PUBLIEKE VERSIE

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit
Beslissing BMA-2020-V/M-28 van 28 augustus 2020.

Zaak MEDE-V/M-19/0041
Opvolging van de Beslissing BMA-2020-V/M-04 van 23 januari 2020

I. Procedure
1. Op 23 januari 2020 heeft het Mededingingscollege een beslissing genomen waarbij voorlopige
maatregelen werden opgelegd in de Zaak nr. MEDE-V/M-19/0041 (verder “de Beslissing”). Deze beslissing
bepaalt in zijn dispositief de hierna weergegeven procedure.
2. Op 10 april ontving het Auditoraat het formeel verzoek van HCSB om toe te zien op het respecteren
van de maatregelen bij toepassing van artikel IV.26, §3, 7° WER en om desgevallend de Voorzitter te vatten
om dwangsommen op te leggen.
3. Nadat de KBGB koos voor een andere vorm van uitvoering van de opgelegde maatregelen, ontving het
Auditoraat binnen het kader van de uitvoering door de KBGB van de optie 2, a) van het dispositief, op 7
juli het formeel verzoek van HCSB om “toepassing te maken van haar mogelijkheden conform art. IV.26,
§3, 7° WER om na te gaan of de door de BGB gewijzigde reglementen een juiste interpretatie bevatten van
de voorlopige maatregelen van 23 januari 2020 van het mededingingscollege en om desgevallend toe te
zien op de juiste toepassing/het respecteren van de maatregelen door de BGB”.
4. De auditeur-generaal heeft op 31 juli 2020 bij toepassing van punt 4 a en b van het dispositief van de
Beslissing het Mededingingscollege gevat.
5. De voorzitter heeft mede gelet op het uitstel van het begin van de competitie tot 1 oktober 20201, op
19 augustus een termijn voor antwoord bepaald tot en met maandag 24 augustus 2020. Omdat door een
interne communicatieprobleem op 17 augustus vast gesteld werd dat HCSB nog geen kopie van het
Verzoek ontving werd hen een termijn tot 26 augustus toegestaan.
6. Op 24 augustus 2020 ontving het College schriftelijke opmerkingen met bijlagen van de KGBG.
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https://www.bgbgolfbiljart.be/uitstel-competitiestart/.

7. Op 25 augustus 2020 heeft de voorziter nadere toelichting gevraagd betreffende kalender voor 2020
waarop op 25 augustus werd geantwoord.
8. Op 26 augustus 2020 ontving het College de schriftelijke opmerkingen van Verzoekster die kennelijk
uitsluitend reageren op het Verzoek van de auditeur-generaal.
9. Gelet op de hoogdringendheid en de antwoorden van de betrokken partijen wordt geen zitting
georganiseerd.

II. Procedure voorzien in de Beslissing
10. De Beslissing bepaalt het volgende:
“OM DEZE REDENEN
1. Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel IV.71, §1 WER dat het verzoek om
voorlopige maatregelen van de BVBA Hector Cue Sports Belgium (hierna HCSB) jegens de
VZW Belgische Golfbiljart Bond (hierna BGB) ontvankelijk is en in de hierna volgende mate
gegrond.
2. Legt het Mededingingscollege de BGB de volgende maatregelen op:
a. Ofwel binnen drie maanden vanaf de datum van deze beslissing inzake voorlopige
maatregelen over te gaan tot schorsing tijdens de periode startende vanaf de
aanvang van het seizoen 2020-2021 tot aan de ontvangst van de eindbeslissing in de
door de auditeur-generaal geopende zaak ten gronde, van elke contractuele of
reglementaire verplichting om de Aramith ballen te gebruiken. Het is de BGB
toegelaten om in aanvulling daarop binnen de in de vorige zin vermelde termijn van
drie maanden en voor de aldaar bepaalde periode te bepalen dat alleen gespeeld
mag worden met ballen die bepaalde objectief vaststelbare kenmerken hebben die
hen functioneel gezien geschikt maken voor het spelen van golfbiljart en geen
statistisch significant voordeel creëren voor spelers die met een bepaald merk van
bal hebben geoefend. Het kan hierbij gaan om voorwaarden van gewicht, diameter,
materiaal en rotatiesnelheid. De opgelegde specificaties mogen alleen betrekking
hebben op de competities en wedstrijden die worden georganiseerd door de BGB en
de bij de BGB aangesloten verbonden en clubs,
b. Ofwel de vanaf de aanvang van het seizoen 2020-2021 toegelaten golfbiljartballen
te bepalen na aanbesteding van een sponsorcontract voor maximaal twee
speelseizoenen. De looptijd van een sponsorcontract dient van rechtswege te
eindigen bij ontvangst van de eindbeslissing in de door de auditeur-generaal
geopende zaak ten gronde tenzij die beslissing anders bepaalt. De aanbesteding
moet open staan voor alle leveranciers van golfbiljartballen die bepaalde objectief
vaststelbare kenmerken hebben die hen functioneel gezien geschikt maken voor het
spelen van golfbiljart en geen statistisch significant voordeel creëren voor spelers die
met een bepaald merk van bal hebben geoefend. Het kan hierbij gaan om
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voorwaarden van gewicht, diameter, materiaal en rotatiesnelheid. De keuze van
golfbiljartballen in het kader van een sponsorcontract mag alleen betrekking hebben
op de competities en wedstrijden die worden georganiseerd door de BGB en de bij
de BGB aangesloten verbonden en clubs.
c. Het staat de BGB vrij om per speelseizoen te opteren voor de optie (i) of het
organiseren van veiling zoals bedoeld in optie (ii).
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 MEDEV/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 maatregel bedoeld onder (2) in dit dispositief, de BGB en HCSB zich
tot de auditeur-generaal kunnen wenden. De auditeur-generaal of een door haar
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 haar
aangestelde auditeur betwist wordt, of gemeend wordt dat de maatregelen dienen
te worden gewijzigd of ingetrokken, HCSB, de BGB of de auditeur-generaal of de door
haar aangestelde auditeur de voorzitter kunnen vragen om een maatregel of
beslissing te interpreteren, te herzien of in te trekken.
c. Indien de BGB 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.”
11. De Beslissing is gericht tot de vzw Belgische Golfbiljart Bond-Ligue Belge de Billard Golf-Belgium Golf
Billiards League (verder “de KBGB”), ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het
nummer BE0409.053.750, met maatschappelijke zetel te 3053 Oud-Heverlee, Kortestraat 22.
De KBGB wordt bijgestaan en vertegenwoordigd door Meester Jo De Nul, advocaat, met kantoor te 1750
Lennik, Ninoofsesteenweg 219.
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III. Uitvoering van de Beslissing door de KBGB
III.1 Kennisgeving aan auditeur
12. Per e-mail van 19 juni maakte de KBGB een document over aan de auditeur getiteld “de beslissing van
de KBGB aangaande de vereisten van golfbiljartballen en de procedure tot toelating”. De tekst hiervan is
als volgt:
-

Wat betreft de toelatingsvereisten voor golfbiljartballen binnen de KBGB:
“
Vereisten golfbiljartballen KBGB vzw
De KBGB vzw bepaalt na studie en expertise volgende criteria waaraan golfbiljartballen moeten
voldoen in alle officiële wedstrijden, zijnde competities en kampioenschappen:
-

de basisstof voor het vervaardigen van golfbiljartballen is verdichte fenolhars (Phenol resin).

-

de hardheid van golfbiljartballen wordt bepaald op minimum 72 HRH en maximum 88 HRH.

-

de diameter van de golfbiljartballen bedraagt 61,5 mm. , een afwijking van 0.25 mm op de
standaard diameter wordt toegestaan.

-

het standaard gewicht van golfbiljartballen wordt bepaald tussen 207 en 213 gram, binnen 1 set
golfbiljartballen mag het onderling verschil tussen de golfbiljartballen maximum 3 gram
bedragen.

-

de kleur van de golfbiljartballen is wit en rood.

-

ronde stippen worden toegestaan, het aantal wordt bepaald op maximum 6 stuks, de diameter
bedraagt maximum 8 mm. Andere symbolen worden niet toegestaan.”

-

Wat betreft de goedkeuringsprocedure:
“
Procedure vereisten golfbiljartballen
-

ledere op de markt actieve producent of invoerder van golfbiljartballen kan een schrijven
richten aan de KGBG vzw met de vraag om opgenomen te worden in de lijst van toegelaten
golfbiljartballen voor de wedstrijden in de KBGB vzw.

-

Samen met het schrijven bezorgt de producent of invoerder van golfbiljartballen een set ballen
aan de KBGB vzw, samen met een testverslag of attest waaruit blijkt dat de golfbiljartballen
voldoen aan de niet vaststelbare kenmerken of vereisten.

-

De aanvraag en controle van de golfbiljartballen en testverslag zal gebeuren op de
eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan van de KBGB vzw.

-

Als het product voldoet wordt het merk en type golfbiljartbal als goedgekeurd opgenomen in
de reglementen zodat alle clubs en spelers op de hoogte zijn van de toelating tot gebruik van
deze golfbiljartballen.
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-

Indien het bestuursorgaan van de KBGB vzw twijfelt aan de juistheid van het testverslag of
attest betreffende de niet vaststelbare kenmerken of de uiterlijke vaststelbare kenmerken
zullen de bezwaren van de KBGB vzw worden overgemaakt aan de producent/invoerder van
golfbiljartballen binnen de 15 werkdagen na de vergadering van het bestuursorgaan van de
KBGB vzw waarin de aanvraag en controle geagendeerd was.

-

De producent/invoerder van golfbiljartballen kan vervolgens de kenmerken van hun
golfbiljartballen testen bij een onafhankelijk laboratorium. De kosten voor deze testen zijn
volledig ten laste van de producent/invoerder. Indien uit het testverslag blijkt dat de
golfbiljartballen voldoen kan de KBGB vzw een tegenexpertise laten uitvoeren bij een
onafhankelijk laboratorium of een expert ter zake raadplegen. Deze kosten zijn ten laste van
de KBGB vzw.

-

Golfbiljartballen die niet voldoen worden niet toegelaten en bijgevolg niet opgenomen in het
reglement van de KBGB vzw.

-

Indien de KBGB vzw, verbonden en/of spelers opmerken dat na goedkeuring door de KBGB vzw
een bepaald merk of type van golfbiljartballen kwalitatief gebreken vertoont tijdens de
uitvoering van het spel, kan de KBGB vzw te allen tijde de toelating schorsen om met dit merk
of type te spelen tot verduidelijking van de gebreken door de producent of invoerder of nieuwe
testen het tegendeel bewijzen.

-

De KBGB vzw zal toezien dat er geen namaak of vervalsingen van de goedgekeurde
golfbiljartballen of niet goedgekeurde golfbiljartballen worden gebruikt.”

III.2 Reglementenboek 2020-2021 – versie 62
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https://www.bgbgolfbiljart.be/wp-content/uploads/2020/06/Reglementenboek-2020-2021-versie6.pdf. Zie p. 40 voor de toelatingsvereisten en p. 42 voor de goedkeuringsprocedure.

1. In de Schriftelijke opmerkingen van de KBGB wordt onder “nieuwe feitelijke ontwikkelingen” met
verwijzing naar een bestuursvergadering van 13 juni 2020 gesteld dat “Het Belgisch kampioenschap 2020
gaat niet door en wordt verplaatst naar mei 2021”.
2. De kalender op de website van de KBGB vermeldt echter nog altijd wedstrijden vanaf 22 augustus en
het bericht “Uitstel competitiestart” vermeld 1 oktober 2020.
I.1 Gelet op deze verwarring heeft de voorzitter op 25 augustus de raadsman van de KBGB gevraagd de
kalender mee te delen voor: (i) de zgn. afsluitende wedstrijden (start op 1/10/2020?), (ii) het
Belgisch Kampioenschap (BK 2021) (uitgesteld naar 2021?); en de Beker van België (voorrondes in
september 2020 en finale in mei 2021?).
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13. In uitvoering van de Beslissing heeft de KBGB haar Reglementenboek 2020-2021 aangepast onder
versie 6 (verder “het Reglement). Deze aanpassingen zijn actueel online consulteerbaar op de website
van de KBGB.
-

Wat

betreft

de

toelatingsvereisten

voor

golfbiljartballen

binnen

de

KBGB:

14. De auditeur merkt op dat de gepubliceerde versie van het Reglement niet identiek is aan de
overgemaakte versie van 19 juni voor wat betreft het balgewicht en de diameter van de bal.
15. Onder Standaardnormen (p. 40 van het Reglement) worden naast het minimale en maximale
balgewicht en de afwijkingsmarge voor de diameter ook andere vaste waarden voorgeschreven:
“Doormeter ballen

61,5 mm”

“Gewicht ballen

212 gr”
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-

Wat betreft de goedkeuringsprocedure:
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IV. Verzoek van HCSB tot opvolging van de uitvoering door de KBGB
IV.1 Gelet op de optie onder punt 2, b) van het dispositief
16. Aanvankelijk koos de KBGB voor het organiseren van een aanbesteding van een sponsorcontract (i.e.
optie onder punt 2, b) van het dispositief). Op 8 april ontving de auditeur, het Mededingingscollege en
verzoeker HCSB een eerste ontwerp van tender van de KBGB met verzoek om opmerkingen. Op 15 april
2020 heeft de auditeur hierop gereageerd met opmerkingen en vragen.
17. Op 10 april ontving het Auditoraat het formeel verzoek van HCSB om toe te zien op het respecteren
van de maatregelen bij toepassing van artikel IV.26, §3, 7° WER en om desgevallend de Voorzitter te vatten
om dwangsommen op te leggen. Er was betwisting ontstaan over het respecteren van de voorlopige
maatregelen i.k.v. de uitwerking van dit ontwerp van tender van 8 april 2020.
18. Op 18 april 2020 veranderde de KBGB naar de optie onder punt 2, a) van het dispositief.
19. De briefwisseling met de KBGB binnen de uitwerking van optie 2, b) blijft niettemin relevant i.k.v. de
opvolging door het Auditoraat van optie 2, a). De uitwerkingsmodaliteiten zijn immers dezelfde voor
beide opties. Volgens de Beslissing moet de aanbesteding open staan voor “alle leveranciers van
golfbiljartballen die bepaalde objectief vaststelbare kenmerken hebben die hen functioneel gezien geschikt
maken voor het spelen van golfbiljart en geen statistisch significant voordeel creëren voor spelers die met
een bepaald merk van bal hebben geoefend. Het kan hierbij gaan om voorwaarden van gewicht, diameter,
materiaal en rotatiesnelheid”.
20. Ook het toepassingsgebied en de geldingsperiode zijn voor beide opties gelijk.
21. Een kopie van het verzoek van HCSB van 10 april is toegevoegd aan het dossier.

