrest antwoordde het Hof op een prejudiciële vraag niet alleen dat er sprake zou zijn van “een dergelijke prijssqueeze indien
het verschil tussen de groothandelsprijzen voor de intermediaire ADSL-diensten en de retailprijzen voor breedbandtoegangsdiensten voor
eindgebruikers negatief is, of ontoereikend ter dekking van de specifieke kosten van de intermediaire ADSL-diensten die TeliaSonera dient te
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Hof voegde daar aan toe dat: “ In een dergelijk geval zouden de concurrenten immers, hoewel zij even efficiënt zijn als de onderneming met
een machtspositie, het gevaar lopen slechts met verlies of met een kunstmatig lagere rentabiliteit op de retailmarkt actief te kunnen zijn.”
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55. TECO verkoopt eerst door aan Teconex of andere groothandelaars die vervolgens doorverkopen
aan installateurs en eindgebruikers, kan bij ABB slechts een deksel kopen aan de prijs van
[VETROUWELIJK] EUR. Dat deksel is dan nog niet verpakt. De prijs van een verpakte dekselset is
[VETROUWELIJK] EUR 298.
56. Het College acht het zoals eerder gesteld niet onredelijk dat ABB aan Eandis, gezien de grotere
afname, een betere prijs zou gunnen dan aan andere afnemers. Maar in casu verkoopt ABB de deksels
onder de kostprijs aan Eandis en met een hoge marge aan concurrenten van Eandis op de markt voor
de verkoop van deksels aan eindgebruikers. ABB neemt ook bij de berekening van de kostprijs van
door haar verkochte meterkasten een veel lagere kost voor dekselsets in aanmerking dan wat zij
aanrekent aan TECO en andere afnemers. Op ABB rust nochtans de verplichting uit de aanbesteding
er over te waken dat “het elektriciteitsmeterkastdeksel beschikbaar is in de ‘particuliere’ groot- en
kleinhandel in elektrisch installatiemateriaal zodat het kan aangekocht worden door installateurs aan
een marktconforme prijs.”299. [VETROUWELIJK].
57. Het College stelt ook vast dat ABB erkent dat de prijzen voor kasten onder druk staan, en in april
2018 wel de prijzen verlaagde voor producten die zij in concurrentie aanbiedt op de markt, maar niet
voor de dekselsets waarvoor zij een monopolie heeft300. Dit vergrootte nog de spanning tussen de
marktkansen van ABB en Eandis enerzijds, en al wie voor dekselsets afhankelijk is van ABB anderzijds.
58. Het is niet kennelijk onredelijk om aan te nemen dat ABB door deze prijszetting voor zichzelf en
Eandis vrijwel een monopolie kan verwerven wat betreft de verkoop van meterkasten aan
eindgebruikers, minstens dat ABB het heel erg moeilijk maakt voor andere ondernemingen om bij de
verkoop van meterkasten te concurreren met Eandis en ABB.
59. Indien [VETROUWELIJK]% als norm wordt aanvaard stelt het College vast dat het niet kennelijk
onredelijk is om te oordelen dat TECO “slechts met (…) een kunstmatig lagere rentabiliteit op de
retailmarkt actief (kan) zijn”301, en er dus sprake kan zijn van een prijssqueeze.
-

Overdreven hoge en overdreven lage prijzen

60. [VETROUWELIJK].
61. Het College acht het daarom in de huidige stand van de procedure niet voldoende aangetoond dat
de door ABB aan TECO aangerekende prijs op zich overdreven hoog zou zijn in de zin van artikel IV.2,
tweede lid, 1° WER en artikel 102 VWEU .
62. Maar het College acht het niet kennelijk onredelijk dat de prijszetting in zijn geheel onbillijk kan
worden geacht in de zin van artikel IV.2, tweede lid, 1° WER en artikel 102 VWEU.
V.2.1.d Besluit betreffende de prima facie inbreuk
63. Om deze redenen oordeelt het Mededingingscollege dat er voldoende aanwijzingen zijn om te
oordelen dat het prima facie niet kennelijk onredelijk is te denken dat de door Verweerster aan
Verzoekster aangerekende prijs voor de dekselsets een inbreuk kan zijn op artikel IV.2 WER en artikel
102 VWEU. Het College stelt daarbij vast dat Verweerster deze verschillen alleen verantwoordt door
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het eerder weerlegde argument dat een prijs die uit een aanbesteding volgt geen correct
vergelijkingspunt kan zijn, en verder geen objectieve verantwoording laat gelden.

