
 
 

PUBLIEKE VERSIE 

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT 

Auditoraat  

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2017-C/C-11-AUD van 18 april 2017 
Zaak nr. MEDE-C/C-17/0012: Heijmans België/Besix Group NV 
Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging - 
Mededingingswet van 3 april 20131 ,  artikel IV.63, § 3 Boek IV.  
 

1. Op 28 maart 2017, ontving de auditeur-generaal van de BMA een aanmelding van een 

concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht - 

Bescherming van de mededinging - Mededingingswet van 3 april 2013. De voorgenomen 

concentratie betreft het verwerven door Besix Group NV, van de uitsluitende zeggenschap over 

de Belgische activiteiten (met uitzondering van de vastgoedactiviteiten) van Heijmans 

International BV (hierna “Heijmans België”). 

2. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 

bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht.  

3. Besix Group NV (koper, hierna “Besix”) met maatschappelijke zetel te Gemeenschappenlaan 

100, 1200 Brussel is een internationale bouwgroep gespecialiseerd in de constructie van 

gebouwen, infrastructuur, milieuprojecten en wegen. Besix is ook actief in de productie van 

grondstoffen, vastgoedontwikkeling en facilitair management. 

4. De doelonderneming Heijmans België bestaat uit de volgende vennootschappen: 

a. Heijmans Infra NV met maatschappelijke zetel te Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, 

actief in de wegenbouw.  

b. Heijmans (B) NV met maatschappelijke zetel te Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle. 

Heijmans (B) NV is een holdingmaatschappij. 

c. Van Den Berg NV met maatschappelijke zetel te Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, 

actief in de leidingbouw inclusief het onderhoud van die netwerken. 

d. Heijmans Bouw NV met maatschappelijke zetel te Taunusweg 49, 3740 Bilzen, actief in 

de bouw van residentiele en niet-residentiele gebouwen. 

e. Firme De Beukelaer SA met maatschappelijke zetel te rue du Plavitout 170, 7700 

Moeskroen, actief in de leidingbouw inclusief het onderhoud van de netwerken. 

f. Belasco NV met maatschappelijke zetel te Christoffel Columbuslaan, havennummer 

7120, 9042 Gent, baat drie asfaltcentrales uit in Vlaanderen en meer bepaald in Gent, 

Puurs en Bilzen. 
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5. Heijmans International BV (verkoper) is een Nederlandse bouwgroep die actief is in de 

verschillende sectoren van de bouw, met name vastgoed en woningbouw, leidingbouw en 

techniek en infrastructuur. 

6. Na de concentratie zal Besix de uitsluitende zeggenschap verwerven (met uitzondering van de 

vastgoedactiviteiten) over Heijmans België (doelonderneming). De voorgenomen transactie 

wordt geïmplementeerd overeenkomstig de bepalingen van de SPA van 7 februari 2017. 

7. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt 

binnen het toepassingsgebied van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht en 

categorie II 1 c (i) & (ii) opgenomen in de nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding 

van concentraties zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad voor de 

Mededinging op 8 juni 20072. 

8. Zoals bepaald in artikel IV.63, §3 van het Wetboek van Economisch Recht, stelt de auditeur vast 

dat aan de voorwaarden voor toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de 

aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot verzet.  

9. Conform artikel IV.63, §4 van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te worden 

beschouwd als een toelatingsbeslissing van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.61 

§2, 1° van het wetboek.  

 

De auditeur 

 

 

Bert Stulens 
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