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PPeerrssmmeeddeeddeelliinngg  
Zaak ORCEM : Hof van Beroep te Brussel  

geeft cementindustrie gelijk  
 

 
De Federatie van de Belgische Cementnijverheid (FEBELCEM), haar 
leden-bedrijven (HOLCIM, CBR en CCB) en het Opzoekingscentrum 
van de Cementnijverheid (CRIC-OCCN) zagen zich in 2013 een 
boete opgelegd van 14,7 miljoen euro door de Auditeur bij de Raad 
voor de Mededinging, op basis van de beschuldiging dat zij in het 
verleden in onderlinge afspraak praktijken hadden opgezet rond 
normalisatie, met de bedoeling een concurrent – met name de 
Nederlandse firma ORCEM – de vrije toegang te beletten tot de 
Belgische markt, en dit zogezegd door de certificatie van de gemalen 
hoogovenslakken die in beton worden verwerkt te vertragen.  
 
De Raad voor Mededinging had geconcludeerd dat bepaalde 
handelingen van de Belgische cementindustrie inzake 
normalisatieprocedures strijdig waren met de concurrentieregels en 
dat zij de toekenning van een technische goedkeuring voor gemalen 
hoogovenslakken, aangevraagd door ORCEM, en de ontwikkeling 
van normen voor de verwerking van gemalen slakken in beton 
konden hebben vertraagd. De zaak dateerde van begin jaren 2000 en 
betrof de periode tussen mei 2000 en oktober 2003. De 
cementindustrie werd ervan beschuldigd dat zij getracht zou hebben 
de normalisatieprocedure te vertragen. De goedkeuringen werden 
nochtans toegekend binnen een redelijke termijn die bovendien 
overeenkomt met de normale termijn vereist voor dergelijke 
procedures. 
 
FEBELCEM, haar leden en CRIC-OCCN, die de regels van het 
mededingingsrecht strict respecteren, hebben tegen deze uitspraak 
beroep aangetekend. Zij hebben hun zaak bepleit in 2016, d.w.z. 
meer dan 15 jaar na de aantijgingen, voor de 18e Kamer van het Hof 
van Beroep te Brussel. 
 
Het arrest van het Hof werd bekendgemaakt op donderdag 30 juni.  
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Gevolg gevend aan de degelijk onderbouwde en pertinente 
verdediging door de cementindustrie, heeft het Hof de 
cementindustrie in het gelijk gesteld en bevestigd dat haar geen 
enkele illegale handelswijze kon worden ten laste gelegd.  Het Hof 
heeft bevestigd dat de lobbying door FEBELCEM en haar leden in 
alle openheid en op een objectieve, transparante, geoorloofde en niet 
discriminerende manier gebeurt. Het Hof heeft daarom de beslissing 
van de Raad voor de Mededinging nietig verklaard. 
 
De Federatie, haar leden en CRIC-OCCN verheugen zich in deze 
uitspraak. Zij bevestigt de stellingname van de industrie dat zij steeds 
in alle wettelijkheid heeft gehandeld en dat zij op een legitieme wijze 
lobbying voert in het belang van alle partijen en in het bijzonder van 
de gebruikers van haar producten. 
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