
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijkomend onderzoek van de concentratie. De aanmeldende partijen mogen 

verbintenissen aan de auditeur voorstellen, ten laatste 20 dagen na de beslissing om een 
tweede fase in te zetten, IV 62§1 al. 2 

 

Zitting van het Mededingingscollege, IV 62§5 

Stilzwijgende 
toelaatbaarheid. Geen 
beslissing van het 
Mededingingscollege binnen 
een termijn van 60 
werkdagen, na de beslissing 
om een tweede fase in te 
zetten. Deze termijn wordt 
verlengd met dezelfde duur 
als die welke de 
aanmeldende partijen 
gebruikt hebben om hun 
eventuele verbintenissen in 
te dienen, IV 62§6 al.2 

Indiening van het herziene ontwerp van beslissing van de auditeur aan het 
Mededingingscollege, binnen een termijn van 30 werkdagen na de beslissing om een 
tweede fase in te zetten. Deze termijn wordt verlengd met dezelfde duur als die welke 
partijen gebruikt hebben om hun eventuele verbintenissen voor te stellen,  IV 62§2 al.1 

Mededeling van deze ontwerpbeslissing aan de aanmeldende partijen en aan de vakbonden, IV 62§1 
 

Kennisgeving van het 
bericht, IV 66§2 al. 3 

Concentratie tweede fase  

Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (B.S.) en 
op de site van de mededingingsautoriteit IV 66§2 al. 1 
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Beslissing van 
toelaatbaarheid, binnen 
een termijn van 60 
werkdagen, na de 
beslissing om een tweede 
fase in te zetten. Deze 
termijn wordt verlengd met 
dezelfde duur als die welke 
de aanmeldende partijen 
gebruikt hebben om hun 
eventuele verbintenissen in 
te dienen. Aan die 
beslissing kunnen 
voorwaarden en 
verplichtingen gekoppeld 
worden,  IV 62§6 al.1 

Beslissing van 
ontoelaatbaarheid, 
binnen een termijn van 
60 werkdagen, na de 
beslissing om een 
tweede fase in te 
zetten. Deze termijn 
wordt verlengd met 
dezelfde duur als die 
welke de aanmeldende 
partijen gebruikt 
hebben om hun 
eventuele 
verbintenissen in te 
dienen,  IV 62§7 

 
 

Beslissing van het Mededingingscollege om een tweede fase (bijkomend onderzoek) in te 
zetten, IV 61§2,3° 

 

De aanmeldende partijen, evenals de betrokken ondernemingen, dienen hun eventuele 
schriftelijke opmerkingen met betrekking tot de herziene ontwerpbeslissing in, binnen de 

10 werkdagen na de indiening ervan (aan het Mededingingscollege), IV 62§3 

Ingeval schriftelijke opmerkingen ingediend worden, kan de auditeur een aanvullend 
ontwerp van beslissing indienen bij het Mededingingscollege, binnen een termijn van 5 
werkdagen na het verstrijken van de termijn betreffende de neerlegging van schriftelijke 

opmerkingen, IV 62§4 

Kennisgeving van de beslissing, IV 65 al. 1 
 

Bekendmaking in B.S. IV 
66§2 al. 3 
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