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1. Op 7 april 2022 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit 
(hierna: “BMA”) een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, §1 van 
het Wetboek van economisch recht (hierna: “WER”). 
  

2. De voorgenomen concentratie houdt in dat Désiré Stadsbader NV uitsluitende zeggenschap 
zou verwerven over BAM Contractors BV.  Désiré Stadsbader NV zou hierdoor ook 50% van 
de aandelen- en bijgevolg- gezamenlijke zeggenschap over BV Asphalt verwerven.  
 

3. De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure 
zoals bepaald in artikel IV.70, §1 WER.  
 

4. Désiré Stadsbader NV (met KBO-nummer 0432.759.065), met maatschappelijke zetel te 
Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke, is een Belgisch aannemersbedrijf dat infrastructuur – en 
wegenwerken, burgerlijke bouwprojecten en elektromechanische uitrustingen realiseert. 
Het beschikt over eigen asfalt- en betoncentrales.  
 

5. BAM Contractors BV (met KBO-nummer 0452.702.265), met maatschappelijke zetel te 
Antoon Van Osslaan, bus 2, 1120 Brussel is een Belgisch aannemersbedrijf met een focus 
op de civiele markt, waaronder infrastructuur-, spoor- en wegenwerken en industriële 
projecten. BAM Contractors beschikt via de gemeenschappelijke onderneming BV Asphalt 
(samen met Viabuild NV) over twee asfaltcentrales. BAM Contractors behoort tot de 
Belgische afdeling van de Koninklijke BAM Groep, een beursgenoteerd Nederlands 
bouwconcern.  
 

6. Uit onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt 
binnen het toepassingsgebied van boek IV WER en categorie II., 1. c) i) en ii) 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 
2007. 1  Voor wat betreft de (lokale) markten voor verkoop en productie van asfalt is punt 3 
a) en b) Aanvullende regels betreffende de vereenvoudigde procedure bij concentraties 
zoals goedgekeurd door het Directiecomité van de BMA op 8 januari 20202 van toepassing. 

 
1 B.S van 4 juli 2007.  
2 B.S. van 20 januari 2020.  
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7. Zoals bepaald in artikel IV. 70, § 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.  
 

8. Conform artikel IV.70, § 4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een 
toelatingsbeslissing van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV. 66 §2, 1° WER. 

 
 

De auditeur, 
 

Antoon Kyndt 


