Op 20 september 2022 heeft het College van de Belgische Mededingingsautoriteit de volgende
voorlopige maatregelen aan de KBDB opgelegd:
1. Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel IV.71, §1 WER dat het verzoek om
voorlopige maatregelen van Motz Computer Service und Vertriebs GmbH, vennootschap (met
beperkte aansprakelijkheid) naar Duits recht, Pfennigbreite 20-22, D-37671 Höxter, Duitsland,
ingeschreven met nummer HRB 7046 bij het gerecht Paderborn (AG Paderborn); Deister Electronic
GmbH, vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) naar Duits recht, Hermann-Bahlsen-Str. 11,
30890 Barsinghausen, Duitsland, ingeschreven met nummer HRB 101264 bij het gerecht van Hannover
(Amtsgericht Hannover HRB); Gantner Pigeon Systems GmbH, vennootschap (met beperkte
aansprakelijkheid) naar Oostenrijks recht, Batlogstrasse 36, 6780 Schruns, Oostenrijk, ingeschreven
met firmanummer 205065t, bij het gerecht Feldkirch (Landsgericht); Rüter EPV-Systeme GmbH,
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) naar Duits recht, Große Heide 39-41, 32425 Minden,
Duitsland, met nummer HRB 4561, ingeschreven bij het gerecht Bad Oeynhausen (Amtsgericht Bad
Oeynhausen) (hierna ‘Verzoeksters’), jegens de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond
(afgekort K.B.D.B.), vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500
Halle, ingeschreven bij de KBO met ondernemingsnummer 0407.138.001 (hierna de KBDB),
ontvankelijk is en in de hierna volgende mate gegrond.
2. Legt het Mededingingscollege de KBDB de volgende maatregelen op:
a. De KBDB dient voor 1 oktober 2022 aan de fabrikanten de met het oog op de vaststelling van
de standaard voor het seizoen 2023 overwogen wijzigingen aan de voor het seizoen 2020
geldende standaard mee te delen. De fabrikanten moeten tussen 1 en 21 oktober hun input
kunnen meedelen en de KBDB dient hen de nieuwe standaard voor het seizoen 2023 mee te
delen voor 15 november; de KBDB dient desgevallend te motiveren waarom met opmerkingen
van fabrikanten geen rekening zou zijn gehouden.
b. De KBDB dient tussen 1 en 28 februari 2023 een testdag, en desgevallend een tweede testdag,
te organiseren om de overeenstemming te testen van de constatatiesystemen met de
standaard.
c. De KBDB dient binnen de 5 werkdagen na de datum van de kennisgeving van de beslissing al
haar leden (met inbegrip van duivenclubs en duivenliefhebbers) schriftelijk (via e-mail of
gewone post) te informeren, een persbericht uit te geven en op haar website een nieuwsbrief
te plaatsen onder de rubriek "nieuws" waarin zij expliciet, leesbaar en duidelijk vermeldt dat
door om het even welke fabrikant aangeboden klokuitrusting die beschikte over een geldige
homologatie voor het seizoen 2020, en/of het seizoen 2021 en/of het seizoen 2022, zonder
enig probleem kan worden gebruikt tot een jaar na de inwerkingtreding van een nieuwe
Standaard;
d. De KBDB dient binnen de 5 werkdagen na de datum van de kennisgeving van de beslissing de
in deze beslissing opgelegde voorlopige maatregelen te publiceren op de website van de KBDB
onder de rubriek "nieuws" en op een wijze die zichtbaar zal blijven op de eerste pagina van
de website voor elke bezoeker totdat de KBDB de inwerkingtreding aankondigt van een
nieuwe Standaard na het doorlopen van de bovenvermelde stappen.
3. Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel IV.73 WER dat indien het College in een
onder (4) in dit dispositief georganiseerde procedure vast stelt dat de onder (2) in dit dispositief
opgelegde maatregel niet is uitgevoerd, een in die procedure te bepalen dwangsom verschuldigd zal

zijn per dag vertraging vanaf de dag waarop de dwangsom verschuldigd is verklaard tot de dag waarop
het Auditoraat vast stelt dat de betrokken maatregel is uitgevoerd of tot de beslissing die een einde
stelt aan de procedure betreffende de onder nummer MEDE-V/M-19/0041 door de auditeur generaal
geopende zaak.
4. Beslist het Mededingingscollege dat:

a. Indien betwisting ontstaat over de interpretatie, uitvoerbaarheid of het respecteren van de
voorlopige maatregelen bedoeld onder (2) in dit dispositief, de KBDB en Verzoeksters zich tot
de auditeur-generaal kunnen wenden. De auditeur-generaal of een door hem aangestelde
auditeur zijn bevoegd om de maatregel te interpreteren en op het respecteren ervan toe te
zien bij toepassing van artikel IV.26, § 3, 7° WER.

b. Indien de interpretatie of een beslissing van de auditeur-generaal of de door hem aangestelde
auditeur betwist wordt, of gemeend wordt dat de maatregelen dienen te worden gewijzigd
of ingetrokken, KBDB, de Verzoeksters of de auditeur-generaal of de door hem aangestelde
auditeur de voorzitter kunnen vragen om een maatregel of beslissing te interpreteren, te
herzien of in te trekken.

c. Indien de Verzoeksters of de auditeur-generaal oordelen dat een onder (2) in dit dispositief
opgelegde maatregel niet naar behoren wordt uitgevoerd, zij de voorzitter kunnen vatten met
de vraag om een dwangsom op te leggen.

d. Indien de voorzitter gevat wordt, dat verzoek door de verzoekende partij onverwijld
meegedeeld moet worden aan de andere partijen in die procedure. Zij moeten over een
termijn van vijf werkdagen beschikken om op dit verzoek te antwoorden. De voorzitter vat
het College dat zal beslissen op de stukken tenzij de voorzitter een zitting organiseert.

