
 

City Atrium 

Vooruitgangstraat 50 

1210 Brussel 

T  +32 2 277 52 72 

 

info@bma-abc.be 

http://www.mededinging.be 1

 

 

PERSBERICHT 
Nr. 6/2016 

15 maart 2016 
 

 

Het Mededingingscollege van de BMA heeft onder voorwaarden de fusie goedgekeurd van 

Ahold en Delhaize 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft op 15 maart 2016 de fusie 

goedgekeurd van Delhaize Groep NV en Koninklijke Ahold NV onder voorwaarde van de door de partijen 

aangeboden verbintenissen. 

Deze verbintenissen betreffen 8 Ahold, 5 Delhaize franchise winkels en een aantal nog niet geopende 

winkels. Zij moeten worden overgedragen aan een koper die beschikt over de financiële middelen, 

bewezen expertise en nodige prikkels om die winkels te behouden als een levensvatbare en actieve 

concurrent van de fusieonderneming en andere concurrenten. 

Een verbintenis tot desinvesteren betekent dus niet dat een winkel gesloten wordt. Een verbintenis beoogt 

juist het omgekeerde. De door het Mededingingscollege aanvaarde verbintenissen moeten beletten dat de 

mededinging op de betrokken lokale markten significant wordt beperkt omdat winkels zouden worden 

gesloten, of omdat er op een markt vooral winkels over zouden blijven van eenzelfde groep.  

 

Het Mededingingscollege is bij het definiëren van lokale markten uitgegaan van de marktdefinities die ook 

door de Europese Commissie en andere mededingingsautoriteiten worden gebruikt. Het College hield 

rekening met de reële aantrekkingskracht van een winkel door te kijken naar het gebied waarin de winkel 

80% van zijn omzet behaalt. 

Om de partijen de gelegenheid te geven om de betrokkenen zelf te informeren, verwijst de BMA voor meer 

informatie naar de woordvoerders van de partijen. 

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met: 

Prof. em. dr. Jacques Steenbergen  

Voorzitter  

Tel. +32 (2) 277 73 74 

E-mail: jacques.steenbergen@bma-abc.be 

 Website: www.mededinging.be 

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het 

definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA 

mededingingsbeperkende praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste 

fusies en overnames. De BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten en de Europese 

Commissie binnen het Europees Mededingingsnetwerk (ECN). 


