Reactie in het kader van de beslissing van het
Mededingingscollege
5/06/2019
In navolging van de beslissing van het Mededingingscollege van de Belgische
Mededingingsautoriteit (BMA), aangekondigd in het persbericht gepubliceerd op 5 juni 2019,
in het kader van het onderzoek naar mogelijke mededingingsbeperkende praktijken door de
Orde der Apothekers (> persbericht BMA), wenst de Nationale Raad van de Orde te reageren.
De Orde der Apothekers werd opgericht op initiatief van de overheid met als duidelijke
opdracht het algemeen belang te dienen op het gebied van de volksgezondheid. Ze blijft deze
taak, die vandaag steeds noodzakelijk is om de kwaliteit van de farmaceutische zorg in het
belang van de patiënt te garanderen, uitvoeren. Door dit te doen brengt de Orde de vrije
mededinging en het vrij verkeer van diensten niet in het gedrang, maar biedt burgers de
noodzakelijke bescherming door de veiligheid en kwaliteit van de zorg waarin de rol van de
apotheker primeert, te vrijwaren.
De beslissing van het College van de BMA, die net werd gecommuniceerd, lijkt te stellen dat
de actie van de Orde der Apothekers dit kader niet respecteerde, hetgeen de Orde betwist. De
Orde zal deze beslissing verder analyseren met haar advocaten om de mogelijke opties te
onderzoeken.
Deze beslissing werd uitgesproken in het kader van de procedure voor vermeende inbreuk op
het mededingingsrecht ten aanzien van de groep MediCare-Market die begin 2016 werd
gestart tegen de Orde der Apothekers. Er werden praktijken aan de Orde toegeschreven om
het model MediCare-Market van de markt uit te sluiten of zijn ontwikkeling te beletten en
indirect aan MediCare-Market een minimum verkoopprijs van medicijnen op te leggen.
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Mededingingsautoriteit legt Orde der apothekers
boete van 1 miljoen euro op
05/06/2019
De Orde der apothekers is door het Mededingingscollege van de Belgische
Mededingingsautoriteit veroordeeld tot een boete van 1 miljoen euro omdat de Orde
geprobeerd heeft om de ontwikkeling van de groep MediCare-Market te belemmeren.
De Orde heeft volgens de Mededingingsautoriteit concurrentiebeperkende praktijken
aangewend die erop gericht zijn om de ontwikkeling van de groep MediCare-Market te
belemmeren op de markt voor diensten geleverd door apothekers, of zelfs om MediCareMarket van deze markt uit te sluiten.
"De Orde der apothekers hield de groei van de groep MediCare-Market tegen door met name
in oktober 2015 bij alle disciplinaire raden, die te maken hadden met de opening van een
vestiging van MediCare-Market, een zaak aanhangig te maken en tegelijkertijd een
stakingsvordering in te stellen, in essentie door zich te beroepen op het bestaan van een
verwarring tussen de apotheken en de parapharmacieën van de groep, met name wanneer zij
naast mekaar gelegen zijn", aldus de Mededingingsautoriteit.
De praktijken van de Orde zijn niet enkel terug te brengen tot het nemen van juridische
stappen, maar zijn onderdeel van een algemene strategie van de Nationale Raad van de Orde
der Apothekers om het model van MediCare-Market uit de markt te houden of om de
ontwikkeling ervan tegen te houden. De auditeur lijstte verschillende acties op, waaronder
waaronder het aanhangig maken van zaken voor de disciplinaire raden, de inleiding van een
stakingsbevel, het publiek verspreiden van informatie met bedreigende taal aan het adres van
MediCare-Market en maatregelen voor het aanwerven van de openbare macht.
De beroepsvereniging gebruikte die strategie om de economische belangen van de
meerderheid van haar leden te verdedigen, klinkt het nog. Ook nam de Nationale Raad van
de Orde beslissingen met betrekking tot de uitsluiting van een innovatief distributiemodel.
"De beslissingen van de Nationale Raad van de Orde der apothekers zijn zo erg schadelijk
voor het welzijn van de consument, en in het bijzonder voor de tarifaire (de verkoopprijs van
de geneesmiddelen) en voor de niet-tarifaire (op de innovatie) concurrentie, dat zij ernstige
inbreuken vormen op het mededingingsrecht", aldus de Mededingingsautoriteit. "Ze schenden
voor het overige de jurisprudentie en de beslissingspraktijk inzake het mededingingsrecht die
tot stand kwam op het Europees en het Belgisch niveau."
De boete van 1 miljoen euro volstaat volgens de Mededingingsautoriteit om rekening te
houden met de ernst van de inbreuk en om afschrikwekkend te werken, zonder buitensporig
te zijn.
MediCare-Market stapte naar de Mededingingsautoriteit omdat de Orde zich verzette tegen
het businessmodel van de farma- en parapharmacieketen. De Orde zou zich onder meer
verzetten tegen het kortingenbeleid en de openingsuren van de keten. De Orde van
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Apothekers vindt Medicare-Market met andere woorden te commercieel. In 2017 vroeg de
apothekersketen al om voorlopige maatregelen te nemen tegen de Orde, met name om enkele
schorsingsprocedures van de Orde te schorsen. Toen oordeelde de Mededingingsautoriteit
dat er geen "ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel" ten nadele van de keten werd
vastgesteld.

3

