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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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1 Inleiding

1.1

Bescherming van de economische mededinging

Bescherming van de economische mededinging
De wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging,
van kracht vanaf 1 april 1993, heeft de organen voor de mededinging opgericht
die een effectieve economische mededinging moeten vrijwaren en bevorderen1.
Ze moeten ervoor zorgen dat de werking van de markt niet wordt verstoord door
handelingen die de mededinging verhinderen.
Restrictieve mededingingspraktijken, zoals afspraken (onderlinge prijsafspraken
bijvoorbeeld) en misbruik van een machtspositie, kunnen de mededinging binnen
een bepaalde markt schaden. Die praktijken zijn overtredingen die worden opgespoord en kunnen worden bestraft met verboden, dwangsommen of boetes.
Concentraties (overnames of fusies van ondernemingen) van een bepaalde
omvang moeten vooraf worden meegedeeld en moeten preventief worden gecontroleerd. Om de economische belangen en de rechtszekerheid van de betrokken
partijen te vrijwaren, wordt een concentratie stilzwijgend aanvaard als geen enkele
beslissing wordt genomen binnen de dwingende termijn die de wet oplegt.
In 2005 bedroegen de kredieten voor de bezoldiging van het personeel van de
organen voor de mededinging en voor hun werking 2.535.000 euro.
De impact van het goede beheer van de organen voor mededinging is echter veel
groter dan dat bedrag uit de begroting, door de invloed die ze kunnen uitoefenen
op de economische doeltreffendheid door de preventieve, repressieve en ontradende aard van hun opdracht.
De wet heeft het toezicht op de economische mededinging aan vier organen toevertrouwd:
•

een beslissingsorgaan: de Raad voor de Mededinging;

•

onderzoeksorganen: de Dienst voor de Mededinging en het korps verslaggevers;

•

een consultatief orgaan: de Commissie voor de Mededinging.

Een beslissingsorgaan: de Raad voor de Mededinging
De Raad is een administratief rechtscollege dat geschillen over mededingingsrecht behandelt. Het gaat daarbij om objectieve geschillen: noch de Raad, noch
de onderzoeksorganen zijn gebonden door de indiening van een klacht of door de
actie van een klager.
De Raad moet de overtredingen van het verbod op restrictieve mededingingspraktijken vaststellen en bestraffen. Hij kan bevel geven tot het stopzetten ervan
volgens de regels die hij voorschrijft. De voorzitter van de Raad kan voorlopige
maatregelen opleggen.

1

Op de site van de federale overheidsdienst Economie kan men de reglementering, de actoren, de
beslissingen en de procedures terugvinden: http://mineco.fgov.be/homepull_nl.htm
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De Raad doet ook uitspraak over de aanvaardbaarheid van concentraties. Sommige van die concentraties vereisen een grondiger onderzoek tijdens een tweede
onderzoeksfase. De Raad kan besluiten de concentratie te aanvaarden, en daarbij
eventueel bepaalde voorwaarden opleggen. Hij kan de concentratie ook weigeren.
Valt er geen beslissing binnen de wettelijke dwingende termijn, dan wordt de
concentratie stilzwijgend aanvaard.
Tegen de beslissingen van de Raad kan bij het Hof van Beroep van Brussel in
hoger beroep worden gegaan.
Onderzoeksorganen: de Dienst voor de Mededinging en het korps verslaggevers
De Dienst voor de Mededinging heeft als opdracht de restrictieve mededingingspraktijken op te sporen en te onderzoeken. Hij onderzoekt de zaak en waakt over
de uitvoering van de beslissingen.
De restrictieve mededingingspraktijken worden onderzocht na een klacht of van
rechtswege (op verzoek van de Raad of van de minister van Economie, of op
eigen initiatief door de onderzoeksorganen).
Algemeen omvat het onderzoek een economische en juridische analyse van de
gegevens verzameld bij de klagers en de actoren op de markt, wat een uitgebreide en langdurige correspondentie kan impliceren. Als het onderzoek besluit
dat er sprake is van een restrictieve mededingingspraktijk, worden de punten van
bezwaar meegedeeld aan de beschuldigde partijen voor het verslag bij de Raad
wordt ingediend.
De Dienst voor de Mededinging onderzoekt daarnaast de concentratiedossiers
die aan de Raad worden voorgelegd. Bovendien kan de minister van Economie
hem vragen een algemeen of sectorieel onderzoek te voeren en staat hij de Europese overheden bij in het toezicht op de mededingingsregels van de Europese
Unie.
Bij wet van 26 april 1999 is daarnaast een korps verslaggevers opgericht. Zowel
de Dienst voor de Mededinging als het korps verslaggevers behoren administratief tot de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt van de
FOD Economie.
De verslaggevers leiden en organiseren het onderzoek van de zaken (restrictieve
mededingingspraktijken en concentraties). Ze leggen de onderzoeksverslagen
voor aan de Raad. Het korps verslaggevers bepaalt inzonderheid de volgorde
voor behandeling van de onderzoeksdossiers.
Elk onderzoek leidt tot een beslissing van de Raad en impliceert dus de voorlegging van een verslag, ook al is de klacht niet ontvankelijk of manifest ongegrond.
Een consultatief orgaan: de Commissie voor de Mededinging
De Commissie voor de Mededinging, opgericht bij de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven, is een consultatief orgaan. Het heeft als opdracht advies te geven,
ook op eigen initiatief, over kwesties van algemeen beleid inzake mededinging.

