Samenvatting

Sinds 1993 is de bescherming van de economische mededinging toevertrouwd
aan een administratief rechtscollege (de Raad voor Mededinging) en aan een
onderzoeksorgaan (de dienst voor de Mededinging van de FOD Economie). De
onderzoekscomponent werd later versterkt met een korps verslaggevers.
De organen treden zowel op voor concentraties van ondernemingen als voor restrictieve mededingingspraktijken (afspraken, misbruik van een machtspositie).
Ondanks verscheidene maatregelen eind jaren negentig en aanzienlijke indienstnemingen eind 2000 en in 2004, voldoet de toepassing van de wetgeving nog
steeds niet aan de verwachtingen op het gebied van de restrictieve mededingingspraktijken. Daarom heeft de regering een nieuw wetsontwerp ingediend.
Eind 2005 heeft het Rekenhof de ontwikkelingen onderzocht binnen de capaciteit
van de organen voor mededinging om op te treden tegen restrictieve mededingingspraktijken.
Het Rekenhof is van oordeel dat te weinig dossiers zijn behandeld, zowel in het
stadium van het onderzoek als op het niveau van de Raad. Bovendien zijn de
behandelingstermijnen te lang en contraproductief, rekening houdend met de ontwikkelingen in talrijke economische sectoren.
Van de 187 klachtendossiers ingediend sinds 1993 is slechts in 58 een beslissing
genomen (waarvan slechts één tot een sanctie leidde). De helft van de dossiers
waarin een beslissing werd genomen, vergde een totale behandelingstijd van
meer dan zeven jaar, terwijl de meeste dossiers in onderzoek meer dan vijf jaar
oud zijn.
De organen voor de mededinging slagen er daarentegen wel in de behandelingstermijnen na te leven die de wet oplegt voor de aanmeldingen van concentraties
of die de voorzitter van de Raad oplegt voor het onderzoeken van aanvragen voor
voorlopige maatregelen.
Sinds verscheidene jaren beschikken ze over een capaciteit waarmee ze sneller
en efﬁciënter meer dossiers over mededingingspraktijken zouden moeten kunnen
behandelen.
Volgens het Rekenhof hoeven de middelen niet verder te worden verhoogd om
betere resultaten te verkrijgen Die kunnen immers worden bereikt door een
actiever beheer met meer aandacht voor de behandelingstermijnen.
Een concurrentiebeleid dat duidelijke aanwijzingen geeft voor de markt kan slechts
worden gerealiseerd als mogelijke restrictieve mededingingspraktijken worden
onderzocht op initiatief van het korps verslaggevers en worden behandeld door
de Raad binnen redelijke termijnen die overeenstemmen met de noodwendigheden van het bedrijfsleven.
Dit verslag bevat de aanbevelingen die de onderzoeksorganen en de Raad kunnen
helpen de verwachte resultaten te bereiken.
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