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1. Op 24 augustus 2017, ontving de auditeur-generaal van de BMA een aanmelding van een 

concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht - 

Bescherming van de mededinging - Mededingingswet van 3 april 2013 (hierna “WER”). De 

voorgenomen concentratie betreft de oprichting van een joint venture, nexuzhealth NV, door 

Katholieke Universiteit Leuven (afdeling Universitaire ziekenhuizen (hierna “UZL”)) en Cegeka 

Health Care NV waarover zij gezamenlijke zeggenschap zullen verwerven. 

2. De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 

bepaald in artikel IV.63, § 1 WER.  

3. In de Katholieke Universiteit Leuven is UZL, Herestraat  40, 3000 Leuven, een autonome 

organisatie voor gezondheidszorg. Zij omvat verschillende zorginstellingen die, aan ambulante of 

gehospitaliseerde patiënten, gediversifieerde en medisch-specialistische zorg aanbieden.  

4. Cegeka Health Care NV met maatschappelijke zetel te Universiteitslaan 9, 3500 Hasselt is een IT 

dienstverlener die zich specialiseert in de zorgsector. Zij staat in voor de ontwikkeling, 

commercialisatie en onderhoud van software en biedt gepersonaliseerde en geïntegreerde IT 

oplossingen aan ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen en medische labo’s. 

5. Cegeka Health Care NV wordt gecontroleerd door Cegeka NV, met maatschappelijke zetel te 

Universiteitslaan 9, 3500 Hasselt, een dienstverlener actief in het leveren van een breed 

spectrum van IT diensten, waaronder het ontwikkelen en onderhouden van software, het 

overnemen van het beheer van software en infrastructuur van klanten, het exploiteren van 

eigen datacenters om private cloud diensten aan te leveren, het integreren van public cloud 

diensten en het leveren van IT services via opdrachten in regie bij klanten. 

6. Cegeka NV wordt op haar beurt gecontroleerd door Cegeka Groep NV, met maatschappelijke 

zetel te Universiteitslaan 9, 3500 Hasselt , die 99% van de aandelen in Cegeka NV aanhoudt.  
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7. Cegeka Groep NV is de holding van de groep, die ook instaat voor de levering van shared 

services aan de Belgische vennootschappen van de groep en de leveringen van IT services via 

opdracht in regie bij klanten. 

8. nexuzhealth NV, Universiteitslaan 9, 3500 Hasselt, heeft als activiteit de verder ontwikkeling van 

de KWS Software op maat van verschillende zorginstellingen en de bijhorende 

commercialisering ervan.  

9. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt 

binnen het toepassingsgebied van het Boek IV WER en categorie II 1 c (i) opgenomen in de 

nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals goedgekeurd door 

de Algemene Vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 20072. 

10. Zoals bepaald in artikel IV.63, § 3 WER, stelt de auditeur vast dat aan de voorwaarden voor 

toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie 

geen aanleiding geeft tot verzet.  

11. Conform artikel IV.63, § 4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een 

toelatingsbeslissing van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.61 § 2, 1° WER.  

 

De auditeur 

Katrijn De Vliegher 
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