8
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Moeilijkheden bij de uitvoering van de wet
Zoals het Rekenhof eind jaren negentig had onderstreept, heeft de uitvoering van
de wet de verwachtingen niet ingelost2. Op dat ogenblik was de wet van 1991
slechts gedeeltelijk uitgevoerd, haar doelstellingen waren niet bereikt en de door
de wet opgerichte organen konden geen redelijke behandelingstermijnen waarborgen.
Het Rekenhof had met name problemen vastgesteld met het statuut van de voorzitter van de Raad, het niet vaststellen van een speciﬁeke formatie voor de Dienst
(hoewel de wet daarin voorziet) en het had vastgesteld dat het leiden van de
onderzoeken aanleiding gaf tot onenigheden tussen de Raad en de Dienst.
De Raad had geen permanente leden en zijn werking werd gekenmerkt door een
gebrek aan continuïteit. In 1997 hebben de magistraten van de Raad hun activiteiten opgeschort en de Raad heeft tussen 1996 en 2000 geen enkel jaarverslag
gepubliceerd.
De Dienst voor de Mededinging hield zich hoofdzakelijk bezig met het onderzoeken van de concentratiemeldingen. Wat de restrictieve mededingingspraktijken
betreft, werden de aanvragen voor voorlopige maatregelen behandeld, maar de
behandeling van de klachten keek tegen een grote achterstand aan.
Versterking van de organen voor de mededinging
Om die toestand te verhelpen, heeft de Ministerraad verschillende maatregelen
genomen die zijn omgezet in wetswijzigingen (de wetten van 26 april 1999). Die
bepalen het volgende:
•

de Raad kreeg vier permanente leden (wat het probleem van het statuut
van de voorzitter regelde);

•

de leiding van de onderzoeken werd toevertrouwd aan een korps verslaggevers.

Bovendien werd de personeelsbezetting van de Dienst voor de Mededinging
geregeld versterkt. Vooral eind 2000 en in 2004 kwamen er aanzienlijke uitbreidingen.
Sinds 1993 hebben de Dienst voor de Mededinging en het korps verslaggevers
de aanmeldingen van concentraties binnen de dwingende wettelijke termijnen
onderzocht, d.w.z. in de meeste gevallen in minder dan 45 dagen (ook van 1996
tot 1999, in de periode waarin de concentraties stilzwijgend werden aanvaard
omdat er geen beslissing van de Raad was).
Doordat in 2003 een vereenvoudigde procedure voor de aanmeldingen van concentraties van een kleine omvang is ingevoerd, is de effectieve behandelingstermijn van die dossiers vervolgens nog verkort.
Voor de restrictieve mededingingspraktijken zijn echter aanwijzingen van een onbevredigende werking blijven bestaan (jaarverslagen die melding maken van een aanzienlijke achterstand, parlementaire vragen, algemene beleidsverklaringen).

2

Zie het 155e Boek van het Rekenhof, te raadplegen op de site www.rekenhof.be
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1.2

Geplande nieuwe maatregelen

De redenen die over het algemeen worden aangevoerd om de moeilijkheden bij de
uitvoering van de wet tot bescherming van de economische mededinging te verklaren, zijn het gebrek aan middelen, de prioritaire behandeling van de concentraties3
en het formalisme van de procedure, die een beslissing van de Raad vereist om
een dossier te kunnen afsluiten.
Om de doeltreffendheid van de organen voor de mededinging te versterken, heeft
de regering op 21 december 2005 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers een
nieuw wetsontwerp ingediend4. Het ontwerp is op 20 april 2006 door de Kamer
goedgekeurd.
Deze wetswijziging wil de werklast van het onderzoek van de concentraties verlichten door het korps verslaggevers te laten beslissen over bepaalde concentraties en door de permanente middelen van de organen voor de mededinging nogmaals te versterken.
De Raad zal immers zes permanente leden tellen (in de plaats van vier) en zes
occasionele leden (in de plaats van zestien).
Het korps verslaggevers (dat een auditoraat is geworden dat rechtstreeks aan de
Raad verbonden is) zal aangroeien van zes tot tien leden.
Het auditoraat zal de bevoegdheid hebben klachten en aanvragen voor voorlopige
maatregelen te seponeren via een gemotiveerde beslissing, zonder de zaak aan
de Raad te moeten voorleggen (de klager zal echter nog altijd bij de Raad in
beroep kunnen gaan). De wetswijziging geeft het auditoraat eveneens de bevoegdheid binnen een vereenvoudigde procedure concentraties toe te staan en het
belast datzelfde auditoraat ermee over de uitvoering van de beslissingen van de
Raad te waken.
Dat “openbaar ministerie” voor geschillen over mededinging zal de werkzaamheden van de Raad aanzienlijk verlichten.
De Dienst voor de Mededinging zal, naast zijn huidige opdrachten, uitdrukkelijk
ermee worden belast het beleid op het gebied van economische mededinging
voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren.
Het auditoraat zal de prioriteiten van het beleid bepalen om de wet uit te voeren
en de vaststelling van de volgorde van behandeling van de dossiers. Dat gebeurt
tijdens vergaderingen die de leidende ambtenaar van de Dienst voor de Mededinging voorzit.

3

“Eén van de redenen voor de minder goede werking van de WBEM is de manier waarop de
aanmelding van concentraties is geregeld. Er gelden strikte termijnen voor de aanmelding. Het
gevolg is een scheeftrekking in het gebruik van de middelen: te veel mensen, tijd, geld en energie gaan verhoudingsgewijze naar het onderzoek van concentratieaanmeldingen die achteraf niet
gevaarlijk blijken te zijn voor de concurrentie, waardoor te weinig middelen overblijven voor de
restrictieve mededingingspraktijken. Tot 70 % van de werktijd gaat op aan het behandelen van
concentraties die uiteindelijk toch worden toegestaan.” (Algemene beleidsnota van de minister
van Economie voor het jaar 2005, Parl. St. Kamer, DOC 51 – 1371/005).