IV.2 Gelet op de optie onder punt 2, a) van het dispositief
22. Ook na de optiewijziging door de KBGB, ontving het Auditoraat binnen het kader van de uitvoering
door de KBGB van de optie 2, a) van het dispositief, ontving het Auditoraat op 7 juli het formeel verzoek
van HCSB om “toepassing te maken van haar mogelijkheden conform art. IV.26, §3, 7° WER om na te gaan
of de door de BGB gewijzigde reglementen een juiste interpretatie bevatten van de voorlopige
maatregelen van 23 januari 2020 van het mededingingscollege en om desgevallend toe te zien op de juiste
toepassing/het respecteren van de maatregelen door de BGB”.
23. Een kopie van het verzoek van HCSB van 7 juli is toegevoegd aan het dossier.

V. Verzoek van de auditeur generaal betreffende opvolging van de
beslissing van het Mededingingscollege door de KBGB
24. De auditeur-generaal heeft bij toepassing van punt 4 a en b van het dispositief van de Beslissing het
Mededingingscollege gevat. De auditeur-generaal is om de hierna door de auditeur-generaal
samengevatte redenen van oordeel dat de Beslissing niet naar behoren en ook niet volledig heeft
uitgevoerd.
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V.1 Het toepassingsgebied van het KBGB Reglement is niet beperkt tot competities en
wedstrijden georganiseerd door de KBGB en haar leden
25. In de e-mail van 19 juni stelde de KBGB het volgende m.b.t. het toepassingsgebied van het Reglement:
“
Vereisten golfbiljartballen KBGB vzw
De KBGB vzw bepaalt na studie en expertise volgende criteria waaraan golfbiljartballen moeten
voldoen in alle officiële wedstrijden, zijnde competities en kampioenschappen:
-

(…).”

26. De auditeur-generaal stelt vooreerst vast dat de gepubliceerde versie van het Reglement op de website
van de KBGB niet identiek is aan de overgemaakte versie van 19 juni aan de auditeur voor wat betreft
haar toepassingsgebied. De online versie neemt immers geen bepaling op m.b.t. zijn toepassingsgebied.
27. In ieder geval is de bepaling m.b.t. het toepassingsgebied in de overgemaakte versie niet conform aan
de precisering die het Mededingingscollege op dit punt heeft gemaakt in het dispositief van de Beslissing.
28. De tekst bepaalt immers dat de criteria waaraan golfbiljartballen moeten voldoen gelden “in alle
officiele wedstrijden, zijnde competities en kampioenschappen”.
29. Nochtans heeft het Mededingingscollege in par. 78 van haar Beslissing verduidelijkt op welke
competities en wedstrijden het KBGB Reglement toepasselijk is. Het opleggen van technische specificaties
voor de toegelaten ballen moet beperkt blijven tot de competities en wedstrijden georganiseerd door de
KBGB en haar leden, ongeacht of de reglementen van niet-aangesloten verbonden en clubs naar de KBGB
regels verwijzen. Het Mededingingscollege is van mening dat niet-aangesloten verbonden en clubs zelf
moeten kunnen bepalen met welke ballen gespeeld mag worden.
30. Het Mededingingscollege had immers tijdens de zitting vastgesteld, zonder dat dit werd
tegengesproken, dat ook verbonden die geen lid zijn van de KBGB ofwel op hun websites uitdrukkelijk
vermelden dat onder de KBGB-regels wordt gespeeld, of regels toepassen die de KBGB-regels overnemen
(par. 44 van de Beslissing).
31. Gelet op de “leidende rol” van de KBGB, heeft het Mededingingscollege in haar dispositief onder punt
4, a) uitdrukkelijk gesteld dat de opgelegde specificaties alleen betrekking mogen hebben op de
competities en wedstrijden “die worden georganiseerd door de KBGB en de bij de KBGB aangesloten
verbonden en clubs”.
32. De auditeur-generaal besluit dat het Reglement geen volledige uitvoering geeft aan de Beslissing wat
betreft haar toepassingsgebied.

V.2 Het KBGB Reglement bevat geen bepaling m.b.t. zijn geldingsperiode
33. De auditeur-generaal stelt vast het Reglement geen bepaling opneemt m.b.t. zijn geldingsperiode.
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34. Nochtans heeft het Mededingingscollege in haar dispositief onder punt 4, a) beslist dat de technische
specificaties waaraan toegelaten speelballen moeten voldoen slechts gelden voor de periode startende
vanaf de aanvang van het seizoen 2020-2021 tot aan de ontvangst van de eindbeslissing in de zaak ten
gronde geopend door de auditeur-generaal.
35. De auditeur-generaal besluit dat het Reglement geen volledige uitvoering geeft aan de Beslissing wat
betreft haar geldingsperiode.

V.3 Het KBGB Reglement legt toelatingsvereisten voor golfbiljartballen op die niet
conform de Beslissing zijn
V.3.1 Exemplatieve lijst van technische vereisten
36. Het Mededingingscollege stelt in haar dictum onder punt 2, a) dat “alleen gespeeld mag worden met
ballen die bepaalde objectief vaststelbare kenmerken hebben die hen functioneel gezien geschikt maken
voor het spelen van golfbiljart en geen statistisch significant voordeel creëren voor spelers die met een
bepaald merk van bal hebben geoefend”. Het Mededingingscollege verduidelijkt dat “het hierbij kan gaan
om voorwaarden van gewicht, diameter, materiaal en rotatiesnelheid”.
37. De auditeur-generaal stelt dat uit de Beslissing duidelijk volgt dat deze opsomming exemplatief is. Het
gaat vooreerst om “mogelijke” kenmerken. Niet vermelde kenmerken komen in aanmerking als
toelatingsvoorwaarde voor zover deze (1) bijdragen tot de functionele geschiktheid voor het spelen van
golfbiljart, (2) geen statistisch significant voordeel creëren voor spelers die met een bepaald merk van bal
hebben geoefend en (3) objectief vaststelbaar zijn.
38. “Kenmerken die de ballen functioneel gezien geschikt maken voor het spelen van golfbiljart”,
omvatten: (1) alle technische vereisten die direct bepalend zijn voor de “stoot” van de bal en (2) alle
kenmerken die voortkomen uit de spelregels en/of het spelverloop van golfbiljart.
39. Objectief vaststelbaar houdt in dat het kenmerk door iedereen onafhankelijk kan worden geverifieerd
en niet redelijkerwijs kan worden betwist.

V.3.2 Vaste waarden voor balgewicht en diameter
40. In de e-mail van 19 juni stelde de KBGB het volgende m.b.t. het balgewicht en de diameter van de bal:
“
-

het standaard gewicht van golfbiljartballen wordt bepaald tussen 207 en 213 gram, binnen 1
set golfbiljartballen mag het onderling verschil tussen de golfbiljartballen maximum 3 gram
bedragen.

-

de diameter van de golfbiljartballen bedraagt 61,5 mm. , een afwijking van 0.25 mm op de
standaard diameter wordt toegestaan.”

41. De auditeur-generaal stelt ook hier vast dat er een discrepantie bestaat tussen de online versie van het
Reglement en de overgemaakte versie van 19 juni. Zoals opgemerkt onder punt III.2, worden in de
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gepubliceerde versie naast de minimale en maximale waarden ook vaste waarden voor diameter (i.c.
“doormeter ballen”) en gewicht opgelegd zonder enige afwijkingsmarge.
42. De Beslissing vermeldt gewicht en diameter als technische specificaties voor toegelaten ballen.
43. De auditeur is van oordeel dat het niet proportioneel is om te werken met vaste meetgegevens
aangezien metingen nooit 100% juist zijn. Er moet altijd met een foutmarge rekening worden gehouden.
44. Daarenboven werd na lang overleg over het balgewicht en de diameter een akkoord bereikt tussen de
KBGB en HCSB om tot een redelijke (i.e. proportionele) oplossing te komen. Door het hanteren van een
foutmarge werd een compromis bereikt m.b.t. de standaardwaarden. De foutmarge op de
standaardwaarden werd daarbij zo minimaal mogelijk gehouden.
45. De auditeur oordeelt dan ook dat het onredelijk is dat de KBGB eenzijdig en zonder enige
communicatie terugkomt op een aanvaardbaar akkoord door in de online versie eveneens vaste waarden
toe te voegen. Dit blijkt uit de e-mail van 7 juli 2020 van HCSB aan auditeur waarin HCSB stelt geen
specifieke opmerkingen te hebben aangaande de opgelegde kenmerken van gewicht, diameter en kleur
in het voorstel van Reglement van 19 juni van de KBGB, te weten het hanteren van minimale en maximale
waarden voor het balgewicht.
46. In het geval het zou gaan om een materiële vergissing van de KBGB dient de online versie van het
Reglement overeenkomstig te worden aangepast.
47. Om deze redenen besluit de auditeur-generaal dat het opleggen van vaste waarden voor balgewicht
en diameter niet conform is aan de Beslissing.

V.3.3 Hardheidsvereiste gecumuleerd met een materiaalvereiste
48. In de e-mail van 19 juni stelde de KBGB het volgende m.b.t. een materiaalvereiste en een
hardheidsvereiste:
“
-

de basisstof voor het vervaardigen van golfbiljartballen is verdichte fenolhars (Phenol resin).

-

de hardheid van golfbiljartballen wordt bepaald op minimum 72 HRH en maximum 88 HRH.”

49. De Beslissing vermeldt materiaal als een technische specificatie voor toegelaten ballen. Zoals reeds
opgemerkt, gaat het hierbij om een exemplatieve lijst. Andere vereisten, zoals een hardheidsvereiste,
kunnen opgelegd worden zolang deze vereiste objectief vaststelbaar is en proportioneel.
50. De auditeur-generaal zal hierna verduidelijken waarom het cumuleren van een hardheidsvereiste met
een materiaalvereiste disproportioneel is en bijgevolg niet conform aan de Beslissing.
51. Ten eerste wordt een materiaalvereiste overbodig wanneer een hardheidsvereiste wordt opgelegd in
het Reglement (zie verder onder punt ii)). Ten tweede heeft een materiaalvereiste het tegenovergestelde
effect van de Beslissing tot gevolg, namelijk het beperken (i.p.v. vergroten) van keuzemogelijkheden voor
biljartclubs aan alternatieve ballen voor de Aramith ballen van de NV Saluc als toegelaten ballen binnen
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de KBGB vzw (zie verder onder punt i)). Tenslotte merkt de auditeur op dat er een akkoord over dit punt
werd bereikt tussen de KBGB en HCSB waarvan de KBGB afwijkt (zie verder onder punt iii).
i) Geen objectieve verantwoording voor verdicht fenolhars als materiaalvereiste
52. Uit de beschikbare informatie volgt dat bij golfbiljart de impact op de speelbal dermate groot is dat
enkel materialen met hoge slijtvastigheid vervorming van de speelbal kunnen tegen gaan.
53. De auditeur-generaal stelt vast dat de golfbiljartballen die actueel gecommercialiseerd worden,
bestaan uit verdicht fenolhars. Evenwel is er nog geen eenduidigheid over de definitie van “verdichte
fenolhars”, meer bepaald het percentage aan densiteit-verhogend producten die mogen toegevoegd
worden aan de basisstof fenolhars teneinde het vereiste gewicht voor een golfbiljartbal te bekomen. Er
bestaan immers nog geen studies die aantonen of en in welke mate een klein verschil in het percentage
fenolhars een verschil uitmaken in de kwaliteit van de bal. Het is derhalve niet mogelijk een minimum en
maximum percentage objectief vast te stellen. Voor het vaststellen van de balsamenstelling zijn er ook
dure labotesten nodig of moeten bedrijfsgeheimen worden uitgewisseld.
54. Daarnaast ontving het Auditoraat geen studie van de KBGB waaruit zou blijken dat andere
materiaalsoorten dan verdicht fenolhars (zoals polyester of andere vervangende materialen) het
spelverloop negatief zouden beïnvloeden wanneer deze ballen ook voldoen aan de vereisten m.b.t.
gewicht en diameter. Het opleggen van een gespecificeerde materiaalsoort bemoeilijkt dan ook onnodig
de commercialisatie of verkoop van golfbiljartballen met een andere materiaalsamenstelling.
55. De auditeur-generaal is er verder ook van overtuigd dat de materiaalvereiste indruist tegen de
verwachtingen van het Mededingingscollege wanneer de toepassing ervan in de praktijk ertoe leidt dat
bepaalde alternatieve ballen voor de Aramith ballen van de NV Saluc, zowel reeds gecommercialiseerde
als potentiële ballen, zonder objectieve verantwoording worden geweerd binnen de KBGB terwijl deze
wel voldoen aan de overige technische vereisten. Derhalve heeft een materiaalvereiste het
tegenovergestelde effect van de Beslissing tot gevolg, namelijk het beperken (i.p.v. vergroten) van
keuzemogelijkheden voor biljartclubs aan alternatieve toegelaten ballen binnen de KBGB vzw.
56. De auditeur-generaal besluit dat er geen objectieve en vaststelbare verantwoording bestaat om
(bijkomend (zie hierna VI.3.3.ii)) een materiaalvereiste op te nemen in het Reglement.
ii) Het bijkomend opleggen van een materiaalvereiste is disproportioneel
57. De auditeur-generaal is van oordeel dat een materiaalvereiste overbodig is omdat de kwaliteit van het
gebruikte materiaal ook gecontroleerd kan worden via de hardheid van de bal. De hardheid van een
golfbiljartbal is wel een meetbaar (i.e. objectief vaststelbaar) kenmerk en de test om de hardheid te meten
is minder duur dan voor de vaststelling van de balsamenstelling. In combinatie met de vereisten m.b.t.
diameter en gewicht zullen immers slechts bepaalde materiaalsoorten aan de hardheidsvereiste kunnen
voldoen. Indien er minderwaardig materiaal wordt gebruikt zal de hardheid te laag zijn. Door het opleggen
van een minimale en maximale hardheidsvereiste ontstaat dan zekerheid over een kwalitatieve
balsamenstelling. Golfbiljartballen gemaakt uit verdicht fenolhars hebben reeds bewezen hieraan te
voldoen. Er mag evenwel niet worden uitgesloten dat ook ballen uit andere materiaalsoorten de
hardheidstest doorstaan.
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iii) Er bestaat een akkoord tussen de KBGB en HCSB
58. Tenslotte merkt de auditeur-generaal op dat na lang overleg een akkoord werd bereikt tussen de KBGB
en HCSB om tot een redelijke (i.e. proportionele) oplossing te komen, zijnde de hardheidsvereiste als
alternatief voor de materiaalvereiste. Dit blijkt uit de e-mail van 6 juli 2020 van de KBGB waarin de KBGB
de volgende opmerking hierover maakt aan de auditeur:
“Het is dus de HCSB die voorstelde om een hardheidsvereiste op te leggen in plaats van een percentage
fenol. De KBGB vzw doet wat u zelf ondersteunt, en nu stelt u dat dit een nieuw gegeven is? Dit is voor
cliënte zeer moeilijk te vatten, gezien het voorstel van HCSB en het Auditoraat kwam.”
59. Per e-mail van 7 juli van HCSB aan de auditeur herbevestigt HCSB het gebruik van de hardheidsvereiste
als een alternatief voor de vereiste van fenolhars en het bestaan van een akkoord hierover met de KBGB:
“Mijn cliënte merkt de toevoeging op van een nieuwe vereiste, zijnde de hardheid, en merkt daarnaast in
de toelichting op dat de BGB bereid is om de vereiste van fenolhars te vervangen door deze van de
hardheid. Mijn cliënte neemt hier akte van en is hier voorstander van. Dit zal praktische problemen en
discussies met betrekking tot het testen van fenolhars vermijden. Mijn cliënte verzoekt de auditeur dan
ook om dit akkoord tussen partijen te bevestigen.
Zoals gezegd blijft mijn cliënte zich verzetten tegen de opname van “verdichte fenolhars” zonder dat
duidelijk is wat wordt bedoeld met “verdichte fenolhars”. Zij kan zich dan ook niet uitspreken over deze
vereiste zonder dat de vereiste wordt gedefinieerd. Als dit betekent dat de basisstof uit fenolhars moet
bestaan die vervolgens verdicht wordt via densiteits-verhogende stoffen, dan voldoen de biljartballen van
mijn cliënte hieraan uiteraard. Dit werd evenwel nog nooit bevestigd door de BGB. Gelet op het voormeld
akkoord inzake hardheid is dit aspect thans minder relevant.”
60. De auditeur-generaal stelt vast dat een akkoord bestaat tussen de KBGB en HCSB m.b.t.:
-

De vervanging van de materiaalvereiste door een hardheidstest;

-

De bepaling van deze hardheid door het gebruik van de Rockwell hardheidsmeting;

-

De minimale en maximale RH waarden.