V.2.2 Het te vermijden nadeel
V.2.2.a Het te vermijden nadeel voor Verzoekster
64. Artikel 64, §1 WER bepaalt dat voorlopige maatregelen genomen kunnen worden indien dringend
een toestand vermeden dient te worden die een (i) ernstig, (ii) onmiddellijk en (iii) moeilijk herstelbaar
nadeel kan veroorzaken voor de ondernemingen waarvan de belangen aangetast worden door de
praktijken die volgens het College prima facie het nemen van voorlopige maatregelen kunnen
verantwoorden.
65. Het College herinnert eraan dat volgens constante rechtspraak elke minder gunstige
omstandigheid waarin een onderneming terecht komt ten aanzien van de toestand waarin zij zich zou
bevinden indien zij de restrictieve praktijk niet zou ondergaan, als nadeel in aanmerking komt302 (mits
dit nadeel ook voldoende ernstig, onmiddellijk en (inmiddels) moeilijk herstelbaar is).
66. Daaraan kan worden toegevoegd dat het Hof van Justitie een prejudiciële vraag beantwoorde als
volgt: “Het begrip „nadeel bij de mededinging” in de zin van artikel 102, tweede alinea, onder c), VWEU
moet aldus worden uitgelegd dat het, in het geval waarin een onderneming met een machtspositie
discriminerende prijzen toepast op haar handelspartners op de stroomafwaartse markt, ziet op de
situatie waarin deze gedraging een verstoring van de mededinging tussen deze handelspartners tot
gevolg kan hebben. Voor de vaststelling van een dergelijk „nadeel bij de mededinging” is geen bewijs
van een daadwerkelijke en kwantificeerbare verslechtering van de mededingingspositie vereist, maar
die vaststelling moet worden gebaseerd op een analyse van alle relevante omstandigheden van het
concrete geval die de slotsom rechtvaardigt dat die gedraging invloed heeft op de kosten, winsten, of
enig ander relevant belang van een of meer van voornoemde partners, zodat deze gedraging die
mededingingspositie kan aantasten.”303
67. Uit de onder randnummer 29 vermelde distributiekanalen blijkt dat TECO en afnemers van TECO
concurreren met ABB en Eandis voor het verwerven en plaatsen van 25SLIM60 meter opstellingen
(meterkasten) en het leveren van de dekselsets. ABB beschouwt zich trouwens als een rechtstreekse
concurrent van TECO304. Indien TECO een duidelijk hogere prijs dient te betalen voor dekselsets dan
de prijs die aangerekend wordt aan Eandis, en naar het College moet aannemen dan de prijs die ABB
in rekening neemt bij het bepalen van de prijs voor door ABB op de markt gebrachte meterkasten, dan
veroorzaakt dit een nadeel voor TECO in de concurrentie met ABB en Eandis.
68. Het College stelt vast dat TECO laat gelden dat ABB meldde dat de prijs die ABB aan TECO aanrekent
voor leveringen in vrac zal verhogen305, en [VETROUWELIJK]. Dit betekent dat de marge van
Verzoekster bij de verkoop van meterkasten, die onvermijdelijk lager is dan deze van Verweerster
omdat zij wegens het gegunde monopolie dekselsets dient in te kopen, door Verweerster, die al een
prijs aanrekent waarvan het prima facie niet kennelijk onredelijk is aan te nemen dat zij onbillijk en/of
discriminerend is, nog verder wordt uitgehold. Gelet op wat tijdens de zitting is gesteld en algemeen
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mag worden aangenomen over de toerekening van algemene onkosten, is naar het oordeel van het
College de vrees gegrond dat een verdere erosie van de marge de werking van de enige concurrent
voor de productie van kasten306 ernstig kan bedreigen. Het College houdt er daarbij rekening mee dat
Verzoekster naar zij verklaarde alleen meterkasten produceert en commerciële risico’s dus niet over
een gamma producten kan spreiden.
69. Verzoekster vermeldde ook tijdens de zitting dat haar opdrachten waarvoor een dekselset vereist
is in de periode van 1 april tot 30 juni 2018 nog slechts minder dan de helft bedroegen van het aantal
in dezelfde periode in 2017. Het College kan niet uitsluiten dat dit verlies van klanten en hun indruk
dat TECO niet langer een betrouwbare leverancier zou zijn van meterkasten of dekselsets, in
hoofdzaak het gevolg is van de leveringsproblemen die ABB heeft gehad wegens technische redenen.
Wegens haar monopolie voor de deksels en het feit dat zij 80% kan leveren van de meterkasten aan
Eandis, is het risico van klantenverlies voor ABB zelf wellicht kleiner, wat het nadeel voor Verzoekster
en andere afnemers van dekselsets nog vergroot.
70. Het College oordeelt dat het door Verzoekster, en wellicht ook andere afnemers van dekselsets,
geleden nadeel als een ernstig nadeel moet worden aangemerkt in de zin van artikel IV.64, §1 WER.
71. Het College heeft geen reden om aan te nemen dat de door Verzoekster aangevochten
prijspraktijken niet meer zouden plaats vinden. Er is dus sprake van een voortdurend geleden en dus
onmiddellijk nadeel in de zin van artikel IV.64, §1 WER.
72. Wanneer Verzoekster zoals gesuggereerd onder randnummer 119 van het Verzoek door afnemers
onder druk wordt gezet om het litigieus deel van de prijs voor de dekselsets niet door te rekenen, leidt
dit tot een financieel verlies dat, maar wellicht pas na lang procederen, misschien vergoed zou kunnen
worden. Maar het zal daarbij altijd moeilijk zijn om de gederfde winst en opportuniteiten correct in te
schatten en een betrouwbare counterfactual aan te tonen. Het College oordeelt dat het nadeel
voldoende moeilijk herstelbaar is opdat sprake zou zijn van een nadeel in de zin van artikel IV.64, §1
WER.
V.2.2.b Het te vermijden nadeel voor het algemeen economisch belang
73. Mede gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU over de verplichting van Lidstaten
om de effectiviteit van de handhaving van de mededingingsregels te bewaken307, oordeelt het College
dat bij het beantwoorden van de vraag of een voorlopige maatregel geboden is voor het vermijden
van een toestand die schadelijk kan zijn voor het algemeen economisch belang, op de eerste plaats
gekeken moet worden naar wat vereist is voor het vrijwaren van het nuttig effect van de later te
nemen beslissing over de bodemzaak.
74. Het Mededingingscollege oordeelt dat in deze zaak de beslissing ten gronde over het al dan niet
bestaan van een inbreuk ook zonder voorlopige maatregelen nog nuttig effect kan hebben naar de
toekomst.