4

Wetsontwerp tot bescherming van de economische mededinging, Parl. St. Kamer, DOC 51 –
2180/001, goedgekeurd in de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het
Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw op 27 maart 2006.
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1.3

Onderzoek van het Rekenhof

Het Rekenhof heeft beslist de evoluties te onderzoeken in de capaciteit van de
Raad, het korps en de Dienst om de klachten, de aanvragen voor voorlopige
maatregelen en de onderzoeken van rechtswege inzake restrictieve mededingingspraktijken te behandelen.
Deze audit heeft niet als doel de kwaliteit van de beslissingen van de mededingingsorganen te beoordelen, maar wel hun activiteiten te bekijken in het licht van
de behandelingstermijnen.
Daartoe werden alle dossiers onderzocht die vanaf het begin (1993) tot 30 juni 2005
werden geopend, net zoals de beslissingen van de Raad tot 31 december 2005.
Daarvoor werden gesprekken gevoerd met de verslaggevers, de onderzoekers
(personeelsleden van de dienst belast met het onderzoek van de dossiers) en de
voorzitter van de Raad.
De audit van het Rekenhof werd bij brief van 5 oktober 2005 aangekondigd. Hij
werd uitgevoerd tijdens het laatste trimester van 2005.
Bij brief van 23 februari 2006 werd een voorontwerp van verslag voorgelegd aan de
voorzitter van de Raad voor de Mededinging, aan het korps verslaggevers en aan
de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt. Naar aanleiding van
de antwoorden van de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt
van de FOD Economie (brief van 22 maart 2006) en van de voorzitter van de Raad
voor de Mededinging (brief van 28 maart 2006).
Bij brief van 26 april 2006 heeft het Rekenhof zijn ontwerp van verslag voorgelegd aan de Minister van Economie. Die heeft zijn commentaar meegedeeld in
een brief van 18 mei 2006. Zijn opmerkingen zijn in het verslag verwerkt.
De minister is van plan om de verschillende organen op hun verantwoordelijkheden te wijzen en hen te vragen hoe zij denken tegemoet te komen aan de
aanbevelingen.
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2 Alarmerende balans van de dossiers over de restrictieve
mededingingspraktijken

Klachten
Vanaf de oorsprong in 1993 werden 187 klachten (cijfer op 30 juni 2005) ingediend
bij de organen voor de mededinging.
•

Voor ongeveer een derde van de klachten (58) heeft de Raad een formele
beslissing genomen; de dossiers zijn dan ook afgesloten.

•

Voor 16 % ervan (30) is het onderzoek beëindigd en wordt op de beslissing
van de Raad gewacht.

•

53 % van de klachten (99) bevindt zich nog in het stadium van het onderzoek.

De klachten dekken een periode van meer dan twaalf jaar. Onderstaande graﬁek
bevat de gegevens volgens het jaar van indiening van de klacht.
Graﬁek 1 – Dossiers per jaar

De meeste beslissingen slaan op klachten ingediend vóór 1998. De grote meerderheid van de dossiers ingediend sinds 1998, net als verschillende dossiers van
vóór 1998, zijn nog altijd in onderzoek.
Voorlopige maatregelen
Sinds 1993 werden 66 aanvragen om voorlopige maatregelen ingediend. Voor 61
heeft de voorzitter van de Raad een beslissing genomen. Voor vijf andere aanvragen die van 1996 tot 1999 werden ingediend, is het onderzoeksverslag ingediend
zonder dat een beslissing werd genomen.
Onderzoeken van rechtswege
Sinds 1993 werden 29 onderzoeken van rechtswege geopend. Slechts voor twee
werd een beslissing genomen, vier zijn hangende voor de Raad, terwijl 23 nog
geopend zijn bij de onderzoeksorganen.
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3 Onderzoek van de restrictieve mededingingspraktijken

3.1

Capaciteit van de onderzoeksorganen

Eind 2000 bedroeg het aantal onderzoekers van de Dienst voor de Mededinging
(ambtenaren van universitair niveau die de dossiers behandelen) vijftien, uitgedrukt in voltijds equivalent eenheden. Dat aantal is tussen 2000 en 2005 verdubbeld tot dertig, met een minimum van 17 in 2003. Er werd een groot aantal onderzoekers aangeworven in 2000 (acht), vooral op het einde van het jaar, en in 2004
(vijftien).
De leiding van de Dienst heeft echter op de moeilijkheden veroorzaakt door het
aanzienlijke personeelsverloop.
Twee verslaggevers werden in oktober 1999 voorlopig aangesteld. Dat aantal werd
in april 2000 op vier gebracht. In september 2003 zijn de eerste twee verslaggevers
in vast verband in dienst getreden, daarna twee in februari 2004 en nog eens twee
in september 2004. Het aantal verslaggevers bedraagt nu dus zes.
Sinds 2000 werden voor de behandeling van de concentraties slechts drie personeelsleden voltijds equivalent ingezet. Alleen in 2003 waren dat er meer (zes).
Die verhouding wordt bevestigd door de BPR5 opgesteld in 2005.
Uit het onderzoek blijkt dat de onderzoeksorganen sinds 2001 voor de behandeling van de restrictieve mededingingspraktijken, over de onderstaande middelen
(aantal instructeurs) beschikten.

Commentaar van
de administratie

Jaar

Aantal
onderzoekers

Aantal onderzoekers
voor de concentraties

Aantal onderzoekers voor
de restrictieve mededingingspraktijken

2001
2002
2003
2004
2005

24
19
17
24
30

3
4
6
3
2

21
15
11
21
28

Reactie van het korps verslaggevers
“Hoewel het juist is dat sinds 2003 en de invoering van de vereenvoudigde procedure, de noodzakelijke bezetting voor de behandeling van concentraties duidelijk
gedaald is, is het overdreven te stellen dat deze daling al sinds 2000 is vastgesteld.
Ook al lijkt bovendien het aantal van drie ambtenaren (voltijdse equivalenten) in
theorie correct voor de jaren 2004 en volgende, werd in de praktijk een groter aantal ambtenaren ingezet voor de het onderzoek van de concentratiedossiers, omdat
dat type onderzoek zich bijzonder leent voor de opleiding van nieuwe collega’s.”

5

ECO-BPR, Business Process Reengineering van de FOD Economie, KMO’s, Middenstand & Energie, deel 3bis – Toezicht op de mededinging.
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3.2

Behandeling van de restrictieve mededingingspraktijken

Klachten
Op 31 december 2005 waren bij de onderzoeksorganen 99 klachtendossiers geopend.
Uit de controle door het Rekenhof blijkt het volgende:
•

Slechts een minderheid daarvan (30 %) actief worden behandeld.

