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De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van VK Global NV en haar 

dochtervennootschappen door Sweco Belgium BV goed  

Op 10 maart 2023 heeft de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de verwerving van de uitsluitende 

zeggenschap over VK Global NV en haar dochtervennootschappen (samen: “VK”) door Sweco Belgium BV 

goedgekeurd.  

De concentratie werd aangemeld op 20 februari 2023 en de toepassing van de vereenvoudigde procedure 

werd aangevraagd.  

Sweco AB is een Zweeds beursgenoteerd adviesbureau dat professionele architectuur- en 

ingenieursdiensten aanbiedt. De onderneming biedt diensten aan die de hele projectketen van de klant 

bestrijken, gaande van haalbaarheidsstudies, analyse en strategische planning tot bouw, ontwerp en 

projectbeheer. De Sweco Groep heeft kantoren in 14 Europese landen. De Belgische dochteronderneming 

Sweco Belgium BV is voornamelijk actief op het gebied van ingenieursdiensten, maar levert ook 

architectuurdiensten. 

VK is een Belgisch multidisciplinair ontwerpbureau dat architectuur- en ingenieursdiensten levert in 

verschillende sectoren, met een bijzondere focus op de gezondheidszorg. VK heeft kantoren in België, 

Nederland, Luxemburg, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Vietnam en Hong Kong. 

In haar beslissing van 10 maart 2023 stelt de BMA vast dat aan de voorwaarden voor de toepassing van de  

vereenvoudigde procedure is voldaan, dat de daadwerkelijke mededinging op de relevante markten niet 

op significante wijze wordt belemmerd en dat de aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot verzet. 

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

Damien Gerard 
Auditeur-generaal 
Tel: +32 (2) 277 76 57 
E-mail: damien.gerard@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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