V.2.3 De gevraagde maatregelen
V.2.3.a Dringendheid
75. Artikel IV.64, § 1 WER vereist dat maatregelen dringend moeten zijn om een bepaalde toestand te
vermijden. Deze vereiste betreft dus, anders dan de eerder besproken onmiddellijkheidsvereiste, de
306
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maatregelen en niet het te vermijden nadeel. Het College acht het nemen van een maatregel dringend
indien een nadeel nu nog vermijdbaar is of nog beperkt kan worden.
76. Het Mededingingscollege oordeelt dat in deze zaak een toenemen van het nadeel veroorzaakt door
de in de prima facie beoordeling in aanmerking genomen praktijken alsnog vermeden kan worden.
Het Mededingingscollege acht het nemen van maatregelen daarom dringend in de zin van artikel
IV.64, § 1 WER.
V.2.3.b De gevraagde maatregelen
i) De gevraagde maatregelen
77. Verzoekster verzoekt om het nemen van de volgende maatregelen:
i.

“In hoofdorde: TECO toe te laten om het meterdekselset 25D60 zelf te vervaardigen en te
verdelen en TECO toe te laten toegang te hebben tot de (technische) informatie die haar zou
toelaten om het meterdekselset 25D60 te vervaardigen, in het bijzonder het definitief
lastenboek.

ii.