•

De dossiers die in de feiten verjaard zijn, vertegenwoordigen 40 %. Een
dossier is verjaard wanneer sinds vijf jaar geen enkele onderzoeksdaad
werd gesteld. Elke onderzoeksdaad stuit de verjaring en doet de termijn
van vijf jaar opnieuw lopen. De wet preciseert of deﬁnieert echter niet wat
een onderzoeksdaad is.

•

De “slapende” dossiers vertegenwoordigen 30 %. Het Rekenhof beschouwde
een dossier als slapend als sinds twee jaar geen enkele onderzoeksdaad
is gesteld of wanneer geen enkele onderzoeksdaad wordt overwogen. Aan
die dossiers wordt niet geraakt in afwachting van de verjaring.

Uit het bovenstaande blijkt dat heel wat dossiers die bij de onderzoeksorganen
geopend zijn, in werkelijkheid verjaard zijn of weldra zullen verjaren. Het geheel van
activiteiten ligt dan ook aanzienlijk lager dan de statistieken die in het jaarverslag
worden gepubliceerd en die als antwoord op parlementaire vragen worden verstrekt. Die statistieken vermelden immers het totale aantal van de dossiers. Als
men enkel de op 31 december 2005 geactiveerde dossiers in aanmerking neemt,
dan blijkt het aantal dossiers gelijk aan het aantal onderzoekers.
Het feit dat de Raad moet worden ingeschakeld om een dossier af te sluiten,
verklaart dat de verjaring een bewuste keuze is om de klachten te beheren. Wanneer de onderzoeksorganen van oordeel zijn dat een klacht weinig relevant is,
wachten ze liever de verjaring af dan seponering, voor te stellen, omdat daarvoor
een gemotiveerd verslag moet worden ingediend. Hoewel aan de Raad al verschillende voorstellen tot seponering zijn voorgelegd, blijven talrijke dossiers die ook
voor seponering in aanmerking komen, bij de onderzoeksorganen in afwachting
van hun verjaring.
De onderstaande graﬁek geeft aan hoe lang de 99 dossiers die zich op 31 december 2005 bij de onderzoeksorganen bevinden, in behandeling zijn.
Graﬁek 2 – Periode waarin de dossiers in onderzoek zijn
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Buiten de dossiers die in de feiten verjaard zijn, is de helft van de openstaande
dossiers (30) sinds meer dan drie jaar bij de onderzoeksorganen in behandeling.
De volgende graﬁek vermeldt de onderzoekstermijn. Die termijn loopt van de
indiening van de klacht tot de voorlegging van het verslag aan de Raad.
Graﬁek 3 – Onderzoekstermijn voor de voorgelegde verslagen

Buiten de gevallen van verjaring vergden drie vierde van de dossiers meer dan
twee jaar onderzoek. Voor zeer weinig dossiers duurde het onderzoek minder dan
een jaar.
Volgens de ramingen van de betrokken diensten zou een redelijke onderzoekstermijn voor een eenvoudige zaak tussen zes maanden en een jaar moeten liggen,
voor een complexe zaak ongeveer twee jaar.

Commentaar van
de administratie

Reactie van het korps verslaggevers
“Het korps wenst te preciseren dat een onderzoekstermijn van twee jaar voor
een complexe zaak als doelstelling een ‘ideaal’ is. Wanneer er punten van
bezwaar aanvaard worden, wordt deze termijn aanzienlijk langer. Alleen al de
periode tussen het einde van het onderzoek en het indienen van het gemotiveerd verslag bij de Raad duurt vaak meer dan zes maanden. De procedure
bepaalt dat tijdens die periode de punten van bezwaar worden meegedeeld, de
partijen hun opmerkingen kunnen maken, ze gehoord worden en het uiteindelijke verslag wordt opgesteld.”
Het Rekenhof merkt hierbij op dat de mededeling van de punten van bezwaar binnenkort afgeschaft wordt.
Onderzoeken van rechtswege
Op de 29 onderzoeken van rechtswege die sinds 1993 zijn geopend, zijn slechts vijf
werkelijk op gang gebracht door de onderzoeksorganen; de andere gebeurden
vooral op initiatief van de minister. De onderzoeksorganen hebben dus zeer weinig
gebruik gemaakt van hun initiatiefrecht om de restrictieve mededingingspraktijken
te onderzoeken. Hun benadering bestaat veeleer uit het reageren op de ingediende
klachten. De Dienst voor de Mededinging heeft daarnaast op verzoek van de Europese Commissie een sectorieel onderzoek over de vrije beroepen aangevat.
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Dat een dossier van rechtswege wordt geopend en niet als gevolg van een klacht,
leidt niet tot een verschillende behandeling. Niet minder dan 12 dossiers zijn in de
feiten verjaard.
Voorlopige maatregelen
In tegenstelling tot wat voor de klachten geldt, stelt de voorzitter van de Raad
een onderzoekstermijn vast (in de regel minder dan twee maanden) in overleg
met de onderzoeksorganen. De onderzoeksorganen leven de termijn na, maar
soms moet de voorzitter van de Raad een verlenging toestaan.
Voor de meeste dossiers waarin tot voorlopige maatregelen werd besloten, wordt
geen actief onderzoek meer gevoerd.
Organisatie van de onderzoeken
De verslaggevers leiden en organiseren de onderzoeken. Daartoe stellen ze de
prioriteiten vast voor de behandeling van de restrictieve mededingingspraktijken.
Die prioriteiten worden geïnspireerd door de aanbevelingen van de Europese Unie
en betreffen de geliberaliseerde sectoren en de vrije beroepen.
Alle klachten die een prioritaire sector betreffen worden echter niet noodzakelijk
prioritair behandeld. Elk geval wordt apart beoordeeld.
De prioriteiten worden niet in een formele beslissing van het korps verslaggevers
vastgelegd. Bovendien wordt ze niet ingeschreven in het onderzoeksdossier. Tot
slot vormt de prioriteit die aan een dossier wordt toegekend, geen waarborg voor
de afwikkeling ervan.
De opvolging van de klachtendossiers gebeurt informeel, afhankelijk van de contacten tussen de onderzoekers en de verslaggevers. Het werk wordt in nauwe
synergie uitgevoerd. Het systeem berust echter op de reactiebereidheid van de
onderzoekers en blijft gekenmerkt door een gebrek aan organisatie en aan systematische opvolging. Als de klager afhaakt of zijn belangstelling verliest, heeft dat
bovendien een beslissende weerslag op het voortzetten van het onderzoek. Ook
bestaat voor prioritaire dossiers geen speciﬁeke opvolging.
In de zeer grote meerderheid van de gevallen worden de dossiers behandeld door
een enkele onderzoeker en niet door een ploeg. Dat kan leiden tot onderbrekingen als die onderzoeker lang afwezig blijft of uit de dienst vertrekt. Als een onderzoeker de dienst verlaat, worden de dossiers die hij beheerde, niet automatisch
en onmiddellijk herverdeeld; wat de continuïteit van het onderzoek in het gedrang
kan brengen. Die toestand kan nog worden verergerd doordat de dossiers geen
standaardstructuur hebben en niet altijd werknota’s bevatten waarmee het personeelslid dat het dossier overneemt het onderzoek snel kan voortzetten.
De onderzoekers hangen organiek af van de leidend ambtenaren van de Dienst
voor de Mededinging en functioneel van de verslaggevers.
De praktijk heeft geleid tot een monopolie van de verslaggevers voor alles wat de
onderzoeken betreft, terwijl de leidend ambtenaren nog slechts zorgen voor het
administratieve beheer van de onderzoekers.
Dat de verslaggevers moeten zorgen voor de dagelijkse ondersteuning van de
onderzoekers, kan aanleiding geven tot een veel te hoge werklast met een nadelige
invloed op de uitoefening van hun verantwoordelijkheden.
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Commentaar van
de administratie

