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Het Mededingingscollege van de BMA verwerpt het verzoek om voorlopige maatregelen van Alken-Maes 

tegen AB InBev betreffende de overname van Bosteels  

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft op 21 november 2016 het verzoek om 

voorlopige maatregelen van Brouwerijen Alken-Maes NV afgewezen waarin verzocht werd om een schorsen 

van de overname van Brouwerij Bosteels door Anheuser-Busch InBev NV. 

Alken-Maes argumenteerde dat, ook al diende deze overname niet aangemeld te worden omdat de omzet van 

Bosteels in België aanzienlijk lager was dan de in dit geval relevante drempel van 40 miljoen euro, de overname 

beschouwd moet worden als een misbruik van machtspositie door AB InBev en getoetst dient te worden aan 

de artikelen IV.2 WER en 102 VWEU. Met name het verwerven van het merk Karmeliet zou de machtspositie 

van AB InBev aanzienlijk versterken. 

Het Mededingingscollege heeft geoordeeld dat overnames waarop de Wetgever het concentratietoezicht niet 

van toepassing heeft verklaard, prima facie alleen aan de bepalingen over misbruik van machtspositie kunnen 

worden getoetst wanneer er sprake is van mededingingsbeperkingen die onderscheiden kunnen worden van 

het loutere effect van de concentratie.  

Het College oordeelde dat indien uitgegaan wordt van de tot nu toe gebruikelijke marktdefinities de overname 

van Bosteels resulteert in een toename van het marktaandeel van AB InBev met minder dan 1,5 %. Op het 

kleinste segment zou Bosteels met het merk Karmeliet een marktaandeel hebben van ongeveer 6,5 %, maar op 

dat segment zou er geen concentratie effect zijn omdat AB InBev op het zo omschreven segment ook volgens 

verzoekster voor de overname niet aanwezig was. Het College oordeelde dat, ook indien zij onderscheiden 

zouden kunnen worden van het loutere effect van de concentratie, er onvoldoende aanwijzingen waren 

betreffende de door Alken-Maes aangevoerde specifieke gevolgen. Het College heeft hier aan toegevoegd dat 

indien later zou blijken dat AB InBev ertoe zou aanzetten om met Karmeliet concurrerende bieren te weren uit 

horecazaken die AB InBev bieren schenken, dit op dat ogenblik mededingingsrechtelijk kan worden onderzocht. 

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). 
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