Persbericht
15 december 2011 – Rekenhof
-------------------------------------------------------------Verslag aan het federaal parlement:
Naar een doeltreffende controle op de restrictieve mededingingspraktijken Opvolgingsaudit
15 december 2011 – Het Rekenhof publiceert op zijn website de resultaten van een
opvolgingsaudit over de werking van de Belgische mededingingsautoriteit. Het stelt vast
dat de aanbevelingen uit zijn verslag van 2006 ertoe bijgedragen hebben dat deze instelling
een beter beheer heeft gekregen. Door nieuwe maatregelen zouden de onderzoeken echter
nog beter kunnen worden georganiseerd en de dossiers over concurrentiebeperkende
praktijken sneller kunnen worden behandeld.
In juni 2006 publiceerde het Rekenhof een onderzoeksverslag over de werking van de
Belgische mededingingsautoriteit (Naar een doeltreffende controle op de restrictieve
mededingingspraktijken). Het Rekenhof stelde daarin onder meer vast dat het onderzoek van
de dossiers over ‘restrictieve mededingingspraktijken’ (concurrentiebeperkende praktijken,
zoals prijsafspraken, misbruik van machtspositie…) onvoldoende werd opgevolgd. Het merkte
ook op dat de behandelingstermijnen vaak meer dan zeven jaar bedroegen na de ontvangst
van de klacht. Bovendien was er maar één enkele straf uitgesproken.
Sinds 2006 heeft de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische
mededinging een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan om de mededingingsautoriteit zich
te laten toeleggen op de concurrentiebeperkende praktijken.
Uit de opvolgingsaudit van het Rekenhof blijkt dat met zijn aanbevelingen uit 2006 rekening is
gehouden en dat die de mededingingsautoriteit helpen evolueren hebben naar een beter
beheer. Zo heeft de Raad voor de Mededinging de achterstand bij de verwerking van dossiers
ingelopen en straffen uitgesproken voor concurrentiebeperkende praktijken. Bovendien
hebben de Raad en de Algemene Directie Mededinging initiatieven genomen om het beleid
beter bekend te maken.
Het Rekenhof is echter van oordeel dat bijkomende maatregelen nodig zijn om het onderzoek
van de dossiers beter te organiseren en de behandelingstermijn van de dossiers over
concurrentiebeperkende maatregelen die aan de Raad voor de Mededinging worden
voorgelegd, in te korten. Dat kan door het huidige beheer van de onderzoeken te
herorganiseren of een onafhankelijke mededingingsautoriteit op te richten. Het Rekenhof doet
aanbevelingen voor elk van die opties.
In zijn antwoord verwelkomt de minister voor Ondernemen en Administratieve
Vereenvoudiging deze bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het concurrentiebeleid. Hij
benadrukte daarnaast dat, welke oplossing ook wordt gekozen, meer middelen nodig zullen
zijn voor dat beleid.

Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen,
de gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door
nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te
zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde
diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten
opzichte van de overheden die het controleert.
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Het verslag Naar een doeltreffende controle op de restrictieve mededingingspraktijken werd
aan het federale parlement bezorgd. Het verslag (25 p.), het verslag van juni 2006 (26 p.) en
dit persbericht zijn terug te vinden op de website van het Rekenhof (www.rekenhof.be).
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