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Het Mededingingscollege van de BMA keurt de overname goed van IMEA en INTEGAN door Iveg 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 12 december 2018 de 

overname goedgekeurd van de distributienetbeheerders (DNBs) IMEA en INTEGAN door de DNB Iveg. De 

naam van de nieuwe entiteit wordt Fluvius Antwerpen. 

De concentratie werd onderzocht betreffende de lokale markten voor de toetreding tot de gereguleerde 

markt voor het beheer van elektriciteits- en gasnetten in een aantal gemeenten die vallen onder het huidige 

werkingsgebied van Iveg en IMEA, en alle aangrenzende gemeenten. 

Het College heeft geoordeeld dat deze markten weliswaar betrokken markten zijn omdat de gemeenten een 

beperkte mogelijkheid hebben om een DNB te kiezen, maar dat desalniettemin deze keuzemogelijkheid door 

de geldende en verwachte reglementering zeer wordt beperkt. Er moet ook rekening worden gehouden met 

het feit dat de gemeenten niet alleen afnemers maar ook de aandeelhouders zijn van de DNB waaraan zij het 

beheer van hun infrastructuur hebben toevertrouwd. 

Gelet op het geheel van deze elementen heeft het College geoordeeld dat DNBs onvoldoende met elkaar 

concurreren voor een aanwijzing door een gemeente om te kunnen spreken van een beperking van de 

mededinging die een goedkeuring in de weg zou staan.    

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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