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PERSBERICHT 
Nr. 8/2016 

25 maart 2016 

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft onder voorwaarden de overname door 

Kinepolis van twee van de vier Utopolis bioscoopcomplexen goedgekeurd  

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft op 25 maart 2016 de overname 

door Kinepolis van twee van de vier Utopolis bioscoopcomplexen goedgekeurd, onder voorwaarde van de 

door Kinepolis aangeboden structurele- en gedragsverbintenissen. 

Desinvesteringen 

De structurele verbintenissen betreffen de twee bioscoopcomplexen in Mechelen en in Aarschot. Zij 

moeten worden overgedragen aan een koper die geen rechtstreekse of onrechtstreekse banden heeft met 

Kinepolis en die beschikt over de nodige financiële middelen en een relevante expertise, of die een 

professionele financiële investeerder is. De koper dient, deze bioscoopcomplexen te verwerven met het 

oog op de verdere exploitatie ervan als een levensvatbare en actieve concurrent van Kinepolis en andere 

concurrenten. 

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 bioscoopcomplex door te kijken naar het gebied waarin 

dit bioscoopcomplex zijn omzet behaalt. 

Gedragsverbintenissen 

Kinepolis verbindt zich ertoe, wat de Utopolis-bioscopen te Turnhout en Lommel betreft, volgende 

gedragsverbintenissen na te leven voor een periode van drie jaar, en dit onder monitoring door de BMA:  

a) de vouchers te aanvaarden die door andere bioscopen zijn verkocht in uitvoering van de bestaande 

samenwerkingsovereenkomsten die de Utopolis-bioscoop te Turnhout en de Utopolis-bioscoop te 

Lommel met andere bioscopen hebben gesloten; 

b) de bioscopen niet te sluiten; 

c) de tevredenheidsgraad van de bioscoopbezoeker van deze bioscopen inzake het gevoerde 

prijsbeleid in verhouding tot de kwaliteit van de aangeboden bioscoopervaring te monitoren. 

Procedure 

Op 12 oktober 2015 heeft Kinepolis de Belgische Mededingingsautoriteit gevat met een verzoek tot 

instemming met de overname van de 4 bioscoopcomplexen Utopolis van de groep Utopia in Vlaanderen. 
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In haar beslissing van 30 november 2015 stelt het Mededingingscollege vast dat er ernstige twijfels bestaan 

met betrekking tot de toelaatbaarheid van deze overname en beslist bijgevolg om de procedure van 

bijkomend onderzoek in te zetten (beslissing BMA-2015/I/O-69). 

Naar aanleiding van bijkomend onderzoek en van een markttest door het Auditoraat, heeft Kinepolis 

structurele- en gedragsverbintenissen aangeboden. 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft op 25 maart 2016 de overname 

door Kinepolis van de twee Utopolis bioscoopcomplexen in Turnhout en in Lommel (zonder de twee andere 

bioscoopcomplexen in Mechelen en in Aarschot) goedgekeurd, onder voorwaarde van de door Kinepolis 

aangeboden structurele- en gedragsverbintenissen. 

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

informatie naar de woordvoerders van de aanmeldende partij.  

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

David Szafran, voorzitter van het Mededingingscollege 
Belgische Mededingingsautoriteit  
Tel. +32 2 277 52 72 
GSM: + 32 475 85 39 57 
E-mail: pres@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). 
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