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BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT 

Auditoraat

 

Wetboek van Economisch Recht, Boek IV - artikel IV.70, §3 WER  

Zaak nr. MEDE-CC-23/0002: Allianz Nederland Groep N.V. en Unibreda NV / Vanbreda 
Nederland B.V. 

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2023-CC-05-AUD van 7 maart 2023 
 

1. Op 15 februari 2023 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”). De voorgenomen concentratie betreft de 

verwerving van gezamenlijke zeggenschap over Vanbreda Nederland B.V. door Allianz 

Nederland Groep N.V. en Unibreda NV.   

 

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

zoals bepaald in artikel IV.70, §1 WER. 

 

3.  Allianz Nederland Groep N.V., een Nederlandse vennootschap met ondernemingsnummer 

KVK 24155648 en met maatschappelijke zetel te Coolsingel 120, 3011 AG Rotterdam, is een 

100% dochteronderneming van Allianz Europe B.V. en indirect van de Duitse 

hoofdonderneming Allianz SE. Allianz Nederland Groep N.V. staat aan het hoofd van een 

opererende groep die actief is op het gebied van verzekeringsactiviteiten en aanverwante 

activiteiten in België, Nederland en Luxemburg.  

 

4.  Unibreda NV, een Belgische vennootschap met ondernemingsnummer 0412.535.357 en 

met maatschappelijke zetel te Plantin en Moretuslei 303, 2140 Antwerpen, is de 

moedermaatschappij van de Unibreda Groep. De Unibreda Groep bestaat uit 5 directe 

dochtervennootschappen. Via haar dochtervennootschappen Vanbreda Risk & Benefits en 

Vanbreda Nederland is Unibreda NV als verzekeringsmakelaar actief in België en Luxemburg 

respectievelijk Nederland.  

 

5.  Vanbreda Nederland B.V. is een Nederlandse vennootschap met ondernemingsnummer 

KVK 24262124 en met maatschappelijke zetel te Kampenringweg 45d, 2803 PE Gouda. 

Vanbreda Nederland B.V. is de moedermaatschappij van een groep ondernemingen die 

actief zijn op het gebied van risicomanagement en het aanbieden van advies en bemiddeling 

in verzekeringen voor bedrijven, consumenten en aanverwante financiële dienstverlening 

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

binnen het toepassingsgebied van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht en 

hoofdstuk 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. 

 

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, 2° WER.  

 

 
 

De auditeur, 
 

Bert Stulens 
 