61. De auditeur-generaal oordeelt dan ook dat het onredelijk is dat de KBGB eenzijdig en zonder enige
communicatie terugkomt op een aanvaardbaar akkoord.
iv) Conclusie
62. Op basis van de beschikbare informatie is de auditeur-generaal van oordeel dat o.w.v. het
proportionaliteitsbeginsel uitsluitend een hardheidsvereiste mag opgelegd worden in het Reglement. De
auditeur-generaal is van oordeel dat door het opleggen van een hardheidsvereiste (in combinatie met de
andere technische vereisten van gewicht en diameter) door de KBGB afdoende gewaakt kan worden over
de kwaliteit van de speelbal voor haar competities en wedstrijden.
63. Een hardheidsvereiste is objectief vaststelbaar.
64. Om deze redenen besluit de auditeur-generaal dat een materiaalvereiste in het Reglement
gecombineerd met een hardheidsvereiste niet conform is met de Beslissing.
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V.3.4 Algemeen verbod op symbolen behoudens ronde stippen
65. In de e-mail van 19 juni stelde de KBGB het volgende m.b.t. het gebruik van symbolen:
“
-

ronde stippen worden toegestaan, het aantal wordt bepaald op maximum 6 stuks, de
diameter bedraagt maximum 8 mm. Andere symbolen worden niet toegestaan.”

i) Technische vereiste
66. De auditeur-generaal stelt dat de Beslissing in duidelijke bewoordingen is opgesteld voor wat betreft
het definiëren van niet opgesomde kenmerken, zoals symbolen, als technische vereisten.
67. Uit de beschikbare informatie blijkt dat symbolen functioneel bijdragen tot het spelen van golfbiljart.
68. Symbolen worden niet gebruikt als richtpunt of hulpmiddel bij het uitvoeren van de stoot. De
vaststelling dat vandaag zowel met egale ballen als ballen met symbolen wordt gespeeld toont aan dat
het spel hierdoor niet wordt beïnvloed. Symbolen zijn als dusdanig niet bepalend voor de rotatiesnelheid
van de bal.
69. In tegenstelling tot andere biljartdisciplines vergen de spelregels voor golfbiljart evenmin symbolen.
70. Het is wel zo dat symbolen de visuele beleving door speler en publiek van het biljartspel vergroot nà
de stoot. Symbolen zorgen immers voor een verhoogde feedback van het draaien (“spin”) en voor een
beter overzicht van het spelverloop op de biljarttafel. Het spelen met ballen met symbolen/merktekens
is gebruikelijk geworden doorheen alle biljartdisciplines (zoals vb. de Dynaspheres Rotor™ teken voor
Carom biljart) vanuit de idee om het spektakel voor speler en publiek te vergroten. Vanuit deze invalshoek
is de auditeur-generaal van oordeel dat symbolen functioneel bijdragen tot het spelverloop in de
golfbiljartdiscipline.
71. Het spelen met ballen met symbolen/merktekens levert verder geen statistisch significant voordeel op
tegenover spelers die met een egale bal spelen. Symbolen/merktekens zijn objectief vaststelbaar.
72. Het Auditoraat heeft vervolgens onderzocht of er een objectieve verantwoording bestaat voor een
beperking m.b.t symbolen en de beperking niet disproportioneel is. De opgelegde beperking mag
geenszins de doeltreffendheid van de voorlopige maatregel ontnemen.
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ii) Geen objectieve verantwoording voor het verbod op symbolen behoudens ronde stippen
(met bepaling van hun aantal en diameter)
73. De KBGB geeft meerdere verantwoordingen voor het verbod op symbolen behoudens ronde stippen:
-

Vermijden dat symbolen een uiting worden van discriminatie, pestgedrag, religieuze gedachten,
etc.;

-

Behouden van de toegankelijkheid van golfbiljart voor personen met netvliesveroudering: bij een
rechthoekig symbool (in plaats van een rond symbool) tekenen er zich rechte lijnen af bij het rollen
van de biljartbal. Ronde stippen bevatten geen rechte lijnen. Dit laatste is gemakkelijker zijn voor
mensen met netvliesveroudering;

-

(Oudere) mensen houden niet van verandering.

74. Het Auditoraat heeft de objectiviteit van elke ingeroepen verantwoording onderzocht.
75. Wat betreft het argument van de netvliesveroudering maakt de KBGB geen enkele wetenschappelijke
studie over die haar standpunt staaft. Nochtans stelt de KBGB in haar laatste schrijven dat de criteria
waaraan een golfbiljart moet voldoen gebaseerd zijn op een wetenschappelijk ondersteund
expertiseverslag door een doctor/ingenieur die o.a. verbonden is aan de KULeuven. De KBGB wenst deze
studie enkel mede te delen aan het Auditoraat onder de formele garantie van vertrouwelijkheid
aangezien deze studie als vertrouwelijk en uitsluitend intern KBGB wordt beschouwd. Het gaat om
technische informatie die volgens de KBGB niet zomaar te grabbel moet worden gegooid van alle
producenten. De auditeur-generaal is van oordeel dat de KBGB die als overkoepelende federatie de
toelatingsvoorwaarden voor een aanzienlijk aantal golfbiljart wedstrijden bepaalt, er juist goed aan doet
deze technisch-wetenschappelijk te onderbouwen in geval van blijvende discussie over de juistheid en
gegrondheid. Transparantie over de technische vereisten is in het belang van de golfbiljart discipline in
België en bij uitbreiding de producenten/invoerders van het benodigde sportmateriaal.
76. Het argument dat bepaalde spelers niet houden van verandering is een subjectieve reden.
Daartegenover staan de getuigenissen van topspelers die de invoering van vierkante stippen (i.p.v. de
klassieke ronde) door HCSB als verkwikkend beschouwen voor de golfbiljart discipline. De auditeurgeneraal merkt op dat binnen andere biljartdisciplines ballen met symbolen/merktekens reeds lang en
met succes worden gecommercialiseerd en dus allerminst storend worden bevonden.
77. Wat betreft de vrees voor discriminatie, pestgedrag, religieuze gedachten, etc. door symbolen, stelt
de auditeur-generaal vast dat er tot op heden in geen enkele biljartdiscipline symbolen werden gebruikt
die tot dergelijk ongewenst gedrag hebben geleid. Volgens de beschikbare informatie worden symbolen
ingebracht in de bal zelf en zou het technisch procedé voor het aanbrengen van gedetailleerde
afbeeldingen te complex zijn.
78. De auditeur-generaal besluit dat de opgelegde beperking niet objectief verantwoord wordt door de
KBGB.
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iii) Het verbod is disproportioneel
79. Het Auditoraat heeft vervolgens de proportionaliteit van de beperking onderzocht.
80. De set biljartballen (“Bumper Pool Gold 615”) die HCSB in België wenst te introduceren binnen de
golfbiljart discipline bestaat uit 3 ballen met ronde symbolen en 2 ballen met rechthoekige symbolen.
81. Door enkel ronde stippen toe te laten zal HCSB opnieuw financieel nadeel (en imagoverlies) lijden
doordat aangesloten verbonden en clubs niet geïnteresseerd zullen zijn in de aankoop van balsets die niet
mogen gebruikt worden voor competities en wedstrijden binnen de KBGB. Andere
producenten/invoerders van golfbiljartballen zonder ronde symbool, maar met bijvoorbeeld een
merkteken, zullen evenmin toegelaten worden en eenzelfde nadeel ondervinden als HCSB. Daartegenover
staat dat de Aramith ballen van NV Saluc niet gevat worden door deze beperking aangezien zij juist 6
ronde stippen met de opgelegde diameter hebben.
82. De auditeur-generaal is ervan overtuigd dat de vereiste m.b.t. symbolen indruist tegen de
verwachtingen van het Mededingingscollege wanneer de toepassing ervan in de praktijk ertoe leidt dat
bepaalde alternatieve ballen voor de Aramith ballen van de NV Saluc, reeds gecommercialiseerde als
potentiële ballen, zonder objectieve verantwoording worden geweerd binnen de KBGB terwijl deze wel
voldoen aan de overige technische vereisten.
iv) Conclusie
83. Om deze redenen is de auditeur-generaal van oordeel dat er voor het verbod op andere symbolen dan
ronde stippen met bepaling van hun aantal en diameter geen objectieve, minstens geen proportionele,
verantwoording bestaat.
84. De auditeur-generaal besluit dat een algemeen verbod op symbolen behoudens voor ronde stippen in
het Reglement niet conform de Beslissing is.
85. De auditeur-generaal deelt evenwel de suggestie van HCSB dat aan de bezorgdheid van de KBGB m.b.t.
het oneigenlijk gebruik van symbolen kan tegemoet gekomen worden door in het Reglement op te nemen
dat symbolen of kenmerken op de biljartballen die een verwijzing inhouden naar religieuze of politieke
symbolen of die opgevat kunnen worden als discriminerend verboden zijn.

V.4 De goedkeuringsprocedure voor golfbiljartballen ontneemt de doeltreffendheid
van de Beslissing
86. De auditeur-generaal stelt vast dat het dispositief van de Beslissing niets bepaalt omtrent de procedure
die producenten/invoerders van golfbiljartballen moeten volgen indien zij menen dat een set ballen
voldoet aan de toelatingsvereisten binnen de KBGB. De KBGB is dan ook vrij om de modaliteiten van deze
goedkeuringsprocedure zelf uit te werken.
87. Evenwel is het volgens de auditeur-generaal evident dat het Mededingingscollege daarbij verwacht
dat de doeltreffendheid van de voorlopige maatregel niet wordt uitgehold door de
proceduremodaliteiten. De goedkeuring moet verder transparant en objectief gebeuren.
88. De auditeur-generaal stelt vast dat de voorziene timing van de goedkeuringsprocedure niet
doeltreffend is. Daarnaast werd het beginsel van procedurele gelijkheid geschonden.
16/44

89. De auditeur-generaal gaat hierna verder in op beide punten.

V.4.1 Timing van de goedkeuringsprocedure is niet doeltreffend
90. In de e-mail van 19 juni stelde de KBGB het volgende:
“
-

ledere op de markt actieve producent of invoerder van golfbiljartballen kan een schrijven richten
aan de KGBG vzw met de vraag om opgenomen te worden in de lijst van toegelaten
golfbiljartballen voor de wedstrijden in de KBGB vzw.

-

De aanvraag en controle van de golfbiljartballen en testverslag zal gebeuren op de
eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan van de KBGB vzw.

-

Als het product voldoet wordt het merk en type golfbiljartbal als goedgekeurd opgenomen in
de reglementen zodat alle clubs en spelers op de hoogte zijn van de toelating tot gebruik van
deze golfbiljartballen.”

91. De auditeur-generaal stelt vast dat punt 2, c) van het dispositief van de Beslissing bepaalt dat het de
KBGB vrij staat om per seizoen te kiezen tussen het opleggen van technische specificaties voor de
toegelaten ballen (i.e. optie onder punt 2, a) van het dispositief) en het organiseren van een veiling (i.e.
optie 2, b) van het dispositief). Derhalve moet de timing van de goedkeuringsprocedure worden
afgestemd op de start van het speelseizoen.
92. Volgens de auditeur-generaal zijn er twee belangrijke tijdstippen binnen deze goedkeuringsprocedure:
(1) de termijn nodig voor de afhandeling van de goedkeuringsverzoeken van producenten/invoerders van
golfbiljartballen en (2) het tijdstip waarop de lijst met goedgekeurde balsets kenbaar gemaakt wordt aan
de golfbiljartclubs via opname in het Reglement (online consulteerbaar).
93. De auditeur-generaal stelt vast dat de goedkeuringsprocedure zoals thans uitgewerkt in het Reglement
met deze relevante timing parameters geen rekening houdt.
i) Afhandelingstermijn van de goedkeuringsverzoeken
94. De auditeur-generaal is van oordeel dat de hele goedkeuringsprocedure voor de aanvang van het
speelseizoen moet afgerond zijn. De producenten/invoerders van golfbiljartballen kunnen pas correct
inschatten in welke mate zij de productie moeten opdrijven, resp. een voorraad moeten aanleggen
wanneer er duidelijkheid is m.b.t. de toelating binnen de KBGB. Ook voor de golfbiljartclubs die de balsets
aankopen, moet de definitieve lijst met toegelaten ballen voor aanvang van het nieuw speelseizoen
consulteerbaar zijn. Zij moeten eveneens over voldoende tijd beschikken om een balkeuze te maken en
effectief tot aankoop over te gaan.
95. De auditeur-generaal deelt dan ook de suggestie van HCSB dat de KBGB een uiterlijke datum moet
vastleggen waarop de producent/invoerder voor aanvang van het seizoen zijn aanvraag en de testballen
moet indienen opdat de volledige procedure, inclusief eventuele tegenexpertises en uitputting van
beroepsmogelijkheden, voor de aanvang van het seizoen kan worden afgerond.
96. De auditeur-generaal merkt hierbij op dat de aanvraag in eerste instantie wordt besproken op de
bestuursvergadering. Het is de aanvrager die alle attesten/testverslagen moet aanleveren voor de niet
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vaststelbare kenmerken. Op de bestuursvergadering wordt de juistheid van deze attesten/testverslagen
onderzocht en geoordeeld over de uiterlijk vaststelbare kenmerken (zoals kleur en eventueel symbolen).
Derhalve kan een bestuursvergadering reeds in het Reglement vastgelegd worden kort na het verstrijken
van de einddatum voor het indienen van de goedkeuringsverzoeken. Er moet dus niet gewacht worden
op de eerstvolgende reguliere, geplande vergadering van het bestuursorgaan (zoals het Reglement thans
voorziet).
ii) Bekendmaking van de toegelaten balsets aan de golfbiljartclubs
97. De auditeur-generaal is van oordeel dat de lijst van goedgekeurde balsets voor het volgende
speelseizoen slechts mag bekend gemaakt worden aan de golfbiljartclubs (door opname in het
Reglement) wanneer alle goedkeuringsaanvragen werden afgerond. Golfbiljartclubs moeten op het
moment van hun aankoop immers een totaal overzicht hebben van alle goedgekeurde balsets om een
juiste aankoopkeuze te kunnen maken. Wanneer de goedkeuringen gefractioneerd worden gegeven in de
opeenvolgende bestuursvergaderingen (zoals het Reglement thans voorziet) zullen café uitbaters reeds
speelballen aangekocht hebben teneinde de doorgang van hun wedstrijden te verzekeren. Hierdoor
worden producenten/invoerders met een goedkeuring op latere datum mogelijks gepasseerd.

