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1. Op 21 januari 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een 

aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10. § 1 van de wet van 3 april 2013 

houdende invoeging van boek IV en van boek V in het Wetboek van economisch recht. De 

voorgenomen concentratie betreft de fusie van drie Limburgse distributienetbeheerders, met 

name Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media. In die fusie zal het gehele vermogen van Inter-aqua 

en Inter-media ingevolge een ontbinding zonder vereffening overgaan op Inter-energa, en dit 

vanaf 1 april 2019.  

2. Inter-energa (overnemer) is een opdrachthoudende vereniging met maatschappelijke zetel te 

Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt. Inter-energa is actief in de energiesector. Inter-energa treedt 

op als distributienetbeheerder voor het beheer van elektriciteits- en aardgasnetten, naast 

warmtenetten en openbare verlichting, in verschillende regio’s en gemeenten van de provincie 

Limburg, alsook beperkt daarbuiten.  

3. Inter-aqua (doelonderneming) is een opdrachthoudende vereniging met maatschappelijke zetel 

te Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. Inter-aqua is actief als distributienetbeheerder voor het 

beheer van rioleringsnetten en waterdistributie in heel wat Limburgse gemeenten. 

4. Inter-media (doelonderneming) is een opdrachthoudende vereniging met maatschappelijke zetel 

te Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. Ze is actief als netbeheerder voor kabelcommunicatie in 

verscheidene gemeenten in de provincie Limburg en verzorgt het transport van televisie-, digitale 

televisie- en radiosignalen, internet, telefonie en datacommunicatie.  

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

bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht. 

6. Na de concentratie, die bestaat uit een fusie door opslorping van de distributienetbeheerders 

Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa, zal de fusie-entiteit de naam ‘Fluvius Limburg’ 

dragen.  

                                                           
1 B.S. van 26 april 2013 



7. 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 

categorie 1, b) 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 20072.  

8. Zoals bepaald in artikel IV.63, § 3 van het Wetboek van Economisch Recht 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.  

9. Conform artikel IV.63, § 4 van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te worden 

beschouwd als een toelatingsbeslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit in de zin van 

artikel IV.61 § 2, 1° van het wetboek. 

 

De auditeur – Antoon Kyndt 

                                                           
2 B.S. van 4 juli 2007. 


