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Toetsing van de aanmeldingdrempels van concentraties in België  

Het Wetboek van economisch recht voorziet dat de bepalingen betreffende de controle op concentraties 

slechts van toepassing zijn wanneer de betrokken ondernemingen samen in België een omzet van meer dan 

100 miljoen euro hebben en ten minste twee van de betrokken ondernemingen elk in België een omzet 

halen van ten minste 40 miljoen euro. Het Wetboek voorziet dat de Belgische Mededingingsautoriteit 

(“BMA”) om de drie jaar overgaat tot een toetsing van deze twee drempels, “daarbij onder andere rekening 

houdende met de economische impact en de administratieve last voor de ondernemingen”. 

Met name gelet op de in België relatief hoge aanmeldingdrempels, bestaat er volgens de BMA geen reden 

om deze drempels te verhogen. 

Zij concludeert ook dat de voorbeelden van concentraties onder de aanmeldingdrempels die een effect 

zouden hebben gehad op de markt alleen niet toelaten om te pleiten voor het verlagen van de 

aanmeldingdrempels. Mocht een dergelijke verlaging overwogen worden, zou de Autoriteit pleiten voor 

een drempelvermindering in specifieke sectoren, met een lokaal verzorgingsgebied, zoals dat bijvoorbeeld 

het geval is in Frankrijk.  

Men zou overigens kunnen overwegen om ondernemingen te vragen de Autoriteit te informeren over 

concentraties onder de drempels maar belangrijk voor de Belgische markt (drempels te bepalen). De BMA 

suggereert evenwel dat een eventuele aanpassing van de drempels voorwerp zou zijn van een consultatie 

van de stakeholders.  

De tekst van de evaluatie (in het Frans) kan u vinden op het volgende adres: 

https://www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/20170516_evaluation_seuils.pdf 

 

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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