V.4.2 Schending van het beginsel van procedurele gelijkheid
98. In de e-mail van 19 juni stelde de KBGB het volgende:
“
-

De producent/invoerder van golfbiljartballen kan vervolgens de kenmerken van hun
golfbiljartballen testen bij een onafhankelijk laboratorium. De kosten voor deze testen zijn
volledig ten laste van de producent/invoerder. Indien uit het testverslag blijkt dat de
golfbiljartballen voldoen kan de KBGB vzw een tegenexpertise laten uitvoeren bij een
onafhankelijk laboratorium of een expert ter zake raadplegen. Deze kosten zijn ten laste van de
KBGB vzw.

-

Golfbiljartballen die niet voldoen worden niet toegelaten en bijgevolg niet opgenomen in het
reglement van de KBGB vzw.

-

Indien de KBGB vzw, verbonden en/of spelers opmerken dat na goedkeuring door de KBGB vzw
een bepaald merk of type van golfbiljartballen kwalitatief gebreken vertoont tijdens de
uitvoering van het spel, kan de KBGB vzw te allen tijde de toelating schorsen om met dit merk
of type te spelen tot verduidelijking van de gebreken door de producent of invoerder of nieuwe
testen het tegendeel bewijzen.”

99. De auditeur-generaal is van oordeel dat de goedkeuringsprocedure zo moet worden uitgewerkt dat de
aanvragende producent/invoerder in geen enkele fase van het goedkeuringsproces in een minder
gunstige procedurele positie staat dan de KBGB. Ook tussen de aanvragers onderling moet het beginsel
van procedurele gelijkheid van wapens voorop staan. Elke betrokkene moet beschikken over dezelfde
rechten en plichten in elke fase van de goedkeuringsprocedure (o.a. garanties op een onafhankelijk en
onpartijdig onderzoek, de tegensprekelijkheid van het onderzoek, gelijke beroepsmogelijkheden bij een
onafhankelijke derde).
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100. Uit de volgende vaststellingen blijkt dat de goedkeuringsprocedure, thans gepubliceerd op de KBGB
website, niet evenwichtig is uitgewerkt en dus niet conform is aan de Beslissing:
-

De kosten verbonden aan het uitvoeren van testen bij een onafhankelijk laboratorium moeten in
geval de KBGB in het ongelijk wordt gesteld, integraal worden gedragen door HCSB;

-

De producent/invoerder wordt niet toegelaten om een tegenexpertise uit te voeren bij een
onafhankelijk laboratorium of een expert ter zake te raadplegen in het geval zij in het ongelijk
wordt gesteld door de initiële onafhankelijke laboratoriumtest;

-

Er wordt niet voorzien in een hoger beroep bij een derde onafhankelijke partij zowel voor de KBGB
als de aanvrager gedurende elke fase in het goedkeuringsproces;

-

In geval van schorsing van een bepaald merk of type golfbiljartbal (na goedkeuring) wegens
kwalitatieve gebreken wordt niet voorzien een procedure die aan elke betrokkene dezelfde
procedurele gelijkheid voorziet als bij de initiële goedkeuring.

V.4.3 Conclusie
101. De auditeur-generaal besluit dat de uitgewerkte proceduremodaliteiten de doeltreffendheid van de
Beslissing ontnemen en daarom niet conform zijn aan de Beslissing.

V.5 Nieuwe feitelijke ontwikkelingen
V.5.1 Start van het Belgisch kampioenschap golfbiljart op 22 augustus 2020
102. De auditeur-generaal stelde zelf nieuwe feitelijke ontwikkelingen vast die ertoe nopen dat het
Mededingingscollege zich in haar nieuwe beslissing niet beperkt tot de vaststelling van de niet conforme
uitvoering van de Beslissing door de KBGB.
103. Na een lange periode van sluiting van de horeca wegens de COVID-19 maatregelen, herneemt het
(golf)biljart speelseizoen. De auditeur-generaal vernam voor het indienen van het Verzoek via de website
van de KBGB dat het Belgisch kampioenschap voor golfbiljart plaats zou vinden van 22/08/2020 t.e.m.
20/09/2020.3 Dit event werd door de KBGB niet gemeld aan de auditeur (inmiddels is de aanvang verder
verdaagd tot 1 oktober 20204).

V.5.2 Communicatie naar de KBGB leden van het gewijzigd Reglement en de lijst me
toegelaten ballen
104. Ter voorbereiding van dit kampioenschap overwegen golfbiljartclubs actueel de aankoop van nieuwe
balsets. Om kennis te krijgen van de toegelaten ballen consulteren deze clubs het Reglement van de
KBGB.
105. De auditeur-generaal merkt op dat de communicatie naar de leden van de KBGB toe gebeurt via
publicaties op de website van de KBGB.

4

https://www.bgbgolfbiljart.be/uitstel-competitiestart/.
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106. In het Verslag5 van de digitale KBGB-vergadering 28 maart & 18 april 2020 bracht de KBGB haar leden
alvast op de hoogte van de schorsing van de verplichting om Aramith ballen te gebruiken:
“ HCSB ivbm met standaardnormen biljartballen.
Ingevolge de aanbevelingen van de Belgische mededingingsautoriteit zullen de specificaties waaraan
golfbiljartballen moeten voldoen in het reglement nader omschreven worden, maar zal de verplichting om
met ballen van het merk Saluc te spelen uit het reglement verdwijnen. Er zal tijdig gecommuniceerd
worden welke ballen aan de specificaties voldoen.”
107. De auditeur stelt vast dat er actueel nog steeds geen lijst is gepubliceerd met de ballen die aan de
specificaties voldoen. Het KBGB verslag6 van 13 juni 2020 - online consulteerbaar door de leden - vermeldt
dat “De vereisten waaraan biljartballen moeten voldoen en de procedure tot toelating voor de
producenten, werd goedgekeurd en opgenomen in de reglementering”. Het Reglement met de
specificaties en goedkeuringsprocedure zal dus kort nadien zijn gepubliceerd op de website van de KBGB.
108. Het is pas op 19 juni dat de (voor de KBGB finale) tekst van het aangepast Reglement aan het
Auditoraat ter kennisname werd overgemaakt. De auditeur-generaal stelt dan ook vast dat deze publicatie
gebeurde op een ogenblik dat de KBGB nog in volle discussie was met het Auditoraat over de conformiteit
aan de Beslissing. De auditeur-generaal werd aldus voor een voldongen feit geplaatst. De KBGB laat
daarbij het aangepast Reglement als “definitief” doorgaan op haar website. Op de website wordt geen
enkele mededeling geplaatst dat het Reglement onder voorbehoud is van de goedkeuring van de auditeurgeneraal.

V.6 Hoogdringendheid van de situatie
109. In afwachting van de correcte en volledige uitvoering van de Beslissing door de KBGB, heeft HCSB nog
geen verzoek tot goedkeuring ingediend voor zijn nieuwe balsets. Het is niet onwaarschijnlijk dat de
golfbiljartclubs voor zeker spelen en gelet op het nakend Belgisch kampioenschap reeds balsets van NV
Saluc hebben aangekocht of dit sterk overwegen. Niet alleen zijn de clubs reeds jaren vertrouwd met deze
ballen, zij voldoen ook aan de actueel gepubliceerde toelatingsvoorwaarden. Het niet present zijn van
HCSB op de Belgische kampioenschappen met de nieuwe balsets zal niet enkel financieel verlies
veroorzaken. Visibiliteit van HCSB tijdens dit nationaal kampioenschap zal ook bepalend zijn voor een
succesvolle lancering van de nieuwe balsets.
110. Ondanks de continue opvolging van de uitvoering door de auditeur-generaal is het Reglement nog
steeds niet conform aan de Beslissing. Daarenboven worden zowel de producenten/invoerders als de
golfbiljartclubs onredelijk (te) lang in het ongewisse gelaten over de toegelaten ballen voor de wedstrijden
die zij beiden moeten organiseren. Door de afwezigheid van publicatie van de lijst met toegelaten ballen
enerzijds en van een goedkeuring van de balsets van HCSB anderzijds, bevoordeelt de actuele situatie ook
de facto de gevestigde producent NV Saluc die wel aan de (niet conforme) toelatingsvereisten voldoet.

5

https://www.bgbgolfbiljart.be/wp-content/uploads/2020/04/verslag_vergadering_2020_04.pdf

6

https://www.bgbgolfbiljart.be/wp-content/uploads/2020/06/verslag_vergadering_2020_06.pdf
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Gelet op het Belgisch kampioenschap dat over minder dan een maand van start gaat, is de situatie dan
ook hoogdringend.
111. Derhalve is de auditeur-generaal van oordeel dat de KBGB moet aangespoord worden tot de volledige
en correcte uitvoering van de Beslissing van januari door het inzetten door het Mededingingscollege van
de daartoe voorziene wettelijke handhavingsinstrumenten. De auditeur-generaal verzoekt daarom het
Mededingingscollege tot het opleggen van dwangsommen en het wijzigen van de voorlopige maatregelen
van de Beslissing.

V.7 Verzoek om dwangsommen
112. Omwille van de gevolgen van deze nieuwe feitelijke ontwikkelingen voor HCSB, verzoekt de auditeurgeneraal de voorzitter van het Mededingingscollege om een dwangsom op te leggen teneinde de
voorlopige maatregelen te doen naleven, conform artikel IV. 81 WER en punt 4, c) van het dispositief van
de Beslissing.
113. Verder wenst de auditeur-generaal het Mededingingscollege erop te wijzen dat de Beslissing dateert
van 20 januari 2020.
114. Aanvankelijk koos de KBGB voor het organiseren van een aanbesteding van een sponsorcontract (i.e.
optie onder punt 2, b) van het dispositief). Het is pas op 8 april - dit is 2, 5 maand na datum van de
Beslissing - dat de auditeur een eerste ontwerp van tender voor een sponsorcontract van de KBGB mocht
ontvangen.
115. Op 18 april 2020 - dit is op de valreep binnen de voorziene keuzetermijn van 3 maanden na datum
van de Beslissing - veranderde de KBGB naar de optie onder punt 2, a) van het dispositief, i.e. (1) directe
schorsing van de verplichting om Aramith ballen te gebruiken en (2) het vaststellen van kwalitatieve
balvereisten.
116. De auditeur-generaal merkt op dat de Beslissing in punt 2, a), tweede lid bepaalt dat de
toelatingsvoorwaarden eveneens dienden bepaald te worden binnen de termijn van 3 maanden na datum
van de Beslissing. Gelet op de zeer late optiewijziging door de KBGB, kon dit tijdskader niet aangehouden
worden.
117. De auditeur-generaal stelt evenwel vast dat de facto opnieuw 3 maanden zijn verlopen. Zoals
voorheen toegelicht, heeft deze impasse verstrekkende gevolgen voor de producenten/invoerders van
golfbiljartballen, waaronder HCSB, als voor de leden van de KBGB zelf (als aankopers van de ballen en
organisators van de wedstrijden).

V.8 Verzoek om de voorlopige maatregelen te wijzigen
118. De auditeur-generaal heeft hiervoor uitvoerig uiteengezet waarom het gepubliceerde Reglement niet
conform de Beslissing van het Mededingingscollege is.
119. In het licht van deze nieuwe feitelijke ontwikkelingen benadrukt de auditeur-generaal opnieuw het
belang van de timing van de goedkeuringsprocedure: de lijst van goedgekeurde balsets mag slechts
bekend gemaakt worden aan de golfbiljartclubs (door opname in het Reglement) wanneer alle
goedkeuringsaanvragen, inclusief deze van HCSB, werden afgerond.
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120. Derhalve verzoekt de auditeur-generaal aan de voorzitter van het Mededingingscollege om de
voorlopige maatregelen in de Beslissing te herzien conform punt 4, b) van het dispositief van de Beslissing.
121. De auditeur-generaal is dan ook van oordeel dat het Mededingingscollege aan de KBGB een datum
moet opleggen waarop de lijst met alle toegelaten ballen ten laatste wordt bekendgemaakt via haar
website. Deze datum moet zo worden vastgelegd dat het tijdstip nog een nuttig effect heeft voor een
effectieve voorbereiding op dit Belgisch kampioenschap zowel voor producenten/invoerders van
golfbiljartballen als voor de golfbiljartclubs. Dit houdt in dat deze datum ruim voor de startdatum van het
kampioenschap op 22 augustus 2020 moet vastgelegd worden, zowel voor wat betreft de communicatie
van HCSB naar klanten (clubs, spelers, ...), de bijkomende productie van golfbiljartballen als de organisatie
van de wedstrijden door de aankopende clubs.

