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De Europese Commissie verwijst de beoordeling van de overname van de Mestdagh-supermarkten
door de groep Intermarché naar de Belgische Mededingingsautoriteit
Op 15 juni 2022 heeft de Europese Commissie beslist de beoordeling van de verwerving van de uitsluitende
zeggenschap over de detailhandelsactiviteiten van de Mestdagh-groep door ITM Alimentaire Belgium
(“Intermarché”) te verwijzen naar de Belgische Mededingingsautoriteit (“BMA”). Beide ondernemingen zijn in
België actief in de levensmiddelendetailhandel.
Na een inleidend onderzoek was de Europese Commissie van oordeel dat de BMA het best geplaatst is om deze
fusie in haar geheel te onderzoeken, omdat zij alleen betrekking heeft op het Belgische grondgebied, alsmede
gezien de ervaring van de BMA in deze sector.
Op grond van artikel 4, lid 4, van de EU-concentratieverordening 139/2004 kan de Commissie het onderzoek
van een concentratie verwijzen naar de nationale autoriteit die het best geplaatst is om de gevolgen ervan voor
de mededinging te beoordelen, wanneer de concentratie "in significante mate gevolgen kan hebben voor de
mededinging op een markt in een lidstaat die alle kenmerken van een afzonderlijke markt vertoont".
Het valt nu aan de BMA om de impact van de transactie op de relevante markten in België, ook op lokaal niveau,
te analyseren en de gevolgen ervan voor de mededinging te beoordelen. In dit stadium werken de BMA en
Intermarché samen om het aanmeldingsdossier te vervolledigen.
Sinds begin 2022 heeft de BMA 29 fusiezaken behandeld, waarvan er 16 nog hangende zijn.
Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact op te nemen met:
Damien Gerard
Auditeur - generaal
Tel: +32 (2) 277 76 57
E-mail: damien.gerard@bma-abc.be
Website : www.abc-bma.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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