Reactie van het korps verslaggevers
“De verslaggevers wensen te preciseren wat ze effectief beschouwen als een te
hoge werklast met een nadelige invloed op de uitoefening van hun functie. Naast
hun – wettelijk bepaalde – verantwoordelijkheden verbonden aan het statuut van
verslaggever, nemen zij inderdaad een aantal taken op zich die normaal bij de
functie van raadslid horen, maar ook taken die voor uitvoerend personeel bedoeld
zijn.
(…) Evenzo is pas recent (sinds eind 2005) een reeks taken ‘van algemeen
belang’ overgeheveld naar de Dienst, als gevolg van de versterking van de cel
Algemene en Internationale Zaken, om het administratieve werk van de verslaggevers te verlichten. Het gaat om het beantwoorden van algemene vragen over
mededinging via een centraal contactpunt bij de Dienst, het uitvoeren van
bepaalde activiteiten bij de uitwerking van de BPR’s enz.”
De verslaggevers stellen tot slot vast dat de logistieke ondersteuning die ze ter
beschikking hebben, zeer beperkt is.
Standpunt van de Algemene Directie Regulering en
Organisatie van de Markt
“Zodra het korps verslaggevers over zes leden beschikte en zo in staat was zijn
opdracht te vervullen, is besloten de onderzoekers onder zijn operationele verantwoordelijkheid te brengen.
Op die manier heeft elke verslaggever vijf of zes onderzoekers ter beschikking
die hij zonder probleem kan ondersteunen. Het gaat dus om kleine ploegen die
elke verslaggever perfect kan beheren. Daarbij wordt onderstreept dat de graad
van verslaggever evenwaardig is aan die van raadslid.
De verslaggevers leiden dus het werk van hun onderzoekers en hebben rechtstreeks contact met hen, zonder te passeren via de hiërarchische verantwoordelijken van de Dienst voor de Mededinging, wat tijd en energie bespaart. Er zijn
trouwens slechts drie zulke verantwoordelijken (een adviseur-generaal, die wordt
beschouwd als leidend ambtenaar van de Mededinging, en twee adviseurs). Zij
zijn belast met het administratieve beheer van het personeel van de Dienst en
met algemene, juridische en internationale kwesties in verband met mededinging. De verantwoordelijken konden het werk van de onderzoekers niet meer
blijven controleren, nakijken of heroriënteren.”
Reactie van het Rekenhof
Het Rekenhof neemt akte van de verschillende standpunten van het korps verslaggevers en de verantwoordelijken van de Dienst voor de Mededinging wat
betreft de taakverdeling en de ondersteuning van de onderzoekers.
Het is van oordeel dat een duidelijke afbakening van de opdrachten nog meer
noodzakelijk wordt aangezien het korps verslaggevers binnenkort aan de Raad zal
worden toegevoegd. Door de verdeling van de verantwoordelijkheden zal het
korps verslaggevers zich kunnen focussen op het leiden en organiseren van de
onderzoeken. Daartoe zal het aantal ondersteunende betrekkingen binnen de
Dienst voor de Mededinging moeten worden verhoogd.
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4 Beslissingen van de raad

4.1

Capaciteit van de Raad

Volgens de wet bestaat de Raad uit twintig leden: vier voltijdse (waaronder de
voorzitter en ondervoorzitter) en zestien occasionele leden.
De Raad is verdeeld in een aantal kamers, dat de voorzitter vaststelt volgens de
behoeften. De voorzitter verdeelt de zaken onder de kamers. De kamervoorzitters leggen het tijdsschema van hun werkzaamheden vast.
Enkel de voorzitter is bevoegd om uitspraak te doen over de vertrouwelijkheid
van de stukken die de partijen of derden meedelen, alsook over de voorlopige
maatregelen die een eiser vraagt in het kader van restrictieve mededingingspraktijken. Voorlopige maatregelen kunnen worden genomen als is aangetoond
dat er een risico op een ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar bestaat.
Naast zijn exclusieve bevoegdheden, moet de voorzitter kennis nemen van alle
ingediende verslagen om de kamers samen te stellen die ze zullen onderzoeken.
Sinds eind 2001 beschikt de Raad effectief over vier voltijdse leden (uitgezonderd
tussen oktober 2003 en oktober 2004 toen slechts twee voltijdse leden in functie
waren) en 15 deeltijdse leden. Hij kan dus een beroep doen op voldoende magistraten om op regelmatige wijze kamers samen te stellen en binnen redelijke
termijnen de voorgelegde zaken te behandelen.