In ondergeschikte orde: GE te verplichten aan TECO de meterdekselsets 25D60 te leveren aan
dezelfde voorwaarden, minstens wat betreft prijs als wat betreft leveringstermijnen, als
degene waarmee EANDIS wordt beleverd en, met het oog op de toepassing hiervan, GE te
verplichten te preciseren welke de prijs is waaraan zij verkoopt aan EANDIS en de
leveringsvoorwaarden (met name de termijn) zijn waaraan zij aan EANDIS levert.

iii.

In ieder geval, GE te bevelen de beslissing van het Mededingingscollege te publiceren op de
startpagina van de website van GE en EANDIS, op kosten van GE,

iv.

En dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per inbreuk/per dag dat de
gevonden inbreuk(en) voortduurt/voortduren en dit vanaf de vijfde kalenderdag volgend op
de dag van de beslissing van het Mededingingscollege.

78. Het College oordeelt dat de onder (i) gevraagde maatregel in feite beoogt om de gunning van de
Aanbesteding voor de productie en het leveren van de dekselsets aan ABB door Eandis ongedaan te
maken. Het College acht de BMA daartoe onbevoegd308.
ii) De gevraagde maatregelen moeten doeltreffend zijn
79. Een maatregel is doeltreffend wanneer zij toelaat het nadeel of een toename van het nadeel te
vermijden of ten minste merkbaar te beperken.
80. Om de eerder gegeven redenen oordeelt het College dat ABB een hogere prijs kan aanrekenen aan
de afnemers van dekselsets dan de aan Eandis aangerekende prijs, en de onder (ii) gevraagde
maatregel daarom niet kan worden opgelegd. Het College stelt ook vast dat het, ook zo dit al zijn taak
zou zijn, in de huidige stand van de procedure en gelet op de soms tegenstrijdige gegevens niet met
de vereiste proportionaliteit in de afweging van de rechtmatige belangen van partijen een
maximumprijs kan bepalen.
81. Om verdere mededingingsverstoringen ten minste te beperken, acht het College het daarentegen
gepast op te leggen dat Verweerster haar marktgedrag bij het aanbieden van het product waarvoor
zij een monopolie verkreeg, afstemt op haar marktgedrag betreffende in concurrentie aangeboden
308
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producten. Dit kan op een verifieerbare wijze worden benaderd indien Verweerster
prijsverminderingen voor meterkasten of onderdelen daarvan ook met een tenminste even hoog
percentage toepast op de prijzen die zij, ongeacht de configuratie waarin zij worden geleverd,
aanrekent voor dekselsets. Op deze wijze wordt een verdere erosie van de marge voor Verzoekster
en andere afnemers van dekselsets ten minste beperkt, en een verder vertekenen van de verhouding
tussen de kost van de deksels en de totale kost van meterkasten vermeden. Om de effectiviteit van
deze maatregel te versterken oordeelt het College het vereist dat ook de eerdere prijsvermindering
van april 2018 voor meterkasten die Verweerster vermeldt onder randnummer 39 van haar
Schriftelijke opmerkingen alsnog wordt toegepast op de prijs van dekselsets.
82. Het College heeft twijfels betreffende de toegevoegde waarde van de onder (iii) gevraagde
publicatie op de startpagina’s van de websites van Eandis en ABB:
i.

Het College acht het overbodig en niet doeltreffend om heel de beslissing te publiceren op de
vermelde websites, en beperkt de publicatieverplichting tot punt (2(d)) van het dispositief.

ii.

Het College oordeelt dat een publicatie op de startpagina van Eandis vooral gezien zal worden
door bezoekers die niet op zoek zijn naar informatie over 25SLIM60 meterkasten. Bij
ontbreken van een pagina over bij Eandis beschikbare meterkasten, verkiest het College een
publicatie in een voor installateurs van elektrische installaties bestemde nieuwsbrief, zoals die
waarin
eerder
sprake
was
van
de
25D60
meterkastdeksels:
https://www.eandis.be/nl/publicaties/artikels/nieuwsbrief-installateurs-elektriciteit-januari2018.

iii.

Het College oordeelt dat een publicatie op de startpagina van ABB evenmin geïnteresseerden
in meterdekselsets of meterkasten doeltreffend informeert over de verplichtingen die rusten
op
ABB.
Het
College
verkiest
een
publicatie
op
pagina:
http://be.geindustrial.com/producten/verdeel-en-meterkasten.

