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Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de oprichting van de 

ziekenhuisgroepering tussen de Universitaire Klinieken Brussel - Erasmusziekenhuis, het Jules Bordet 

Instituut en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola goed 

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) keurde op 30 juni 2021 de oprichting van een 

ziekenhuisgroepering in de zin van artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 1989 tussen de Universitaire 

Klinieken Brussel - Erasmusziekenhuis, het Jules Bordet Instituut en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin 

Fabiola goed. Deze groepering is geen locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk in de zin van de gecoördineerde 

wet van 10 juli 2008 betreffende ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. Zij zal "Grand hôpital 

universitaire de Bruxelles" (GHUB) genoemd worden en zal instaan voor het strategisch en operationeel beheer 

van de bovengenoemde ziekenhuizen. De groepering leidt tot de invoering van een gemeenschappelijke 

controle over de drie afzonderlijke ziekenhuizen. 

De concentratie operatie werd op 18 juni 2021 aangemeld bij de BMA. De toepassing van de vereenvoudigde 

procedure werd verzocht. 

De aanmeldende partijen zijn actief op het gebied van de menselijke gezondheid, in het bijzonder 

ziekenhuisactiviteiten. De Universitaire Klinieken Brussel - Erasmusziekenhuis, waarvan de Université Libre de 

Bruxelles de inrichtende macht is, is een academisch (algemeen) ziekenhuis met verschillende diensten, 

gevestigd te Lennikstraat 808, 1070 Brussel. Het Jules Bordet Instituut is een monodisciplinair ziekenhuis voor 

oncologische zorgen, gevestigd te Héger-Bordetstraat 1, 1000 Brussel. Het Universitair Kinderziekenhuis 

Koningin Fabiola is een monodisciplinair ziekenhuis dat pediatrische zorg biedt en is gevestigd te J.J. Crocqlaan 

15, 1020 Brussel. 

In haar beslissing van 30 juni 2021 stelt de BMA vast dat aan de voorwaarden voor de toepassing van de 

vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot verzet. 

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

Véronique Thirion  
Auditeur-generaal  
Tel: +32 (2) 277 93 53 
E-mail: véronique.thirion@bma-abc.be  
Website: www.mededinging.be 
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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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