4.2

Behandeling van de restrictieve mededingingspraktijken

Genomen beslissingen
Sinds zijn oprichting in 1993 heeft de Raad heeft 58 beslissingen genomen (gegevens op 31 december 2005).
De Raad heeft slechts in één geval een restrictieve mededingingspraktijk vastgesteld en gesanctioneerd.
In 27 gevallen werd de klacht geseponeerd om allerlei redenen (geen restrictieve
praktijk, klacht zonder voorwerp door een wijziging in de markt, klacht onontvankelijk enz.). In de 30 andere dossiers heeft de Raad enkel kunnen vaststellen dat
de zaak verjaard was.
Het tempo van de beslissingen was niet continu. Tussen 1997 en 2001 velde de
Raad slechts in vier zaken een oordeel. In 2002 werd overgegaan tot een inhaaloperatie: 28 zaken werden afgesloten (waarvan vele een verjaring betroffen).
Buiten aanvragen om voorlopige maatregelen heeft de Raad noch in 2004, noch
tijdens de eerste drie trimesters van 2005 uitspraak gedaan in zaken die klachten
betroffen6.

6

De Raad heeft zich uitgesproken over één onderzoeksdossier van rechtswege, waaraan later een
klacht werd toegevoegd, m.n. uitspraak nr. 2005-I/O 40 van 29 juli 2005 in de samengevoegde
zaken MEDE–I/O–05/2005 en MEDE–P/K–05/0036 met betrekking tot de proﬂiga van het voetbal.

18

Controle op de restrictieve mededingingspraktijken – Rekenhof, juni 2006

Beslissingstermijnen
De wet kent de Raad een termijn van maximum zes maanden toe om een beslissing te nemen, zonder aan de overschrijding van die termijn echter gevolgen te
verbinden. Volgens de wet zou dan ook geen enkel dossier in principe langer dan
zes maanden bij de Raad mogen blijven.
Op 31 december 2005 waren dertig dossiers bij de Raad hangende. Dat zijn dossiers waarvoor het onderzoeksverslag ingediend is maar waarin nog geen beslissing werd genomen. Onderstaande graﬁek geeft de verdeling van die dossiers ten
opzichte van de termijn verlopen sinds de indiening van het verslag.
Graﬁek 4 – Verdeling van de dossiers die bij de Raad hangende zijn
volgens de tijd verlopen sinds de indiening van het verslag

Een vrij aanzienlijk aantal (twaalf) verslagen werden in de jongste zes maanden
ingediend. Sommige daarvan betreffen oude dossiers waarin aan de Raad
gevraagd wordt de verjaring vast te stellen. Dit kan een gevolg zijn van de versterking van het korps verslaggevers.
Alle andere verslagen (achttien) bevinden zich meer dan een jaar bij de Raad
zonder dat een kamer is aangesteld om ze te behandelen. Die dossiers geraken
niet afgesloten terwijl het meestal voldoende zou zijn de vaststelling van de verjaring te bekrachtigen. Hierbij wordt onderstreept dat sommige dossiers klachten
betreffen die al meer dan tien jaar ingediend zijn.
Volgens de classiﬁcatie al werd gebruikt om de dossiers in onderzoek te catalogiseren, zijn van de dertig dossiers in behandeling vijftien in de feiten verjaard, vijf
slapend en tien geactiveerd. Onder die laatste is slechts in twee gevallen een
eerste hoorzitting vastgesteld.
De onderstaande graﬁek geeft de behandelingstermijn door de Raad (vanaf de
indiening van het verslag) in de 58 gevallen waarin een beslissing werd genomen.
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Graﬁek 5 – Beslissingstermijnen van de Raad

Voor meer dan de helft van de zaken waarover uitspraak werd gedaan, vooral
inzake verjaring, blijkt dat de wettelijke termijn van zes maanden kon worden in
acht genomen. De voorzitter is echter van mening dat die termijn niet realistisch
is voor de complexe zaken en dat een termijn van één tot anderhalf jaar redelijker
zou zijn. Het aantal zaken waarover de Raad binnen een jaar uitspraak heeft
gedaan, wijst erop dat de procedure het mogelijk zou moeten maken de termijnen
die de voorzitter redelijk acht, na te leven.
Voor tien van de dossiers waarin een andere beslissing is genomen dan de vaststelling van de verjaring, had de Raad echter meer dan drie jaar nodig om tot een
uitspraak te komen. Voor vier dossiers werd de verjaring vastgesteld als gevolg
van de termijn die bij de Raad verstreken is, terwijl de Dienst voor de Mededinging tijdig een verslag (waarin seponering van de klacht werd voorgesteld) had
ingediend.
De Raad volgt de ingediende verslagen niet systematisch op. Verschillende
maanden kunnen verstrijken waarin de voorzitter het onderzoek van het dossier
voorbereidt (onderzoek van de vertrouwelijkheid van de stukken, vaststelling van
het tijdsschema met de partijen). Er is geen termijn om de hoorzittingen vast te
stellen.
Er wordt benadrukt dat de huidige voorzitter van de Raad in oktober 2004 in functie is getreden en dat geen enkel systeem voor de opvolging van de hangende
dossiers de continuïteit bij de overgang kon garanderen.
De indiening van omvangrijke bijkomende verslagen door de ondernemingen die
in het geding worden gebracht, kan de behandeling van het dossier vertragen en
de opstelling van een agenda bemoeilijken; dat geldt echter slechts voor een
beperkt aantal zaken.
Commentaar van de voorzitter van de Raad

Commentaar van
de administratie

De voorzitter van de Raad onderschrijft de algemene conclusie van het Rekenhof
dat de termijn tussen de indiening van het verslag bij de Raad en de uitspraak (de
zogenaamde doorlooptijd) gemiddeld korter moet zijn dan in het verleden het
geval was, en, inderdaad, in vele zaken aanzienlijk korter.
Hij vermeldt echter twee problemen waarmee hij wordt geconfronteerd bij de
samenstelling van de kamers van de Raad voor de Mededinging:
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•

Het is niet altijd doenbaar een kamer samen te stellen met leden van de
Raad die over de bekwaamheden en deskundigheden beschikken die vereist zijn voor die bepaalde zaak waarin op dat ogenblik een verslag bij de
Raad wordt ingediend.