V.9 Voorstel van beslissing
122. Overeenkomstig artikel IV.26, §3, 7° WER is de auditeur-generaal belast met het toezien op de
uitvoering van de beslissingen van het Mededingingscollege.
123. Omwille van de hiervoor gegeven redenen, besluit de auditeur-generaal dat de KBGB punt 2, a) van
het dispositief van de Beslissing niet respecteert.
124. Bijgevolg verzoekt de auditeur-generaal het Mededingingscollege om vast te stellen dat, in de zaak
MEDE-V/M-19/0041, de KBGB punt 2, a) van de beslissing BMA-2020-V/M-04 van 23 januari 2020 niet
heeft uitgevoerd zolang de KBGB in haar Reglement:
1. de vereiste m.b.t. het toepassingsgebied van het Reglement niet heeft gepreciseerd;
2. de vereiste m.b.t. de geldingsperiode van het Reglement niet heeft opgenomen;
3. de vereiste m.b.t. de minimale en maximale grootte van het gewicht en de diameter van de
golfbiljartbal niet heeft aangepast;
4. de materiaalvereiste van verdicht fenolhars niet heeft opgeheven;
5. het verbod op symbolen behoudens ronde stippen met bepaling van hun aantal en diameter niet
heeft opgeheven;
6. de modaliteiten van de goedkeuringsprocedure niet heeft aangepast teneinde de
doeltreffendheid van de Beslissing te garanderen op het punt van de timing van de
goedkeuringsprocedure en de procedurele gelijkheid.
125. De auditeur-generaal stelt eveneens het Mededingingscollege voor om een dwangsom op te leggen
teneinde de voorlopige maatregelen te doen naleven, conform artikel IV. 81 WER en punt 4, c) van het
dispositief van de Beslissing. Deze dwangsom zal berekend worden in functie van de omzet van de KBGB
gerealiseerd in 2019, conform artikel IV. 85 WER. De auditeur heeft de omzet van de KBGB vzw voor 2019
opgevraagd. Deze omzet bedraagt [VERTROUWELIJK – 0-100 000€].
126. Artikel IV.79, §1, eerste lid WER voorziet dat het Mededingingscollege ter naleving van zijn beslissing
dwangsommen kan opleggen aan elk van de betrokken ondernemingen en ondernemingsverenigingen,
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tot beloop van 5 % van de gemiddelde dagelijkse omzet per dag vertraging te rekenen van de dag die het
in de beslissing bepaalt.
127. Aangezien de KBGB tot op heden de opgelegde maatregel onder punt 2, a) van het dispositief van de
Beslissing BMA -2020-V/M-04 van 23 januari 2020 niet naar behoren in haar Reglement heeft uitgevoerd
en teneinde de effectiviteit van de voorlopige maatregelen te garanderen, stelt de auditeur-generaal voor
om een dwangsom op te leggen die oploopt tot 5 % van de gemiddelde dagelijkse omzet per dag
vertraging te rekenen van de dag die het Mededingingscollege in de beslissing bepaalt.
128. Hoewel de dwangsom zeer beperkt zal zijn en veeleer symbolisch, is de auditeur-generaal van oordeel
dat de oplegging ervan om principiële redenen verantwoord is.
129. Tenslotte verzoekt de auditeur-generaal het Mededingingscollege om de voorlopige maatregelen in
de Beslissing te herzien conform punt 4, b) van het dispositief van de Beslissing door het opleggen aan de
KBGB van een datum waarop de lijst van de toegelaten balsets ten laatste moet gecommuniceerd worden
op haar website. Deze datum moet zo worden vastgelegd dat het tijdstip nog een nuttig effect heeft voor
een effectieve voorbereiding op dit Belgisch kampioenschap van start gaande op 22 augustus zowel voor
de producenten/invoerders van golfbiljartballen als voor de golfbiljartclubs.

VI. Schriftelijke opmerkingen van de KBGB
130. De KBGB heeft op 24 augustus 2020 de volgende schriftelijke opmerkingen neergelegd:
“Het auditoraat houdt geen rekening met het feit dat de KBGB vzw een vereniging amateurs is en niet
vertrouwd is of kan zijn met deze wetgeving. Niettegenstaande de melding hiervan door de voorzitter van
de mededelingscommissie in zijn besluit wordt hier op geen enkel ogenblik rekening mee gehouden door
het auditoraat en begrijpt het auditoraat een aantal beslissing van de KBGB vzw niet.
Het begeleidend schrijven van het auditoraat motiveert de hoogdringendheid door het BK welke
georganiseerd wordt in augustus 2020, wat pertinent onwaar is.
De rol van de auditeur stellen wij reeds geruime tijd in vraag, stellingen van de tegenpartij worden
blindelings gevolgd zonder te toetsen aan de juridische achtergrond. Delen van het verweer zijn niet
opgenomen in het schrijven van het auditoraat aan de voorzitter.
Het is zelfs zo dat het auditoraat op de hoogte werd gesteld van een wetenschappelijke studie die de
KBGB vzw liet uitvoeren. Een studie door een dokter Ingenieur, specialist in kunststoffen onder andere
verbonden aan de KULeuven. De KBGB v vroeg het stuk ten vertrouwelijke titel over te maken. Op geen
enkel ogenblik werd ons medegedeeld dat de vertrouwelijkheid niet werd weerhouden zoals de wet
voorziet. Meer nog, er wordt zelfs met geen woord over gerept. Gezien wij officieel niet in kennis werden
gesteld van de weigering, kunnen wij natuurlijk evenmin onze rechten laten gelden bij de voorzitter van
de commissie zoals wettelijk bepaald.
Wij werden door de tegenpartij gewezen op het schrijven van het auditoraat alvorens wij hier enige
kennis van kregen en plots diezelfde dag om 16u47 valt het schrijven in de bus. Toevallig net na er een
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dispuut tussen de advocaten ontstond waaruit duidelijk blijkt dat de tegenpartij voorkennis had van de
inhoud van dit dossier.
De auditeur begrijpt niet waarom de KBGB vzw uiteindelijk van optie 1 naar optie 2 wijzigde. Wel we
hebben dit ook verduidelijkt, om reden dat dit voor ons amateurs eenvoudiger lijkt. Nergens lezen wij in
het oordeel van de voorzitter dat eens gekozen, altijd gekozen is. Het is blijkbaar moeilijk van het
auditoraat om zich te verplaatsen naar het niveau van de modale amateur die tracht een volkssport in
ere te houden.
Opnieuw verwijst de auditeur naar de heer Merckx als expert ter zake. Nergens maakt de auditeur
melding van het feit dat de heer Merckx werknemer is van HCSB en met hen een sponsorcontract heeft.
De auditeur verwijst naar de mail van 12/5 maar vergeet een belangrijk punt te melden betreffende de
fenolhars. De auditeur vroeg toen "verdichte fenolhars" te definiëren. In de bijlage van de mail zat een
schrijven van HCSB waarin ze suggereren om de terminologie als volgt te definiëren; "Een duidelijkere
definitie zou er misschien kunnen in bestaan dat de toegelaten basisstof fenolhars moet zijn ". Wij
hebben de terminologie voorgesteld door HSCB letterlijk overgenomen, aangevuld met de hardheid
waarde om reden dat beide wel degelijk van belang zijn. De auditeur neemt hier een standpunt in al zou
dit niet belangrijk zijn. Blijkbaar is deze expert inzake kunststoffen geworden. Had de auditeur in alle
vertrouwen kennis genomen van het verslag van de echte" expert ter zake zouden we deze discussie
niet voeren. Als we de auditeur volgen en alleen de hardheid bepalen zou in theorie een bal met dezelfde
hardheid moeten toegelaten worden, dit kan dus perfect een bal in metaal of andere materie zijn die
onherroepelijke schade aan de biljarttafel zou te weeg brengen. De volledige uitleg is terug te vinden in
het vertrouwelijk verslag van de dokter Ingenieur die het auditoraat nooit wenste te raadplegen. Een
brief aan de voorzitter met als motivatie een hoogdringendheid van een Belgisch Kampioenschap,
waarvan reeds in juni 2020 werd bekend gemaakt dat het niet wordt ingericht, achtte de auditeur
belangrijker.
Het feit dat de wijzingen omtrent de specificaties werden gewijzigd gedurende het traject is zeer
eenvoudig te verklaren door het feit dat het auditoraat steeds achter wetenschappelijk onderbouwde
beslissingen vroeg, daar waar de tegenpartij geen enkel wetenschappelijk onderbouwde motivering
werd gevraagd.
Wat betreft de conclusie van het auditoraat:
Pt9. Het toepassingsgebied: De KBGB vzw is er zich niet van bewust dat wij in onze reglementen die
alleen van toepassing zijn voor onze leden moeten schrijven dat ze alleen voor, hen van toepassing zijn.
Dit lijkt ons de logica zelve. Wij kunnen statutair, noch wettelijk enig reglement voor derden schrijven.
Wij verplichten dus nooit anderen om met de door ons goedgekeurde biljartballen te biljarten.
Een nadere precisering omtrent de aard van de wedstrijden leek ons overbodig gezien de reglementen
sowieso van toepassing zijn op alle aangesloten leden, dus alle wedstrijden, competities en
kampioenschappen. In het reglement staat duidelijk dat de aangesloten verbonden de statuten en
reglementen van de KBGB vzw dienen na te leven.

24/44

Wat betreft de geldingsperiode die niet zou nageleefd worden, zijn wij zeer zeker op de hoogte dat deze
gelden tot een definitieve uitspraak ter zake, echter staat nergens in het oordeel van de voorzitter van
de commissie dat wij dit ook moeten publiceren. Alle wijzingen, ook na uitspraak ten gronde worden
binnen de kortste tijd aangepast in de reglementen. Het bestuursorgaan van de KBGB vzw voert dus
zeer zeker de vraag van de voorzitter uit. Trouwens werd de uitspraak van de commissie ter kennis
gebracht van iedereen en openbaar gesteld.
Wat betreft de specificaties van de biljartballen verwijzen wij opnieuw naar het verslag van de dokter
Ingenieur die de auditeur blijkbaar niet nuttig achtte. De KBGB vzw heeft zoals de auditeur vroeg een
wetenschapper aangesteld om advies en hun reglement hierop gebaseerd. De KBGB vzw weet niet wat
ze allemaal nog moeten doen om het auditoraat te behagen. Als de auditeur het niet nuttig acht te
oordelen over de vertrouwelijkheid van het document en deze bijgevolg niet wenst te raadplegen terwijl
dit document onontbeerlijk doorslaggevend is voor de verdediging en de basis is waarop de specificaties
geënt zijn, begrijpen wij niet dat de auditeur zelf expert ter zake is zoals blijkt uit het schrijven.
Omtrent de specificaties en de interpretering door de auditeur stellen wij vast dat elk wetenschappelijk
onderbouwd gegeven vanwege het auditoraat ontbreekt. Zeer bizar gezien dit van ons amateurs wel
verwacht wordt.
Omtrent de opmerking betreffende de hardheid en cumul materiaalvereiste, verwijzen wij naar de een
eerder vermelde tekst ter zake, waar wij op vraag van de tegenpartij en na mail van het auditoraat de
term verdichte fenolhars hebben gewijzigd naar het feit dat de basisstof fenolhars moet zijn. De KBGB
vzw heeft gewoon gedaan wat HCSB en het auditoraat vroegen, zeer bizar als zou dit nu niet conform
zijn. Wij zijn dan ook zeer verwonderd over de opmerking dienaangaande van HCSB op 7/7/2020 waar
men stelt dat dit een probleem vormt, daar waar zij dit suggereerden en de auditeur zelf vroeg een
omschrijving te geven van de term "verdichte fenol". Waarom dit zo is blijkt uit het wetenschappelijk
onderbouwd document welke, zoals reeds eerder vermeld werd, blijkbaar weinig relevant en niet
geconsulteerd werd door het auditoraat.
In punt 40. Stelt het auditoraat dat materiaalvereiste overbodig is, omdat de kwaliteit van het materiaal
gecontroleerd kan worden via de hardheid. De auditeur is weer opnieuw expert ter zake geworden. Uit
ons wetenschappelijk onderbouwd document blijkt het nogal veel complexer te zijn.
De stelling van de auditeur lijkt ons niet te kloppen als we de dokter ingenieur mogen geloven. Maar
goed hoe kan je dit bepalen als je steeds blindelings de visie van HCSB deelt. Weer opnieuw verwijzen
we naar ons document van de dokter ingenieur.
Wat betreft de symbolen verwijst de auditeur naar de topspelers die dit verkwikkend vinden. Zo wordt
er onder andere verwezen naar de heer Merckx die zelfs geen golfbiljart speelt en bovendien op de
loonlijst van de tegenpartij staat. Eveneens de heer Ceulemans die een sponsorcontract met HCSB heeft
en overal de firma promoot en vertegenwoordigt. Eveneens verwijst de auditeur naar andere
competities waar er met symbolen gespeeld wordt. Deze zijn door ons niet bekend, blijkbaar is de
auditeur niet alleen kunststof expert maar ook biljart expert geworden. Golfbiljart is een unieke
discipline die op geen enkele ogenblik kan vergeleken worden met andere biljartdisciplines. Ook dit werd
meermaals gemeld. Wat betreft het gevoel dat de auditeur omschrijft als subjectief en vervolgens
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verwijst naar het professioneel drieband circuit waar de heer Merckx speelt tart alle verbeelding.
Natuurlijk is dit verkwikkend, voor een zak geld is alles verkwikkend. En de gewone modale burger is op
dat vlak zeer moeilijk. Misschien moet de auditeur eens een onderzoek doen bij de leden ipv blindelings
de tegenpartij te volgen, de auditeur zou dan kunnen vaststellen dat wij zeer moeilijke leden hebben.
Wat betreft punt 60, stellen wij ons de vraag op welk onderzoek het auditoraat zich baseert. Graag
hadden wij ook vernomen welke de beschikbare informatie is waarover het auditoraat beschikt omtrent
het technisch procedé. Ik wil gokken maar vermoed via de tegenpartij. Heeft men nog niet van
zeefdrukkerij gehoord? Je kan immers alles drukken op ieder voorwerp. De bestaande kleuren en
symbolen hebben nog nooit tot enige discriminatie geleid. Als we dit niet nader omschrijven zet dit de
deur open en wordt onze sport een kakafonie of circusact. Trouwens levert elke ballenproducent
biljartballen met stippen zoals wij reeds aan het auditoraat hebben gemeld. Ook dit werd waarschijnlijk
per ongeluk niet medegedeeld aan de voorzitter.
De auditeur verwijst naar de mogelijke schade van HCSB betreffende hun set met vierkantjes en stippen.
Evenwel vergeet de auditeur te vermelden dat de ballen van HCSB zonder symbolen wel eventueel in
aanmerking komen. Wat evenmin vermeld wordt is dat de vierkantjes een soort 3d effect creëren qua
zicht en niet hetzelfde zicht hebben dan de stippen.
Wij menen eveneens dat het toelaten van verschillende symbolen en bijgevolg met die 3d symbolen
spelen, een significant voordeel zal creëren voor leden die regelmatig met deze ballen spelen. De
voorzitter stelt echter in zijn uitspraak dat dit verboden is.
Evenmin zijn wij akkoord met pt.60 van de auditeur; over welke reeds geproduceerde potentiele ballen
die wij zouden weren heeft de auditeur het? Tot op heden zijn wij niet in kennis van het feit als zouden
de ballen van Dynaspheres alleen geweerd zijn op basis van de symbolen. Wij hebben geen kennis van
de specificaties.

