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Het Mededingingscollege van de BMA keurt de overname goed van Zetes door Panasonic 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 13 april 2017 de overname 

goedgekeurd van Zetes Industries SA door Panasonic Corporation. 

 De AVC (Advanced Video Coding) divisie van Panasonic waarin Zetes geïntegreerd zal worden, produceert en 

verdeelt hardware zoals groot formaat robuuste draagbare terminals. 

Zetes is een op Euronext Brussel genoteerde onderneming. Haar activiteiten concentreren zich op de 

identificatie van personen (bijvoorbeeld de productie van elektronische identiteitskaarten) en van goederen 

(bijvoorbeeld met lezers van barcodes en klein formaat robuuste draagbare terminals). 

De concentratie werd onderzocht betreffende twee betrokken markten: de markt voor groot formaat robuuste 

draagbare terminals, en de markt voor oplossingen voor het automatisch capteren van gegevens, en tenminste 

het marktsegment voor oplossingen voor het automatisch capteren van gegevens voor de identificatie van 

goederen. 

Het College heeft geoordeeld dat de concentratie de mededinging op deze markten niet significant beperkt. 

Het is, zoals de auditeur, onder andere tot deze conclusie gekomen omdat er geen risico is dat Panasonic de 

groot formaat robuuste draagbare terminals zal voorbehouden voor Zetes, en omdat het segment van de 

oplossingen voor het automatisch capteren van gegevens voor de identificatie van goederen in volle groei is en 

gekenmerkt wordt door een groot aantal spelers. 

 

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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