•

Deeltijdse leden hebben een ander hoofdberoep, wat hun beschikbaarheid
ondermijnt.

Op dat vlak oordeelt hij dat de verhoging binnenkort van het aantal voltijdse
leden van de Raad van vier naar zes de samenstelling van permanente kamers
mogelijk zal maken.
Wat de wettelijke termijn van zes maanden betreft om de dossiers te behandelen
en de noodzaak om de verjaring vast te stellen, maakt de voorzitter van de Raad
de volgende opmerkingen:
“Artikel 27, § 2, laatste lid van de wet tot bescherming van de economische
mededinging bepaalt inderdaad dat binnen zes maanden nadat het gemotiveerd
verslag is ingediend, een beslissing moet worden genomen, en dat die termijn
ook toepasselijk is als het verslag een voorstel van sepot bevat.
De ratio legis bestaat erin dat partijen, en met name de onderneming tegen wie
het onderzoek wordt gevoerd, snel duidelijkheid moeten krijgen over hun lot, en
ook, zoals het voorontwerp van verslag van het Rekenhof stelt, dat de beslissing
moet aansluiten bij de economische omstandigheden die snel kunnen wijzigen.
De bepaling is echter zinloos (en volgens haar letter zelfs niet van toepassing),
op zaken waarin het Korps verslaggevers eenvoudig de verjaring vaststelt, en de
Raad uitnodigt hetzelfde te doen. Technisch gezien gaat het inderdaad niet om
een verslag, zelfs geen verslag dat een voorstel tot sepot bevat.
In wezen is het onverschillig of de Raad die verjaring formeel vaststelt of niet. De
enige reden waarom het aangewezen is om in die zaken toch een formele beslissing te treffen, bestaat erin dat zij dan formeel gesloten zijn, en uit de statistieken
verdwijnen. De Raad neemt zich dan ook voor om dat voortaan te doen, stapsgewijze.”
Voorlopige maatregelen
Voor de aanvragen tot voorlopige maatregelen, waar de urgentie per deﬁnitie
vereist is, neemt de voorzitter van de Raad soms meer dan zes maanden na de
indiening van het verslag een beslissing. In verschillende gevallen volgde de
beslissing van de voorzitter pas meerdere maanden na de laatste hoorzitting.
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4.3

Totale termijn voor de behandeling van de dossiers

De onderstaande graﬁek vermeldt de termijn die verstrijkt tussen de indiening
van de klacht en de beslissing, d.w.z. de onderzoekstermijn en de behandeling
door de Raad samen.
Graﬁek 6 – Volledige termijn voor de behandeling van de klacht

Terwijl vijftien dossiers in minder dan drie jaar konden worden afgesloten, overschreed de volledige termijn voor de behandeling van de klachten meer dan zeven
jaar in de helft van de gevallen (29 op 58 afgesloten gevallen).
De termijnen voor de twee onderdelen van de procedure werden in detail onderzocht in de voorgaande hoofdstukken. De behandelingstermijnen zijn dus over het
algemeen zeer lang en daardoor contraproductief. De economische omgeving kan
ondertussen immers grondig wijzigen waardoor de relevantie van het onderzoek
grotendeels verloren gaat.
Die toestand wijkt af van die voor de aanmeldingen van concentraties. Die worden momenteel immers behandeld volgens een vaste procedure. De dwingende
termijnen en de samenstelling van de dossiers die de aanvragers moeten indienen, ondersteunen en vergemakkelijken het werk van de onderzoekers.
Tussen 1996 en 1999 werden de meeste concentraties echter stilzwijgend aanvaard door het verstrijken van de wettelijke termijn. Sinds de wetswijziging van
1999 worden de concentraties behandeld binnen de wettelijke termijn, in de
meeste gevallen binnen 45 dagen.
De organen voor de mededinging tonen dat ze in staat zijn strikte behandelingstermijnen na te leven wanneer de wet (aanmeldingen van concentraties) of de
voorzitter van de Raad (onderzoek van de aanvragen van tijdelijke maatregelen)
die opleggen.
De behandeling van de dossiers ten gronde betreffende de restrictieve mededingingspraktijken berust niet op vaste termijnen. Om het aanslepen van de procedure in die zaken te verantwoorden, voeren de organen voor de mededinging aan
dat de prioriteit uitgaat naar de naleving van dwingende termijnen.
De klachten en onderzoeken van rechtswege lijken meer expertise te vereisen.
Hun behandeling, hoofdzakelijk via schriftelijke vragen en antwoorden, vertoont
talrijke risico’s voor het vastlopen van de zaak (opvolging van de termijnen,
inachtneming van de procedure, onderbrekingen in het onderzoek van de dossiers,
verlies aan actualiteitswaarde van de gegevens …).
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Zoals hierboven uiteengezet, is de voorzitter van oordeel dat de termijn voor een
beslissing door de Raad korter zou moeten zijn dan zes maanden voor een eenvoudige zaak en tussen twaalf en achttien maanden zou moeten liggen voor
complexe zaken.
De onderzoeksorganen waren van oordeel dat de redelijke termijn voor hun interventie voor een eenvoudige zaak tussen zes maanden en een jaar zou kunnen
bedragen, en voor een complexe zaak ongeveer twee jaar.
De samenvoeging van die twee termijnen leidt ertoe dat een volledige behandeling niet langer dan achttien maanden voor eenvoudige zaken en drie jaar voor
complexe zaken zou mogen duren.
De naleving van die normen zou moeten leiden tot het vaststellen van doelstellingen in termen van vervaltermijnen. Op die manier zou men moeten komen tot
behandelingstermijnen die verenigbaar zijn met de doelstellingen van de wet en
de eisen van het bedrijfsleven.
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5 Conclusies en aanbevelingen