83. Het College oordeelt verder dat het om een verlies aan vertrouwen van de markt in TECO en een
bevoordeligen van Eandis te vermijden gepast is dat ABB er zich toe verbindt bestellingen systematisch
volgens het FIFO beginsel af te handelen.
84. Het College oordeelt ten slotte dat de door het College opgelegde maatregelen minder ver gaan
dan de maatregelen waarom Verzoekster heeft verzocht en waartegen Verweerster zich heeft kunnen
verdedigen.
iii) De gevraagde maatregelen moeten proportioneel zijn
85. Voor het beoordelen van de proportionaliteit van voorlopige maatregelen dient het College
rekening te houden met de impact van het al dan niet nemen van maatregelen voor Verweerster en
Verzoekster in de hypothesen dat in de beslissing betreffende de Klacht al dan niet een inbreuk wordt
vastgesteld.
86. Het College acht deze maatregelen proportioneel om de volgende redenen:
i.

Verweerster wordt verplicht om een prijsbeleid waarover zij zelf beslist ook toe te passen op
een
product
waarvoor
zij
een
monopolie
verkreeg.
De verplichting om bestellingen verder volgens het FIFO beginsel af te handelen betreft het
continueren
van
wat
volgens
Verweerster
haar
huidige
praktijk
is.
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En de publicatieverplichting is beperkt tot wat direct relevant is voor de opgelegde
maatregelen.
ii.

Het niet nemen van de maatregelen zou gelet op de aard van het nadeel , voor Verzoekster
een ernstig door de betwiste praktijken veroorzaakt nadeel niet hebben voorkomen of
beperkt indien in de beslissing over de Klacht een inbreuk wordt vast gesteld.
V.2.3.c Handhaving of aanpassing

