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De Belgische Mededingingsautoriteit heeft een onderzoek geopend naar een mogelijk misbruik van machtspositie 

door Proximus in het kader van de overname van edpnet, met toepassing van de Towercast-rechtspraak 

Edpnet is een operator die breedbandcommunicatiediensten aanbiedt in België, die momenteel een gerechtelijke 

reorganisatieprocedure doormaakt. In het kader van deze procedure werden verschillende aanbiedingen voor de 

overname van edpnet gedaan, waaronder één door Proximus. Gezien de omzet van edpnet is de verkoop ervan niet 

onderworpen aan een onderzoek en een voorafgaande goedkeuring door de Belgische Mededingingsautoriteit 

(BMA) in het kader van de concentratiecontrole. 

Bij vonnis van 21 maart 2023 heeft de Rechtbank Gent, afdeling Dendermonde, in eerste aanleg de overdracht van 

de activiteiten van edpnet aan Proximus bevolen. 

Gelet op de ernstige aanwijzingen van aanzienlijke belemmeringen van de mededinging die hem ter kennis werden 

gebracht, heeft de Auditeur-generaal van de BMA, na raadpleging van de directeur Economische Zaken, besloten een 

onderzoek in te stellen op grond van artikel IV.39, 2° van het Wetboek Economisch Recht (WER) naar een mogelijk 

misbruik van machtspositie door Proximus als gevolg van de overname van edpnet. Aan deze zaak wordt het 

zaaknummer CONC-RPR-23/0001 toegekend. 

In dit verband wijst de Auditeur-generaal erop dat het Hof van Justitie van de Europese Unie op 16 maart een 

baanbrekend arrest heeft gewezen in zaak C-449/21, Towercast, waarin het heeft verduidelijkt dat een fusie van 

ondernemingen die niet voldoet aan de dwingende drempels voor controle vooraf waarin het nationale recht 

voorziet, door een mededingingsautoriteit van een lidstaat kan worden onderzocht als een misbruik van 

machtspositie in het licht van de structuur van de mededinging op een markt met een nationale dimensie. Met 

andere woorden, het Hof van Justitie heeft op basis van artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU), dat overeenkomt met artikel IV, lid 2, WER, ondubbelzinnig de bevoegdheid van de nationale 

mededingingsautoriteiten bevestigd om achteraf niet aan te melden concentraties te onderzoeken in het kader van 

de controle op concentraties. 

De opening van een onderzoek loopt niet vooruit op de mogelijke uitkomst ervan en het bedrijf dat het voorwerp 
uitmaakt van dit onderzoek zal volledig bij de procedure worden betrokken. 

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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