
Competition compliance training 

 

 

FEE als beroepsorganisatie, maar duidelijk ook als ondernemingsvereniging in de zin van de 

mededingingswetgeving, brengt ondernemingen, die mogelijks ook concurrenten kunnen zijn, samen 

aan tafel teneinde gemeenschappelijke belangen te kunnen verdedigen. Binnen haar werking 

informeert FEE bijvoorbeeld haar leden over wijzigende wetgeving. Ook kan voor bepaalde sectoren  

op uitermate vertrouwelijke basis informatie opgevraagd worden aan de deelnerems van werkgroepen 

teneinde geconsolideerde statistieken op te stellen. Dit zijn voorbeelden van informatieverzameling / - 

uitwisseling onder strikte toepasssing van ‘chinese walls’ 

Maar wat houdt informatie-uitwisseling eigenlijk in ? Wat mag en wat mag niet ? 
Men dient op te letten dat de uitwisseling van marktinformatie niet leidt tot een beperking van de 

mededinging, vooral wanneer ondernemingen kennis kunnen krijgen van de marktstrategieën van hun 

concurrenten. Welk effect informatie-uitwisseling op de mededinging heeft, hangt af van de kenmerken 

van de markt waarop de uitwisseling plaatsvindt evenals van het soort informatie dat wordt uitgewisseld.  

Tijdens de jaarlijkse training, gegeven door CONTRAST LAW op 18 september 2020 ging men 

samen op zoek naar de knelpunten van informatie-uitwisseling. Zo werd er aan de hand van praktische 

casussen aangetoond welke informatie-uitwisseling in horizontale lijn (tussen concurrenten onderling) 

en in verticale lijn (tussen leveranciers en hun professionele afnemers) al dan niet toegelaten is. Niet 

enkel werd er toegelicht dat rechtstreekse informatie-uitwisseling verboden terrein kan zijn. Ook 

onrechtstreekse informatie-uitwisseling, door bijvoorbeeld een HUB&SPOKE is en blijft verboden. De 

boetes op inbreuken op deze wetgeving zijn niet min. Zo werd bijvoorbeeld aangehaald dat de 

Europese Commissie in 2007 een monsterboete had uitgesproken inzake kartelinbreuken van totaal 

832.422.250 EUR.  

Deze jaarlijkse training gaf de deelnemers een duidelijk inzicht in de knelpunten en grijze zones 

waaraan men zich vaak kan verbranden. De duidelijke boodschap na deze training blijft nog steeds dat 

men ingeval van twijfel zich best richt tot een specialist ter zake. Zich schuldig maken aan verkeerde 

informatie-uitwisseling kan immers leiden tot een immense boete die op basis van de mondiale omzet 

wordt bepaald. 

Tenslotte herinneren wij u nogmaals aan het “Wees Gegroet” waarmee FEE steeds haar vergaderingen 

begint, zijnde onze mededinging rechterlijke huisregels die de deelnemers moeten respecteren.  

Voor diegenen die de training niet hebben kunnen volgen, zal er in 2021 een nieuwe training 

georganiseerd worden.  

 

 