87. Deze beslissing dient naar het oordeel van het College te voorzien in een procedure indien
betwisting ontstaat over de uitvoerbaarheid of het respecteren van deze maatregelen, of indien
geoordeeld wordt dat er redenen zijn om de maatregel te interpreteren, te herzien of in te trekken.
88. Artikel IV.73 WER bepaalt dat het College de in artikel IV.70, §1 WER bedoelde dwangsommen kan
opleggen om de bij toepassing van artikel IV.64, §1 WER genomen voorlopige maatregelen te doen
naleven. Deze dwangsommen kunnen overeenkomstig artikel IV.70, §1 WER tot 5% per dag vertraging
bedragen van de gemiddelde dagelijkse omzet bepaald overeenkomstig artikel IV.74 WER.
ABB had volgens de meest recent op 28 augustus 2017 goedgekeurde in de Balanscentrale
beschikbare jaarrekening over het boekjaar 2016 een omzet van 86 625 972 EUR. Het College beschikt
echter niet over gegevens betreffende de omzet van Verweerster in België. Deze dient aan het College
meegedeeld te worden bij een verzoek tot opleggen van een dwangsom.
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OM DEZE REDENEN
1. Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel IV.64, §1 WER dat het verzoek om
voorlopige maatregelen van de NV TECO jegens de BVBA ABB Industrial Solutions ontvankelijk is
en in de hierna volgende mate gegrond.
2. Legt het Mededingingscollege de BVBA ABB Industrial Solutions de volgende maatregelen op:
a) De BVBA ABB Industrial Solutions dient de prijsvermindering die zij vermeld heeft onder
randnummer 39 van haar Schriftelijke opmerkingen toe te passen voor alle gedane en
toekomstige bestellingen voor 25D60 dekselsets ongeacht de configuraties waarin zij
worden besteld (referenties 603528, 603534 en 603544 of referenties die aan het gamma
25D60 meterdeksel sets zouden worden toegevoegd).
b) De BVBA ABB Industrial Solutions dient prijsverminderingen waartoe zij zou beslissen voor
25SLIM60 meterkasten of enige component daarvan ook voor een tenminste even hoog
percentage toe te passen op de prijzen voor 25D60 dekselsets ongeacht de configuraties
waarin zij worden besteld (referenties 603528, 603534 en 603544 of referenties die aan
het gamma 25D60 meterdeksel sets zouden worden toegevoegd). Zij dient zich te
onthouden van elke niet objectief gerechtvaardigde prijsverhoging voor deze producten.
c) De BVBA ABB Industrial Solutions dient er zich toe te verbinden bestellingen van 25D60
meterdeksel sets volgens het FIFO beginsel te blijven afhandelen zonder daarbij een
onderscheid te maken tussen de configuraties waarin zij worden besteld (referenties
603528, 603534 en 603544 of referenties die aan het gamma 25D60 meterdeksel sets
zouden worden toegevoegd). Dit principe dient ook te gelden voor dekselsets die de BVBA
ABB Industrial Solutions zelf aanwendt voor de productie van meterkasten en zij dient de
gegevens ter beschikking te houden om dit aan te tonen.
d) Het dispositief van deze beslissing moet gepubliceerd worden op de website van ABB
Industrial Solutions op http://be.geindustrial.com/producten/verdeel-en-meterkasten;
en in een door Eandis op hun website gepubliceerde Nieuwsbrief installateurs
elektriciteit; op kosten van ABB binnen een termijn van drie weken na de datum van deze
beslissing.
e) Deze maatregelen gelden, onverminderd de onder (4) in dit dispositief voorziene
mogelijkheden om de opgelegde maatregelen te wijzigen of in te trekken, inzake de
maatregelen onder (a), (b) en (c) vanaf de zesde werkdag na de datum van deze beslissing
en tot de beslissing die een einde stelt aan de procedure betreffende de onder nummer
MEDE-PK-18/0025 door het Auditoraat geopende zaak, en inzake de maatregel onder (d)
vanaf de zesde werkdag na de datum van deze beslissing en gedurende een termijn van
drie maanden na de datum van deze beslissing .
3. Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel IV.73 WER dat indien het College in een
onder (4) in dit dispositief georganiseerde procedure vast stelt dat een van deze maatregelen niet is
uitgevoerd, een in die procedure te bepalen dwangsom verschuldigd zal zijn per dag vertraging vanaf
de dag waarop de dwangsom verschuldigd is verklaard tot de dag waarop het Auditoraat vast stelt dat
de betrokken maatregel is uitgevoerd of tot de beslissing die een einde stelt aan de procedure
betreffende de onder nummer MEDE-PK-18/0025 door het Auditoraat geopende zaak.
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4. Beslist het Mededingingscollege dat:
a) Indien betwisting ontstaat over de interpretatie, uitvoerbaarheid of het respecteren van de
voorlopige maatregelen bedoeld onder (2) in dit dispositief, of over de feitelijke gegevens
waarop deze beslissing steunt, kunnen de NV TECO en de BVBA ABB Industrial Solutions zich
tot de auditeur-generaal wenden. Zij dienen de andere partij hierover zonder verwijl in te
lichten. De auditeur-generaal of een door haar aangestelde auditeur zijn bevoegd om de
maatregel te interpreteren en op het respecteren er van toe te zien bij toepassing van artikel
IV.26, § 2, 6° WER.
b) Indien de interpretatie of een beslissing van de auditeur-generaal of de door haar aangestelde
auditeur betwist wordt, of gemeend wordt dat de maatregelen dienen te worden gewijzigd of
ingetrokken, kunnen de partijen of de auditeur-generaal of de door haar aangestelde de
voorzitter vragen om een maatregel of beslissing te interpreteren, te herzien of in te trekken.
c) Indien de NV TECO of de auditeur-generaal oordelen dat een van de onder (2) in dit dispositief
opgelegde maatregelen niet naar behoren wordt uitgevoerd, dan kunnen zij de voorzitter
vatten met de vraag om een dwangsom op te leggen.
d) Indien de voorzitter gevat wordt moet dat verzoek door de verzoekende partij onverwijld
meegedeeld worden aan de andere partijen in die procedure. Zij moeten over een termijn van
vijf werkdagen beschikken om op dit verzoek te antwoorden. De voorzitter vat het College dat
zal beslissen op de stukken tenzij de voorzitter een zitting organiseert.
Aldus beslist op 3 september 2018 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques
Steenbergen, voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het Mededingingscollege,
Caroline Cauffman en Freddy Van den Spiegel, assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Voor het Mededingingscollege,

J. Steenbergen
voorzitter
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