PERSBERICHT
Nr. 27/2020
2 juli 2020

Het Mededingingscollege verzet zich niet tegen de verwijzing van Waasland Beveren naar de divisie
1B
Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 2 juli 2020 één van de
voorlopige maatregelen opgelegd aan de Pro League die gevraagd werden door Foodinvest Holding NV,
aandeelhouder van de club Waasland-Beveren (Verzoekster).
De Verzoekster liet gelden dat de beslissing van de Pro League van 15 mei 2020 om de competitie in de afdeling
1A stop te zetten, met als gevolg de degradatie van Waasland-Beveren naar afdeling 1B, strijdig was met het
mededingingsrecht. Zij vroeg het College (i) om de Pro League en/of de KBVB op te leggen om Waasland-Beveren
voor het seizoen 2020-2021 te reïntegreren in afdeling 1A, en (ii) om de Pro League en/of de KBVB te verbieden
om Waasland-Beveren een sanctie op te leggen omwille van het nemen van gerechtelijke stappen, met name
voor de Mededingingsautoriteit, met betrekking tot de beslissing van 15 mei 2020.
Het College heeft geoordeeld dat, gelet op de maatregelen die werden genomen in de strijd tegen het Covid-19
virus, de Pro League op 15 mei 2020 redelijkerwijze kon beslissen om de competitie voor het seizoen 2019-2020
stop te zetten, met als gevolg de degradatie van Waasland-Beveren naar afdeling 1B, en om voor het seizoen
2020-2021 het format te behouden van een competitie in afdeling 1A met 16 clubs. Het College heeft geoordeeld
dat deze beslissing zo dicht mogelijk bleef bij het Bondsreglement van de KBVB en de sportieve logica.
Maar gelet op de gewijzigde omstandigheden en met name de mogelijkheid om sinds 1 juli matchen te spelen,
heeft het College geoordeeld dat het behoud van de beslissing van 15 mei 2020 prima facie een risico van
discriminatie kon inhouden indien men de promotiefinale in afdeling 1B liet spelen. Het College heeft daarom de
mogelijkheid onderzocht om ofwel de twee wedstrijden van de 30e speeldag te laten spelen die zouden beslissen
over de degradatie naar afdeling 1B, ofwel om alle wedstrijden van de laatste speeldag van het seizoen 20192020 te laten spelen. De partijen, met inbegrip van Verzoekster, hebben zich echter uitgesproken tegen een
dergelijke maatregel.
Het College heeft verder geoordeeld dat het in een voorlopige maatregel niet kon opleggen om het format van
de competitie te wijzigen voor het seizoen 2020-2021 (afdeling 1A met 17 of 18 clubs) zonder een
disproportionele last op te leggen aan de clubs en de organisatoren, terwijl dit aan Waasland-Beveren het recht
zou geven om in afdeling 1A te blijven zonder dat dit het resultaat zou zijn van een sportieve competitie.
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Het College heeft de Pro League opgelegd de bepaling in de door Verzoekster betwiste beslissing te schorsen die
voorziet in het opleggen van financiële sancties aan Waasland-Beveren of enige andere club van de Pro League
omwille van het nemen van gerechtelijke stappen, en met name voor de Mededingingsautoriteit, om de
beslissing van 15 mei 2020 te betwisten.
Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:
Prof. em. dr. Jacques Steenbergen
Voorzitter
Tel. +32 (2) 277 73 74
E-mail: jacques.steenbergen@bma-abc.be
Website: www.mededinging.be

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het
definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA mededingingsbeperkende
praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste fusies en overnames. De
BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten en de Europese Commissie binnen het Europees
Mededingingsnetwerk (ECN).

City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

T +32 2 277 52 72

info@bma-abc.be
http://www.mededinging.be

2