Wat betreft de goedkeuringsprocedure:
Het auditoraat stelt dat de timing moet afgestemd worden op het begin van het speelseizoen. De KBGB
vzw is van oordeel dat elke producent op elk ogenblik wanneer zijn product voldoet moet kunnen
toetreden, ook tijdens het reeds aan de gang zijnde seizoen. Er wordt trouwens bijna het ganse jaar
rond gebiljart. Het auditoraat vraagt hier een beperking op te leggen aan de producenten/invoerders.
Dit lijkt ons niet conform de geest van de mededinging, deze wil toch juist dat iedereen op ieder ogenblik
zou kunnen voldoen zonder restrictie.
Wat betreft de termijn: wordt iedere aanvraag besproken op de eerstvolgende raad van bestuur.
Maandelijks is er een vergadering van het bestuursorgaan wat impliceert dat een aanvraag in steeds
een korte doorlooptijd kent, De auditeur vergeet opnieuw dat wij vrijwilligers zijn en dit een hobby is.
Het plannen van een vergadering van het bestuursorgaan na de termijn is niet van toepassing gezien
wij van oordeel zijn/waren dat iedere producent te allen tijde moet kunnen aansluiten. Na elke aanvraag
volgt bijgevolg steeds automatisch een vergadering van het bestuursorgaan.
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Procedurele gelijkheid:
De auditeur neemt slechts een passage uit het reglement welke een verkeerde interpretatie door de
heer voorzitter mogelijk maakt en vergeet te melden dat een producent slechts uiteindelijk om een
testverslag door een onafhankelijk labo wordt gevraagd indien er enige twijfel ontstaat. Wij verwijzen
naar de volledige tekst.
Indien het bestuursorgaan van de KBGB vzw twijfelt aan de juistheid van het testverslag of attest
betreffende de niet vaststelbare kenmerken of de uiterlijke vaststelbare kenmerken, zullen de bezwaren
van de KBGB vzw worden overgemaakt aan de producent/invoerder van golfbiljart ballen binnen de 15
werkdagen na de vergadering van het bestuursorgaan van de KBGB vzw waarin de aanvraag en controle
geagendeerd was. - De producent/invoerder van golfbiljartballen kan vervolgens de kenmerken van hun
golfbiljartballen testen bij een onafhankelijk laboratorium. De kosten voor deze testen zijn volledig ten
laste van de producent/invoerder. Indien uit het test verslag blijkt dat de golfbiljartballen voldoen kan
de KBGB vzw een tegenexpertise laten uitvoeren bij een onafhankelijk laboratorium of een expert
terzake raadplegen. Deze kosten zijn ten laste van de KBGB vzw.
Ook de BGB vzw kan tot enige kost worden gedwongen, het lijkt zeer logisch dat iedere partij zijn eigen
expertise betaald.
Er is volgens ons geen enkele ongelijkheid in deze.
Pt83 van de auditeur is een volledige verkeerde interpretatie van het reglement door de auditeur en
stelt dat er geen mogelijkheid is tot een tegenexpertise.
De expertise door het onafhankelijk labo komt alleen als er getwijfeld wordt aan de juistheid van het
bijgeleverde attest of testverslag. Dit lijkt ons een tegenexpertise te zijn op onze bevindingen.
Het auditoraat meent ook dat er geen beroep mogelijk is tegen onze beslissingen. Het auditoraat vond
zelfs dat de KBGB vzw zich moest aansluiten bij het BAS terwijl dit statutair niet mogelijk is om aan te
sluiten gezien wij geen erkende sport zijn. Toen al hebben wij het auditoraat in kennis gesteld dat tegen
de beslissing van een bestuursorgaan steeds beroep mogelijk is bij de ondernemingsrechtbank die ons
een objectief onafhankelijk orgaan lijkt. Onze mededeling werd evenmin aan de voorzitter
medegedeeld.
Nieuwe feitelijke ontwikkelingen:
Hoofdstuk 1 kampioenschap van België: totaal foutief, nochtans heeft de auditeur het verslag van het
bestuursorgaan van 13/6/2020 geraadpleegd gezien ernaar verwezen wordt. Nochtans verwijzen wij
graag naar punt 2. Het Belgisch kampioenschap 2020 gaat niet door en wordt verplaatst naar mei 2021.
Heeft de auditeur zijn huiswerk slecht gemaakt?
Hoofdstuk2 De auditeur stelt vast dat er geen lijst gepubliceerd is van toegelaten biljartballen. Zeer
merkwaardig gezien wij slechts in de week van 27/7/2020 2 aanvragen tot goedkeuring ontvingen. De
volgende vergadering van het bestuursorgaan op 1/8/2020 werden de producenten/invoerders
toegelaten en gepubliceerd in het reglement.
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Kan de auditeur ons verduidelijken welke producenten we moeten publiceren indien er geen aanvragen
waren? Door toedoen van deze procedure was het zelfs mogelijk dat er geen officiële biljartballen waren
en dan? We zijn dus blij met de aanvragen. Diamond en Saluc zijn de firma's waarvan sprake. HCSB
heeft zich geen kandidaat gesteld. Hoe kan je dan schade vragen als je geen inspanning doet om een
goedkeuring te verkrijgen.
Inzake de hoogdringendheid wordt opnieuw ten onrechte naar het Belgisch kampioenschap verwezen
die binnenkort start. Niets is minder waar natuurlijk zoals reeds vermeldt. Het kampioenschap wordt
slechts in mei 2021 en misschien zelfs in augustus 2021 gespeeld. Het auditoraat heeft zich verkeerdelijk
laten informeren en weerom de exactheid niet nagegaan niettegenstaande deze beslissing gepubliceerd
werd in het verslag van de KBGB vzw van 13/6/2020 waarnaar het auditoraat verwees in hun schrijven.
Pt95. Omwille van de nieuwe feitelijke ontwikkelingen vraagt het auditoraat dwangsommen, maar er
zijn geen nieuwe ontwikkelingen, de door het auditoraat verwezen ontwikkelingen bestaan niet, er is
geen Belgisch kampioenschap in augustus 2020. Het auditoraat zou dit moeten weten gezien het verslag
van het bestuursorgaan van 13/6/2020. Dit motief wordt ook gebruikt om de voorlopige maatregelen
te laten wijzigen.
Betreffende de vraag tot wijziging van de voorlopige maatregelen door de auditeur lijken deze ons
ongegrond zoals omschreven. Een datum is niet relevant gezien wij het ganse jaar door potentiële
producenten willen toelaten en dit dus niet relevant is.
Het verzoek van de auditeur in pt 107 werd in voornoemde tekst weerlegd. Het bepalen van een
dwangsom werd gemotiveerd inzake de hoogdringendheid door foutieve informatie van de auditeur, de
hoogdringendheid waarnaar verwezen wordt is niet aanwezig. Dwangsommen betekenen mogelijk het
einde van onze vereniging.
We zijn echter niet verwonderd door de houding van het auditoraat die reeds de ganse procedure
blindelings de tegenpartij volgt. Er wordt met een kanon op een mug geschoten. Steeds hebben wij de
aanbevelingen van het auditoraat gevolgd en op hun vraag hebben wij kosten gemaakt om een
wetenschappelijk onderbouwd verslag te bekomen inzake de specificaties. Een verslag die de auditeur
volgens ons bewust naast zich neer legde. Alleen adviezen van de tegenpartij worden blindelings
gevolgd. Het lijkt ons eerder dat het auditoraat wenst dat HCSB wordt toegelaten, ongeacht eventueel
hun kwaliteit van speelballen in plaats van een toepassing van de uitspraak door de voorziteer van de
commissie.”

VII. Schriftelijke opmerkingen van HCSB
131. HCSB heeft op 26 augustus 2020 de volgende schriftelijke opmerkingen neergelegd:

“M.b.t. de hardheidsvereiste
(zie hierover: verzoek p. 20, randnr. 31 e.v.)
De KBGB stelde het volgende m.b.t. een materiaalvereisten en een hardheidsvereiste:
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‐ de basisstof voor het vervaardigen van golfbiljartballen is verdichte fenolhars
(Phenol resin).
‐ de hardheid van golfbiljartballen wordt bepaald op minimum 72 HRH en
maximum 88 HRH.”

Cliënte sluit zich aan bij het auditoraat wat betreft de opmerkingen i.v.m. de overbodige
materiaalvereiste (verzoek p. 20 e.v.).
Wat betreft de hardheidsvereiste, merkt cliënte bijkomend op dat het niet nuttig is om een vork met een
maximale hardheid op te leggen. Het is uiteraard nodig dat een minimale hardheid wordt vastgelegd
en het zou correcter zijn om enkel de minimale hardheid vast te leggen.
Immers, fenolhars heeft de eigenschap om, zelfs nadat het verwerkt is in een uiteindelijk product, steeds
harder te worden. Dit natuurlijk proces van doorharding is algemeen bekend (vb. ook verf, rubber,
kauwgom, …). Het opleggen van een bovengrens zou ertoe kunnen bijdragen dat ballen na een
bepaalde tijd niet meer beantwoorden aan de opgelegde grenswaarde, hoewel deze aanvankelijk wel
zijn goedgekeurd. Dit is het geval voor alle producten gemaakt uit fenolhars, van alle fabrikanten. Dit
kan tot onnodige discussies leiden.
Het opleggen van een ondergrens is wel verdedigbaar omdat anders het spel wel degelijk kan worden
beïnvloed.
U zal merken dat ook Aramith op haar website slechts de onderwaarde en niet de bovenwaarde
vermeldt: https://www.aramith.com/general-specifications
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(printscreen website Aramit, 26 augustus 2020)
Cliënte kan akkoord gaan met een minimale onderwaarde van 72 HRH. Deze is inderdaad gebruikelijk
en voldoende.

M.b.t. de goedkeuringsprocedure en vereiste van testverslag
(zie hierover ook: verzoek p. 25, randnr. 73 e.v.)
De KBGB vereist in haar Reglement dat een set ballen wordt bezorgd, samen met een testverslag of
attest waaruit blijkt dat de golfbiljartballen voldoen aan de niet vaststelbare kenmerken of vereisten.
Procedure vereisten golfbiljartballen
-

-

-

ledere op de markt actieve producent of invoerder van golfbiljartballen kan een
schrijven richten aan de KGBG vzw met de vraag om opgenomen te worden in de
lijst van toegelaten golfbiljartballen voor de wedstrijden in de KBGB vzw.
Samen met het schrijven bezorgt de producent of invoerder van golfbiljartballen
een set ballen aan de KBGB vzw, samen met een testverslag of attest waaruit
blijkt dat de golfbiljartballen voldoen aan de niet vaststelbare kenmerken of
vereisten.
De aanvraag en controle van de golfbiljartballen en testverslag zal gebeuren op
de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan van de KBGB vzw.
‐ Als het product voldoet wordt het merk en type golfbiljartbal als goedgekeurd
opgenomen in de reglementen zodat alle clubs en spelers op de hoogte zijn van
de toelating tot gebruik van deze golfbiljartballen.
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-

-

Indien het bestuursorgaan van de KBGB vzw twijfelt aan de juistheid van het
testverslag of attest betreffende de niet vaststelbare kenmerken of de uiterlijke
vaststelbare kenmerken zullen de bezwaren van de KBGB vzw worden
overgemaakt aan de producent/invoerder van golfbiljartballen binnen de 15
werkdagen na de vergadering van het bestuursorgaan van de KBGB vzw waarin
de aanvraag en controle geagendeerd was.
De producent/invoerder van golfbiljartballen kan vervolgens de kenmerken van
hun golfbiljartballen testen bij een onafhankelijk laboratorium. De kosten voor
deze testen zijn volledig ten laste van de producent/invoerder. Indien uit het
testverslag blijkt dat de golfbiljartballen voldoen kan de KBGB vzw een
tegenexpertise laten uitvoeren bij een onafhankelijk laboratorium of een expert
ter zake raadplegen. Deze kosten zijn ten laste van de KBGB vzw.”

Cliënte merkt op dat een producent/invoerder steeds over een attest beschikt van de producten,
afkomstig van de fabrikant. Cliënte beschikt eveneens over deze attesten.
Blijkbaar werden de Aramith-ballen van de NV Saluc (België) en de Diamond-ballen van COSMOS BILLIARD
CO. LTD (Korea), ook reeds aanvaard op basis van een attest van de fabrikant.
Een testverslag bij een onafhankelijk laboratorium kost minstens 1.000-3.000 euro, per testverslag,
afhankelijk van de instantie en de vereiste testen. Cliënte vreest dat bovenstaande procedure (hier
gemarkeerd met gele fluo) zou leiden tot arbitraire beslissingen, waarbij sommige producenten
(waaronder cliënte) kunnen worden gedwongen om dure testen te laten uitvoeren, terwijl reeds een
attest aanwezig is.
Cliënte merkt op dat, indien de KBGB het attest van de fabrikant niet wenst te aanvaarden, zij op eigen
kosten een testverslag kan opvragen bij een onafhankelijk laboratorium. Indien de producten niet
blijken te voldoen, kunnen de kosten wel ten laste vallen van de producent/distributeur.
Op deze wijze kan worden gewaarborgd dat de KBGB geen onnodige (dure) testverslagen zal eisen van
bepaalde producenten op arbitraire wijze.

M.b.t. de “verklaring” van Peter De Backer
(zie hierover: verzoek p. 14, randnr. 32)
De KBGB zou een “ervaringsverslag” van de heer Peter De Backer hebben overgemaakt aan de auditeur
bij email van 24 april 2020.
In het verzoek staat te lezen (p.14):
“De heer De Backer geeft een negatief advies omtrent de Dynaspheres ballen en is ook met de
verdeling ervan gestopt:
“(…)
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Sinds begin vorig seizoen (september 2018) ben ik begonnen om tijdens mijn dagelijkse training
de voor mij 2 beste merken in biljartballen te testen. Ik heb het hier over Cosmos Diamond
ballen en Saluc Aramith ballen. Eerlijk gezegd vond ik na een jaar testen heel weinig verschil. Als
u mij het toch zou vragen heb ik een lichte voorkeur voor de Diamond biljartballen van de firma
Cosmos.
Nu x‐aantal maanden geleden kregen mijn collega's en ikzelf te maken met de DynaSphere
biljartballen die verdeeld worden door de Nederlandse firma Loontjens. (De familie Loontjens
zijn trouwens goeie vrienden van mij).
Heel snel had ik dan ook een setje DynaSphere ballen in mijn bezit waar ik onmiddellijk mee aan
de slag ging tijdens mijn dagelijkse training.
Eerlijk gezegd in het begin was dit niet onprettig om mee te spelen, alleen was de klank iets
anders dan wat ik gewend was maar goed dit zouden we na verloop van tijd niet meer horen
dacht ik. Tot ik na enkele weken intens trainen vreemde reacties begon te ondervinden van de
ballen alsook slechte contacten tussen de ballen. Na de ballen een goed onderhoudsbeurt te
geven met de aanbevolen producten die voorhanden zijn was het in begin een beetje beter
maar al snel had ook dat geen effect meer.
Dus om een lang verhaal kort te maken kan ik niet anders dan een negatief advies geven
omtrent deze DynaSphere biljartballen.
Als totaal onafhankelijke ondernemer wou ik deze ervaring toch even kwijt aan jullie.
Ps: ik ben ondertussen ook gestopt om deze DynaSphere biljartballen te verdelen. ““
Deze verklaring is niet alleen eenzijdig en niet-gestaafd, maar bovendien manifest onjuist.
Cliënte is formeel:
-

-

-

De heer De Backer is geen “totaal onafhankelijke ondernemer”. Hij is de
distributeur van Aramith-ballen en Diamond-ballen en heeft aldus een
commercieel en economisch belang. (zie: https://www.pdb-art.be/balls )
De heer De Backer heeft nooit de Dynaspheres biljartballen van cliënte
verdeeld. Hij kan dus ook niet “stoppen met ze te verdelen”. Dit is manifest
onjuist.
De heer De Backer is geen “vriend van de familie Loontjens”. De familie
Loontjens kent de heer De Backer niet. Na nazicht bleek dat de heer De Backer
enkele jaren gelden distributeur was bij Loontjens van keuen (geen
biljartballen) van het merk ‘Molinari’. Door aanhoudende wanbetaling bij de
heer De Backer, werd de samenwerking stopgezet en werd de heer De Backer
geschrapt als distributeur voor Loontjens.
De (onjuiste en eenzijdige) “verklaring” van de heer De Backer is
onbetrouwbaar en moet binnen deze context worden begrepen.
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M.b.t. de hoogdringendheid en de datum
(zie hierover: verzoek p.29, randnr. 92)

