Concentratie in eerste fase : normale procedure
De aanmeldende ondernemingen worden aangeraden contact op te nemen met de Belgische
Mededingingsautoriteit

ONDERZOEKSFASE

Aanmelding van de concentratie bij de auditeur-generaal vóór de totstandbrenging van de concentratie en na
de sluiting van de overeenkomst of de ontwerpovereenkomst, IV 26§2 4°

Onderzoek van de zaak door het onderzoeksteam, onder de dagelijkse leiding van een auditeur en de
algemene leiding van de auditeur-generaal, IV 58

De concentratie belemmert
de mededinging niet op een
significante wijze.

Indien de concentratie de mededinging op een significante
wijze belemmert, brengt de auditeur de aanmeldende partijen
ten minste 5 werkdagen vóór de indiening van de gemotiveerde
ontwerpbeslissing op de hoogte. De partijen beschikken dan
over 5 dagen om verbintenissen aan te bieden. Indien nodig
hoort de auditeur de partijen en formuleert een standpunt in zijn
gemotiveerd ontwerpbeslissing, IV 59

Indienen van het gemotiveerde ontwerp van beslissing van de auditeur bij de voorzitter ten
laatste 25 werkdagen volgend op de dag van aanmelding of 30 werkdagen indien verbintenissen
worden aangeboden, IV 58§4 en
mededeling van de gemotiveerde ontwerpbeslissing aan de aanmeldende partijen, ten minste
10 werkdagen vóór de zitting voor het Mededingingscollege en aan de vakbonden, IV 58§5

Eventueel neerleggen van opmerkingen, ten laatste op de dag voorafgaand aan de zitting, IV 60§2

BESLISSINGSFASE

Zitting voor het Mededingingscollege ten minste 10 dagen na mededeling van de gemotiveerde
ontwerpbeslissing aan de aanmeldende partijen, IV 60§1
Stilzwijgende
toelaatbaarheid
Geen beslissing
van
het
Mededingingscol
lege binnen een
termijn van 40
werkdagen, die
met 15 dagen
worden verlengd
indien de partijen
verbintenissen
aanbieden,
IV
61§2 al 3

Kennisgeving
van het bericht,
IV 66 §2 al.3
Bekendmaking
in B.S., IV 66 66
§2 al.3

Beslissing
die de
concentrati
e buiten het
toepassing
sgebied van
de wet
verklaart,
IV61§1, 2°

Beslissing van
toelaatbaarheid
Verplichte
toelaatbaarheid
als de partijen
samen
maximum 25 %
van de relevante
markt
controleren,
IV61§2, 2°

Beslissing van
toelaatbaarheid
Aan
deze
beslissing
kunnen
voorwaarden en
verplichtingen
gekoppeld
worden,
IV61§2, 1°

Beslissing om
over te gaan
naar
tweede
fase
Het
Mededingingscollege
heeft
grote twijfels over
de toelaatbaarheid
van
de
operatie IV 61§2,
3°

Kennisgeving van de beslissing , IV 65 al.1

Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (B.S.) en op de website van de
mededingingsautoriteit, IV 66§2 al.1