5.1

Diagnose van het Rekenhof

Sinds haar invoering in april 1993 voldoet de wetgeving op de bescherming van
de economische mededinging niet aan alle verwachtingen.
De betrokken actoren verklaren dat gebrek aan doeltreffendheid door onvoldoende middelen en doordat dossiers over concentraties prioritair worden behandeld, omdat de wet hiervoor een dwingende termijn heeft bepaald.
Vanaf het einde van de jaren negentig zijn verschillende maatregelen genomen
om de organen voor de mededinging doeltreffender te maken. Deze maatregelen
hebben vruchten afgeworpen wat betreft de verwerking van de aanmeldingen van
concentraties.
Het onderzoek van de dossiers over restrictieve mededingingspraktijken blijft
daarentegen kampen met een aanzienlijke achterstand en te lange verwerkingstermijnen.
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft een wetswijziging goedgekeurd
om de behandeling van de concentraties opnieuw te vereenvoudigen en om de
organen voor de mededinging te versterken. Die wijziging zal echter niet volstaan
om de vastgestelde problemen op te lossen.
Het Rekenhof komt in zijn doorlichting immers tot andere oorzaken dan degene
die doorgaans worden aangevoerd om de moeilijkheden bij het behandelen van de
dossiers inzake restrictieve mededingingspraktijken te verklaren.
Sinds 2001 houdt zich immers nog slechts 15 % à 20 % van de beschikbare personeelsleden bezig met de behandeling van concentratiedossiers.
De moeilijkheden op het vlak van personeel die de onderzoeksorganen gekend
hebben, rechtvaardigen niet dat er niet meer dossiers over restrictieve mededingingspraktijken tot een goed einde zijn gebracht.
De vormvereisten van de procedure kunnen niet als hinderpaal worden ingeroepen voor de vaststelling van verjaring en voor de beslissingen tot seponering.
Het Rekenhof heeft andere redenen vastgesteld die verklaren waarom de wet
niet doeltreffend wordt toegepast:
•

De Raad is niet zó georganiseerd dat hij zijn beslissingen binnen een redelijke termijn kan formuleren.

•

De onderzoekers worden alleen door de verslaggevers ondersteund, die
niet alleen de onderzoeken leiden maar ook het dagelijkse toezicht uitoefenen. Deze situatie is het gevolg van een gemeenschappelijk akkoord
omdat er te weinig ondersteunende functies zijn binnen de Dienst voor de
Mededinging.

•

Het korps verslaggevers legt geen duidelijke prioriteiten vast en volgt de
dossiers niet systematisch en periodiek op.

•

Geen enkele bepaling waarborgt dat een kwalitatief hoogstand en stabiel
korps de zaken onderzoekt.

•

Een echt concurrentiebeleid met doelstellingen in termen van efﬁciëntie
van de markt, dat steunt op gerichte en voorafgaande onderzoeken van de
activiteit in de economische sectoren, ontbreekt.

24

Controle op de restrictieve mededingingspraktijken – Rekenhof, juni 2006

De minister van Economie is van mening dat de bovenstaande oorzaken niet verhinderen dat wel degelijk sprake is geweest van een onvoldoende omkadering van
de organen voor de mededinging en van een belangrijke toewijzing van middelen
aan het concentratie-onderzoek.
De minister voegt eraan toe dat de nieuwe wetgeving deze tekortkomingen zal
remediëren.

5.2

Noodzaak van een meer actief beheer

De wetgever mag terecht concrete resultaten verwachten sinds de hervormingen
door de wet van 26 april 1999.
De organen voor de mededinging hebben de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om een meer actief beheer te voeren dat tot die resultaten leidt, zonder een
nieuwe uitbreiding van de middelen.
Het Rekenhof beveelt dan ook aan dat:
•

de organen voor de mededinging elk voor zich hun beheer zouden structureren om tot redelijke termijnen te komen;

•

de verantwoordelijkheden van de leidend ambtenaren van de Dienst voor
de Mededinging en die van de verslaggevers op het vlak van ondersteuning
en opvolging van de onderzoeken worden herzien en dat er meer ondersteunende betrekkingen komen bij de Dienst voor de Mededinging;

•

het korps verslaggevers de prioriteiten expliciet per dossier vastlegt en
ze periodiek evalueert. Ingeval een dossier wordt geseponeerd, moet de
beslissing formeel worden genomen en moeten de eventuele klagers daarvan op de hoogte worden gebracht.

Het korps verslaggevers en de Raad zouden bovendien elk een actieplan moeten
opstellen om de huidige voorraad klachtendossiers te actualiseren en daarbij vast
te stellen welke dossiers zijn verjaard en de nodige maatregelen voor seponering
te nemen.
Zowel de onderzoeksorganen als de Raad zouden, elk voor zich, werkingsnormen
en doelstellingen in termen van vervaltermijnen moeten vastleggen, zodat de
naleving daarvan garandeert dat de dossiers binnen een redelijke termijn worden
behandeld.
Bedoeling is immers overtredingen te kunnen vaststellen en te doen ophouden
binnen termijnen die verenigbaar zijn met de evolutie van het zakenleven. Ook de
rechtszekerheid voor de verschillende betrokken partijen speelt hier mee.
Na de goedkeuring van het wetsontwerp dat de regering in december 2005 heeft
ingediend, zullen de verslaggevers (ondertussen auditeurs) overstappen naar de
Raad en zullen ze dus geen deel meer uitmaken van de FOD Economie. Die wijziging zal hen de kans geven hun verantwoordelijkheid toe te spitsen op het voeren van onderzoeken.
De organen voor de mededinging kunnen slechts aan de terechte verwachtingen
beantwoorden als de dossiers over restrictieve mededingingspraktijken binnen
een redelijke termijn leiden tot beslissingen die de markt duidelijke aanwijzingen
geven.
Alleen een rechtspraak met een voorbeeldfunctie zal een leereffect en een dynamiek kunnen doen ontstaan die geschikt zijn om in de toekomst de goede werking
van de verschillende organen voor de mededinging te verzekeren.
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Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.
U kunt dit verslag in de taal van uw keuze raadplegen
of downloaden op de internetsite van het Rekenhof.
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