Zeer ernstig nadeel – onhoudbare situatie – hoogdringendheid
De situatie vandaag is voor cliënte nog meer hoogdringend dan eind 2019, bij het indienen van het
verzoek om voorlopige maatregelen van 21 november 2019. Cliënte verwijst naar hetgeen hierin
uiteengezet onder punt 4. “Een ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar nadeel”. Dit is nog steeds van
toepassing.
Intussen zijn we meer dan 8 maanden verder is de situatie op vandaag ongewijzigd en zelfs slechter!
(aanhoudende economisch onleefbare situatie voor nieuwe speler op de markt – negatieve reclame)
De aanvang van het officiële competitieseizoen werd op 1 augustus 2020 opgeschoven naar 1 oktober
2020. Mogelijk wordt de datum nog verder opschoven, gelet op de Corona-maatregelen. Tot die datum
zijn er geen officiële wedstrijden.
Echter, er wordt vandaag wel degelijk golfbiljart gespeeld. De spelers trainen vandaag reeds voor het
nieuwe seizoen, wanneer dit ook zal aanvangen. Golfbiljart wordt vriendschappelijk, als training of in
officieuze competities vandaag ook reeds gespeeld. De clubs wachten niet tot de effectieve start van het
nieuwe seizoen op 1 oktober 2020 voor de aankoop van hun ballen. De clubs en spelers kopen op dit
moment de ballen, uitgaande van het Reglement.
Cliënte kan vandaag haar ballen verkopen aan wie zij wil, doch stelt vast dat men enkel biljartballen wil
kopen die ook zijn toegelaten voor de officiële competitie. Dit is logisch.
Een ballenset kost al gauw enkele honderden euro’s. Clubs en spelers kopen enkel ballen waarmee zij
vervolgens ook kunnen/mogen spelen bij de officiële wedstrijden op regionaal of op nationaal niveau.
Iedere dag dat huidige situatie blijft bestaan, is een dag dat cliënte geen biljartballen kan verkopen.
De situatie is onhoudbaar voor cliënte en moet hoogdringend worden verduidelijkt en verholpen.

Facebook – Negatieve reclame
Intussen acht de KBGB zich immuun en voelt zij zich klaarblijkelijk niet geroepen om zich te
conformeren. Integendeel.
Hoewel het ontwerp van Reglement nog niet werd goedgekeurd als zijnde conform het
mededingingsrecht, richtte de KBGB recent reeds formeel een communicatie naar de buitenwereld (o.m.
via website en via Facebook), waarin zij verklaart dat er biljartballen van twee
producenten/leveranciers (waaronder de Aramith-ballen van de NV SALUC) op basis van hun
Reglement werden goedgekeurd.
Op 2 augustus 2020 werd door de KBGB een Facebook-post gezet op haar Facebookpagina (publiek –
zichtbaar): https://www.facebook.com/groups/480624105352669/permalink/3180452595369793/
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(printscreen Facebookpagina, 3 augustus 2020)
Hierin staat te lezen:
“De KBGB werd er door de Belgische Mededingingsautoriteit toe genoodzaakt de
eigenschappen waaraan biljartballen dienen te voldoen, vast te leggen en een
erkenningsprocedure op te stellen.
Momenteel hebben 2 fabrikanten een aanvraag ingediend, namelijk Saluc en Diamond. Beide
fabrikanten hebben een attest ingediend waaruit blijkt dat ze voldoen aan de niet vaststelbare
kenmerken en worden opgenomen in de lijst van toegelaten golfbiljartballen.
Dit zijn dus op dit ogenblijk de enige 2 ballenmerken waarmee officiële wedstrijden mogen
gespeeld worden. Bijgevoegd de afbeeldingen van de momenteel toegelaten ballen.”
Dit bericht is nog steeds publiek en op vandaag als 26 (19 + 7) keren gedeeld.
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De inhoud en timing van dergelijk bericht is niet alleen zeer tergend, doch ook zeer schadelijk voor
cliënte (en andere producenten). Dit doet de indruk wekken dat er is mis zou zijn met de biljartballen
van andere producenten, waaronder deze van cliënte (quod certe non).
Cliënte heeft hierop op 3 augustus 2020 aan de KBGB om een rechtzetting verzocht, met volgende
suggestie:
“RECHTZETTING - De BGB nam kennis van de verwarring die is ontstaan naar aanleiding van
haar Facebookbericht van zondagavond omstreeks 22h waarin zij meedeelde dat de
biljartballen van de producenten/leveranciers Saluc en Diamond werden toegelaten en dit ten
gevolge van een procedure bij de Belgische Mededingingsautoriteit.
Dit bericht werd ingetrokken.
De BGB excuseert zich voor de miscommunicatie en deelt mee dat de reglementen inzake de
vereisten voor golfbiljartballen vandaag nog niet definief zijn goedgekeurd. De BGB zal de
biljartballen en haar producenten/leveranciers die voldoen aan haar reglementen pas kunnen
publiceren na definitieve goedkeuring van haar reglementen. Vooralsnog kan er dus nog geen
enkele biljartbal formeel goedgekeurd worden.”
De KBGB weigerde. Het Facebookbericht van de KBGB staat vandaag nog steeds ongewijzigd op de
Facebookpagina.
De commentaren bij het bericht zijn veelzeggend:

35/44

(printscreen Facebookpagina BGB, 26 augustus 2020 :
https://www.facebook.com/KoninklijkeBelgischeGolfbiljartbond )
Deze (en gelijksoortige) publicaties en communicaties door de KBGB moeten onmiddellijk worden
stopgezet en rechtgezet.
De diverse organisaties en spelers kopen nu dus enkel Aramith-ballen van de NV Saluc (en eventueel
Diamond-ballen van de Koreaanse onderneming COSMO BILLIARTS CO. LTD).
Indien cliënte al potentiële kopers kon overtuigen om te wachten met hun aankoop, tot de bevestiging
zou komen dat ook de Dynaspheres-ballen voldoen aan alle criteria, lijkt deze groep ook te slinken of
onbestaande.
Het geduld van cliënte kent haar grenzen. Deze van de kandidaat-kopers ook. Deze situatie is voor
cliënte niet langer leefbaar.
De schade bij cliënte is door de recente communicatie van de KBGB nog groter geworden, waarvoor alle
voorbehoud.
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M.b.t. de dwangsom
De rechter kan een partij veroordelen tot betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het
geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan (art. 1385bis Ger.W.).
De dwangsom heeft naar de wet het karakter van een middel om druk uit te oefenen op de persoon van
de veroordeelde teneinde deze te doen besluiten aan de veroordeling te voldoen (H.R., 23 december
1960, NJ, 1961, 86). Een dwangsom moet met andere woorden voldoende hoog zijn om ontradend te
werken. Zoniet heeft de dwangsom weinig zin. Dit geldt ook voor een “symbolische” dwangsom.
De wet op de dwangsom beoogt niet enkel het belang van de schuldeiser bij werkelijke nakoming door
de schuldenaar van zijn verbintenis, maar wil ook het gezag van de rechterlijke beslissingen versterken
en de tenuitvoerlegging ervan vereenvoudigen. Zo een wet betreft de essentiële belangen van de Staat
en is van openbare orde (Cass. 3 juni 1996).
Gelet op houding van de KBGB, zoals blijkt uit de historiek in huidig dossier, vreest cliënte dat een
beslissing, met slechts een “symbolische” dwangsom, weinig zoden aan de dijk zal brengen. De
pertinente weigering van de KBGB om zich te conformeren, doet vermoeden dat zij er een
principekwestie van wenst te maken, waarbij zij haar geldschieters wel zal overtuigen om de procedure
lang genoeg te doen rekken tot cliënte (of andere producenten) van de markt verdwijnt.
Een berekening van een dwangsom op basis van de (officiële) omzetcijfers van de BGB vzw, is dan ook
niet doeltreffend, te meer nu de KBGB als vzw is georganiseerd en vermoedelijk over fondsen beschikt
buiten de boekhouding.
Om deze reden, en ook omwille van het belang van de gevorderde maatregelen voor de hele sector,
vorderde cliënte in haar verzoekschrift van 21 november 2019 een dwangsom op te leggen van
1.000,00 EUR per dag dat de BGB de restrictieve mededingingspraktijk niet stopzet.
Indien de KBGB geen probleem heeft om zich te conformeren aan de beslissing van de
Mededingingscollege, zoals zij beweert, dient zij overigens niet te vrezen voor een dwangsom.
De dwangsom moet dan ook voldoende hoog zijn. Deze regel is van openbare orde.

Besluit
Gelet op bovenstaande, danken we u het nodige te doen tot behandeling van het verzoek met het oog
op het doen naleven van de Beslissing, en dit binnen de kortst mogelijk termijn.”
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VIII. Antwoord van het Mededingingscollege
132. Het College merkt op de eerste plaats op dat de in het dispostief van de Beslissing georganiseerde
procedure voorziet in een verzoek vande auditeur-generaal en een antwoord van Verweerster en
Verzoekster op dit verzoek. De procedure organiseert geen schriftelijk antwoord van van de partijen op
elkaars opmerkingen en niet in een schriftelijkr reactie, met nieuwe antwoordronde van partijen. Indien
de voorzitter dit nuttig acht, en de termijn om een nog nuttig antwoord te geven dit toelaat, kan de
voorzitter een zitting organiseren.

VIII.1 De kalender voor competities in 2020 na 22 augustus en de hoogdringendheid
133. In de Schriftelijke opmerkingen van de KBGB wordt onder “nieuwe feitelijke ontwikkelingen” met
verwijzing naar een bestuursvergadering van 13 juni 2020 gesteld dat “Het Belgisch kampioenschap 2020
gaat niet door en wordt verplaatst naar mei 2021”.
134. De kalender op de website van de KBGB vermeldt echter nog altijd wedstrijden vanaf 22 augustus en
het bericht “Uitstel competitiestart” vermeld 1 oktober 2020.
135. Gelet op deze verwarring heeft de voorzitter op 25 augustus de raadsman van de KBGB gevraagd om
voor 17u de kalender mee te delen voor: (i) de zgn. afsluitende wedstrijden (start op 1/10/2020?), (ii) het
Belgisch Kampioenschap (BK 2021) (uitgesteld naar 2021?); en de Beker van België (voorrondes in
september 2020 en finale in mei 2021?). De raadsman van de KBGB stuurde het volgende ‘informele maar
duidelijke’ antwoord:
“De kalender op de website is inderdaad niet up to date, dit gaat nu éénmaal zo bij vrijwilligerswerk en
amateurs. Ik vraag de kalender offline te halen.
Alle wedstrijden die er in vermeld staan in augustus, zijn wedstrijden van het Belgisch Kampioenschap
welke niet door gaat in 2020 maar verschoven wordt naar mei of augustus 2021. Alle leden zijn op de
hoogte van het uitstel, voor buitenstaanders die de site raadplegen zorgt dit misschien voor
onduidelijkheid, maar de site is natuurlijk bedoeld voor onze leden.
Het is zeer duidelijk dat men nog altijd niet weet hoe de vork in de steel zit.
De KBGB is een overkoepelend orgaan van verbonden. Dit op zich zijn eigen rechtspersonen (vzw en
andere). Het zijn de verbonden die de competities in richten. Behoudens de nationale reeks (BNV) welke
rechtstreeks door ons georganiseerd wordt. Hiertoe zijn slechts 14 clubs aangesloten.
Wat betreft de competitiestart staat op de startpagina van onze site een snelkoppeling “uitstel van de
competitiestart”, hierin staat duidelijk omschreven dat wij de competitiestart ingevolge corona uit stellen
tot 1/10. M.a.w. mogen de verbonden geen competitie in richten voor deze datum. Vermoedelijk wordt
het uitstel zelfs verlengd, we volgen de situatie op de voet.
Alle wedstrijden zijn uitgesteld ook Beker van België die niet door gaat dit seizoen – volledig uitstel zie
beslissing raad van bestuur 13/6/2020.
Het bewuste verslag waarin ook de uitstel van het Belgisch kampioenschap staat en bewust genegeerd
werd door de auditeur.
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Dus concreet geen Belgisch kampioenschap in 2020 ( de motivatie van de auditeur tot hoogdringendheid).
Competitie in 2020 – geen idee gezien de corona, situatie wordt maandelijks geëvalueerd, voorlopig
uitgesteld tot 1/10 – mogelijk verlengd ?? (competities niet rechtstreeks ingericht door KBGB vzw behalve
voor 14 clubs van de ongeveer 330).
Beker van België geen nieuwe inrichting in seizoen 2020-2021 – een paar wedstrijden van vorig seizoen die
door corona werden uitgesteld zullen indien corona het toe laat worden ingericht.
Er zijn geen kalenders ter beschikking ingevolge corona. Ik herhaal nogmaals dat wij alleen een kalender
op stellen voor het Belgisch kampioenschap (uitgesteld tot 2021), Beker van België (uitgesteld tot seizoen
2021-2022 – behoudens inhaalwedstrijden vorig seizoen waar van data nog niet bepaald is gezien corona)
en nationale competitie ( voorlopig uitgesteld tot 1/10 mogelijk verlengd). De andere kalenders ( meer dan
95% van de competitiewedstrijden ) worden bepaald door de verbonden (eigen rechtspersonen) (voorlopig
uitgesteld tot 1/10 ingevolge corona – mogelijk verlengd).”
136. Het College moet er dus alsnog van uitgaan dat de nationale competitie kan starten op 1 oktober 2020.
Het moet er ook rekening mee houden dat wedstrijden die niet door KBGB worden georganiseerd,
georganiseerd worden door clubs en verbonden die naar het Reglement van de KBGB verwijzen.
137. Het College oordeelt daarom dat het hoogdringend blijft omten minste één maand voor 1 oktober het
antwoord te kennen op het Verzoek van de auditeur-generaal.

VIII.2 Het toepassingsgebied van het KBGB Reglement is niet beperkt tot competities
en wedstrijden georganiseerd door de KBGB en haar leden
138. Het College herinnert er aan dat het in het dispositief van de Beslissing onder punt 4, a) uitdrukkelijk
stelde dat de opgelegde specificaties alleen betrekking mogen hebben op de competities en wedstrijden
“die worden georganiseerd door de KBGB en de bij de KBGB aangesloten verbonden en clubs”. Het College
acht het gelet op verwarring die bij amateurclubs gemakkelijker kan ontstaan vereist dat het Reglement
het toepassingsgebied ondubbelzinnig definieert.
139. Het stelt daarom met de auditeur-generaal vast dat het Reglement geen volledige uitvoering geeft
aan de Beslissing wat betreft het toepassingsgebied.

