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2 mei 2019 , artikel IV.70, § 3 Boek IV.  
 

1. Op 14 juni 2019 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (verder 

“BMA”) een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van de wet van 2 mei 

2019 houdende wijzigingen van boek I “Definities”, van boek XV “rechtshandhaving” en 

vervanging van boek IV “Bescherming van de mededinging” van het Wetboek van economisch 

recht. De voorgenomen concentratie betreft de verwerving van uitsluitende zeggenschap door 

Orange Belgium NV (verder “Orange”) over Upsize NV (opererend onder de handelsnaam BKM, 

verder “BKM”) door verwerving van alle aandelen in BKM. 

2. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 

bepaald in artikel IV.70, § 1 van het Wetboek van economisch recht (verder “WER”).  

3. Orange (koper) met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 3, 1140 Brussel, is een 

dochteronderneming van Orange SA en biedt zowel particuliere als professionele klanten mobiele 

telecommunicatiediensten aan via haar mobiel netwerk waarmee zij 2G-, 3G-, 4G- en 4G+- en 

4,5G-technologie ondersteunt. Orange Belgium is een geconvergeerde operator die daarnaast 

ook vaste telefonie- en internetdiensten aanbiedt aan particuliere en professionele klanten, 

evenals tv-diensten voor particulieren. Orange is ook actief op groothandelsmarkten, waar het 

haar partners toegang biedt tot haar telecommunicatie-infrastructuur. 

4. BKM (doelonderneming) met maatschappelijke zetel te Herkenrodesingel 37/A, 3500 Hasselt, is 

gespecialiseerd in het aanbod van ICT-oplossingen aan bedrijven en legt zich voornamelijk toe op 

Unified Communications & Collaboration (UCC)-oplossingen, IT-oplossingen, document & visual-

oplossingen en connectivity-oplossingen. Meer specifiek staat BKM haar klanten bij via 

consultancy-, implementatie- en beheersdiensten met betrekking tot deze ICT-oplossingen. 

Zodoende ondersteunt het haar klanten voor hun volledige telefonie- en IT-omgeving.   

5. Na de concentratie zal Orange de uitsluitende zeggenschap verwerven over BKM door verkrijging 

van 100% van de aandelen in Upsize NV. 

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

binnen het toepassingsgebied van 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 20071. 

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 – Carl Wettinck 

                                                           
1  B.S. van 4 juli 2007.  