VIII.3 Het KBGB Reglement bevat geen bepaling m.b.t. zijn geldingsperiode
140. De auditeur-generaal stelt vast het Reglement geen bepaling opneemt m.b.t. zijn geldingsperiode.
141. Het College kon geen voorlopige maatregelen opleggen die nog zouden gelden na de ontvangst van
de eindbeslissing in de zaak ten gronde. Het staat de KBGB evenwel vrij een langere of onbepaalde
geldingsduur te bepalen voor de in overeenstemming met de opgelegde maatregelen bepaalde regels.
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VIII.4 Het KBGB Reglement legt toelatingsvereisten voor golfbiljartballen op die niet
conform de Beslissing zijn
VIII.4.1 Exemplatieve lijst van technische vereisten
142. Het Mededingingscollege stelt in haar dictum onder punt 2, a) dat “alleen gespeeld mag worden met
ballen die bepaalde objectief vaststelbare kenmerken hebben die hen functioneel gezien geschikt maken
voor het spelen van golfbiljart en geen statistisch significant voordeel creëren voor spelers die met een
bepaald merk van bal hebben geoefend”. Het Mededingingscollege verduidelijkte dat “het hierbij kan
gaan om voorwaarden van gewicht, diameter, materiaal en rotatiesnelheid”.
143. Het stelt met de auditeur-generaal dat uit de Beslissing duidelijk volgt dat de opsomming onder punt
2, a) exemplatief is. Het gaat vooreerst om “mogelijke” kenmerken. Niet vermelde kenmerken komen in
aanmerking als toelatingsvoorwaarde voor zover deze (1) bijdragen tot de functionele geschiktheid voor
het spelen van golfbiljart, (2) geen statistisch significant voordeel creëren voor spelers die met een
bepaald merk van bal hebben geoefend en (3) objectief vaststelbaar zijn.
144. “Kenmerken die de ballen functioneel gezien geschikt maken voor het spelen van golfbiljart”,
omvatten: (1) alle technische vereisten die direct bepalend zijn voor de “stoot” van de bal en (2) alle
kenmerken die voortkomen uit de spelregels en/of het spelverloop van golfbiljart.
145. Objectief vaststelbaar houdt in dat het kenmerk door iedereen onafhankelijk kan worden geverifieerd
en niet redelijkerwijs kan worden betwist.

VIII.4.2 Vaste waarden voor balgewicht en diameter
146. De Beslissing vermeldt gewicht en diameter als technische specificaties voor toegelaten ballen.
147. Het College is met de auditeur-generaal van oordeel dat het niet proportioneel is om te werken met
vaste meetgegevens aangezien metingen nooit 100% juist zijn. Er moet altijd met een foutmarge rekening
worden gehouden.
148. Mede in het licht van de per e-mail van 19 juni van de KBGB aan de auditeur overgemaakte voorstel
van het Reglement, van de KBGB nota als bijlage 2 bij de Schriftelijke opmerkingen van de KBGB, en van
de e-mail van 7 juli 2020 van HCSB aan de auditeur waarin HCSB stelt geen specifieke opmerkingen te
hebben aangaande de opgelegde kenmerken van gewicht, diameter en kleur in het voorstel van
Reglement van 19 juni van de KBGB, te weten het hanteren van minimale en maximale waarden voor het
balgewicht, beslist het College dat het opleggen van vaste waarden voor balgewicht en diameter niet
conform is aan de Beslissing. Het voorstel van Reglement van 19 juni 2020 van de KBGB beantwoordt
echter wel aan de vereisten van de Beslissing . De website van de KBGB geeft echter onder .Reglementen.
nog geen link naar een Reglement 2020-2021 dat de tekst van 19 juni 2020.

VIII.4.3 Hardheidsvereiste gecumuleerd met een materiaalvereiste
149. Gelet op:
(i)

de vaststelling van de auditeur-generaal dat alleen materialen met hoge slijtvastigheid
vervorming van de speelbal kunnen tegen gaan en hardheid dus een relevant criterium is voor
de materiaal keuze;
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(ii)

het gebrek aan een eenduidige definitie van “verdicht fenolhars”

(iii)

de argumentatie in de schritelijke opmerkingen van de KBGB en het verslag van Dr. K. Callewaert
7
dat een louter bepalen van de hardheid niet volstaat om niet geschikte materialen uit te sluiten,
en het dus redelijk is dat fenolhars als materiaal wordt opgelegd:

(iv)

de vaststelling van de auditeur-generaal dat een akkoord werd bereikt tussen de KBGB en HCSB
over een redelijke (i.e. proportionele) hardheidsvereiste zoals blijkt uit de e-mails van 6 juli 2020
van de KBGB en van 7 juli HCSB aan de auditeur, ook al pleit Verzoekster in haar schriftelijke
opmerkingen alleen voor het opleggen van een minimumgrens;

is het College van oordeel dat gelet op het proportionaliteitsbeginsel inzake de materiaalkeuze bepaald
dient te worden dat golfbiljartballen gemaakt moeten worden uit fenolhars en aan een
hardheidsvereiste moeten voldoen (in combinatie met de andere technische vereisten van gewicht en
diameter) en zo door de KBGB afdoende gewaakt kan worden over de kwaliteit van de speelbal voor
haar competities en wedstrijden. Het College oordeelt dat de hardheidsvereiste met een onder- en
bovengrens zoals voorheen overeengekomen tussen de KBGB en HCSB beantwoorden aan de Beslissing.

VIII.4.4 Algemeen verbod op symbolen behoudens ronde stippen
150. Het College heeft begrip voor de wens van de KBGB om niet alle kleuren en fantasieën toe te laten,
[maar eveneens voor de door de auditeur-generaal gegeven redenen dat de opgelegde beperkingen niet
volledig overtuigend verantwoord worden door de KBGB. Het expertenverslag (bijlage 3 bij de Schriftelijke
opmerkingen van de KBGB) gaat niet in op dit punt]. Het College acht het echter niet aangetoond dat
HCSB of andere nieuwe spelers van de markt worden uitgesloten indien naast ballen zonder merktekens
alleen dotten of stips zijn zijn toegelaten. Ook in andere sporten zoals tennis bepalen het reglement welke
vermeldingen zijn toegelaten.
151. Gelet op het feit dat de Beslissing voorziet in het bepalen van de functionele kenmerken van een
golfbiljartbal en de conclusie van de auditeur-generaal die vermeld is onder randnummer 70, acht het
College in dit stadium van de procedure een algemeen verbod op andere symbolen dan ronde stippen,
indien ook golfbiljartballen zonder symbolen kunnen worden gebruikt, niet in strijd met de Beslissing.

VIII.5 De goedkeuringsprocedure voor golfbiljartballen ontneemt de doeltreffendheid
van de Beslissing
152. De Beslissing laat de KBGB vrij om de modaliteiten van deze goedkeuringsprocedure zelf uit te werken
op voorwaarde dat de doeltreffendheid van de voorlopige maatregel niet wordt uitgehold door de
proceduremodaliteiten. Het is met de auditeur-generaal van oordeel dat daarom met name rekening
moet worden gehouden (1) met de termijn nodig voor de afhandeling van de goedkeuringsverzoeken van
producenten/invoerders van golfbiljartballen en (2) met tijdig meedelen aan de golfbiljartclubs van de lijst
met goedgekeurde balsets via opname in het Reglement (online consulteerbaar).

7

Bijlage 3 bij de Schriftelijke opmerkingen van de KBGB.
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153. Het College is met de auditeur-generaal van oordeel dat de thans in het Reglement uitgewerkte
proceduremodaliteiten de doeltreffendheid van de Beslissing ontnemen en daarom niet conform zijn aan
de Beslissing.
154. Het College is met de audieur-generaal van oordeel dat procedures van organismen met een
reglementerende taak zoals de KBGB de rechten van partijen op een faire wijze dienen te beschermen.
Gelet op het feit dat de Beslissing zich op dit punt niet uitsprak en alleen de effectieve toegang tot de
markt van voor producenten van golfbljartballen beoogde, gaat het College in deze beslissing niet verder
in op de specifieke punten van procedurele gelijkheid die in de zaak ten gronde verder aan de orde kunnen
komen.

VIII.6 Nieuwe feitelijke ontwikkelingen
155. Het stelt met de auditeur-generaal ook vast dat de KBGB haar leden al op de hoogte van de schorsing
van de verplichting om Aramith ballen te gebruiken8, maar oordeelt dat daarmee geen uitvoering is
geggeven aan de opgelegde maatregelen zolang niet in overeenstemming met de Beslissing bepaald kan
woren met welke ballen gespeeld mag worden.

VIII.7 Hoogdringendheid van de situatie en het opleggen van dwangsommen
156. Het College stelt met de auditeur-generaal vast dat ondanks de opvolging van de uitvoering door de
auditeur-generaal het Reglement nog steeds niet conform is aan de Beslissing, en er nog geen lijst is
gepubliceerd met toegelaten ballen. Dit bevoordeelt de facto de gevestigde producent NV Saluc die wel
aan de (niet conforme) toelatingsvereisten voldoet. Gelet op het Belgisch kampioenschap dat over minder
dan een maand van start gaat, is de situatie dan ook hoogdringend.
157. Het College deelt het oordeel van de auditeur-generaal, gelet ook op de schriftelijke opmerkingen van
Verzoekster dat de KBGB met de daartoe beschikbare handhavingsinstrumenten moet aangespoord
worden tot de volledige en correcte uitvoering van de Beslissing van januari voor er wedstrijden gespeeld
worden in de nationale compeitite of die georganiseerd worden door clubs of verbonden die naar het
KBGB reglement verwijzen.
158. Conform artikel IV. 84 WER dient een dwangsom berekend te worden in functie van de omzet van de
KBGB gerealiseerd in 2019. De auditeur heeft vastgesteld dat de omzet van de KBGB vzw voor 2019
begroot moet worden op […VERTROUWELJK ].
159. Artikel IV.79, §1, eerste lid WER voorziet dat het Mededingingscollege ter naleving van zijn beslissing
dwangsommen kan opleggen aan elk van de betrokken ondernemingen en ondernemingsverenigingen,
tot beloop van 5 % van de gemiddelde dagelijkse omzet per dag vertraging te rekenen van de dag die het
in de beslissing bepaalt.
160. Aangezien de KBGB tot op heden de opgelegde maatregel onder punt 2, a) van het dispositief van de
Beslissing BMA -2020-V/M-04 van 23 januari 2020 niet naar behoren in haar Reglement heeft uitgevoerd
en teneinde de effectiviteit van de voorlopige maatregelen te garanderen, volgt het College het voorstel
8

https://www.bgbgolfbiljart.be/wp-content/uploads/2020/04/verslag_vergadering_2020_04.pdf
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van de auditeur-generaal om een dwangsom op te leggen die oploopt tot 5 % van de gemiddelde
dagelijkse omzet per dag vertraging te rekenen van de dag die het Mededingingscollege in de beslissing
bepaalt. Het College is er zich van bewust dat ook dan het bedrag van de dwangsom symbolsich blijft maar
oordeelt dat het punt principieel gemaakt moet worden.
161. Het bepaalt gelet op het voorgaande de dwangsom op 125 euro voor elke dag vertraging bij de
uivoering van de in het dispositief gepreciseerde maatregelen.

VIII.8 Verzoek om de voorlopige maatregelen te wijzigen
162. Gelet op het voorgaande acht het College noodzakelijk om de de opgelegde voorlopige maatrgelen
aan te passen en te preciseren door te bepalen dat de KBGB ten laatste 5 werkdagen na deze beslissing
een met de Beslissing conforme versie van het Reglement dient te publiceren op haar website. Het College
acht deze termijn proportioneel gelet op de mate van overeenstemming die al bereikt is betrefende de
gevraagde aanpassingen.
163. De KBGB dient om het nuttig effect van de Beslissing te beschermen een beslissing over de
goedkeuring van golfbiljartballen te nemen en te publiceren op zijn website binnen de week na ontvangst
van een verzoek tot goedkeuring op voorwaarde dat de verzoeker aantoont door erkenning in buurlanden
of het verslag van een onafhankelijke expert dat de ballen voldoen aan de eisen van het aangepaste
Reglement.
164. Het College merkt verder op dat de KBGB niet kan worden verweten al golfbiljartballen te hebben
goedgekeurd waarvoor zij een verzoek ontving terwijl niet is aangetoond dat verzoekster al een verzoek
indiende9

OM DEZE REDENEN

1. Stelt het Mededingingcollege in de zaak MEDE-V/M-19/0041 bij toepassing van punt 4 (b) en (d) van
het dispositief van de Beslissing BMA-2020-V/M-04 van 23 januari 2020 (hierna de Beslissing) vast
dat de vzw Belgische Golfbiljart Bond-Ligue Belge de Billard Golf-Belgium Golf Billiards League
(hierna “de KBGB”) punt 2, a) van het dispositief van de Beslissing niet heeft uitgevoerd zolang de
KBGB:
a. In de meest recente versie van het Reglementenboek 2020-2021 (hierna het Reglement) niet
heeft gepreciseerd dat het toepassingsgebied alleen betrekking heeft op wedststrijden die
worden georganiseerd door de KBGB en de bij de KBGB aangesloten verbonden en clubs;
b. Het Reglement inzake de minimale en maximale grootte van het gewicht en de diameter van
de golfbiljartbal ondubbelzinnig de tekst herneemt zoals in de op 19 juni 2020 aan het
auditoraat toegestuurde tekst.

9

Zie in dit verband punt 4.2 van de schriftelijke ompmerkingen van Verzoekster.
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c. de materiaalvereiste van verdicht fenolhars niet heeft vervangen door de vereiste dat zij uit
fenolhars moeten zijn vervaardigd met de bijkomende verduidelijking dat de hardheid van
golfbilajrtballen ten minste 72 HRH en ten hoogste 88 HRH dient te bedragen;
2. Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van punt 4, (b) en (d) van het dispositief van de
Beslissing dat:
a. De KBGB het Reglement op de onder (1) opgesomde punten conform deze beslissing dient
aan te passen voor 4 september 2020 en dat deze wijzigingen ten laatste op die datum
bekend moet worden gemaakt op de website van de KBGB.
b. de KBGB om het nuttig effect van de Beslissing te beschermen een beslissing over de
goedkeuring van golfbiljartballen moet nemen en publiceren op zijn website binnen de
week na ontvangst van een verzoek tot goedkeuring op voorwaarde dat de verzoeker
aantoont door erkenning door een golfbiljartbond in buurlanden of het verslag van een
onafhankelijke expert dat de ballen voldoen aan de eisen van het aangepaste Reglement.
3. Legt het Mededingingscollege aan de KBGB een dangsom op van 125 euro voor elke dag vertraging
bij de uivoering van de onder (2) van dit dispositief opgelegde maatregelen.

Aldus beslist op 28 augustus door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques Steenbergen,
voorzitter, Caroline Cauffman en Chris Verleye, assessoren.
Voor het Mededingingscollege

J. Steenbergen
Voorzitter
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