PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat

Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging - Wet van 2 mei 20191,
artikel IV.70, § 3 Boek IV
Zaak nr. MEDE-C/C-20/0030: Vanbreda Risk & Benifits NV/Mediahuis NV/ Voila NV
Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2020-C/C-32-AUD van 2 oktober 2020

1.
Op 21 september 2020 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 gezamenlijke zeggenschap die leidt tot de oprichting van een
volwaardige gemeenschappelijke onderneming, Voila NV door Vanbreda Risk & Benefits NV (verder
‘Vanbreda’) en Mediahuis NV (hierna ‘Mediahuis’).
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.
VanBreda met maatschappelijke zetel te Plantin en Moretuslei 297, 2140 Borgerhout
(Antwerpen), met ondernemingsnummer 0404.055.676. is een onafhankelijke makelaar van
bedrijfsverzekeringen die actief is in België en Luxemburg. Daarnaast biedt ze aan werknemers van
bedrijfscliënten ook verzekeringen voor particulieren aan in het segment niet-leven verzekeringen, via het
platform myvanbreda.be. Vanbreda heeft recent een platform (Voila) ontwikkeld om verzekeringen voor
particulieren digitaal aan te bieden en af te sluiten met verzekeraars.
4.
Mediahuis NV met maatschappelijke zetel te Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, en
ondernemingsnummer 0439.849.666. is een multimediale onderneming die actief is als uitgever van
kranten en huis-aanhuisbladen (gedrukt en digitaal) in België, Nederland, Ierland en Luxemburg.
Mediahuis NV is in België ook betrokken bij de uitgave van het gratis dagblad Metro, via haar deelname
in Mass Transit Media NV. Voorts baat Mediahuis de Nederlandstalige en Franstalige landelijke radioomroep Nostalgie uit (samen met de Franse NRJ groep). Via haar deelname in SBS Media Belgium
exploiteert Mediahuis tevens netwerkradio NRJ. Daarnaast baat Mediahuis vier regionale televisiezenders
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uit: ATV, TV Limburg, TV Oost en ROB TV. Tot slot is Mediahuis ook digitaal actief met de exploitatie van
enkele online platformen zoals Jobat, Zimmo en Vroom.
5.
Voila NV, met maatschappelijke zetel te Plantin en Moretuslei 297, 2140 Borgerhout (Antwerpen)
en ondernemingsnummer 0811.685.013. is een door de FSMA erkende verzekeringsmakelaar, maar
oefent momenteel geen activiteiten uit en wordt uitsluitend gecontroleerd door Vanbreda (100%). De
Joint Venture zal tot stand worden gebracht via de verkoop van aandelen van en een kapitaalsverhoging
in de bestaande vennootschap, Voila NV. Na de kapitaalsverhoging zullen Vanbreda en Mediahuis elk 50%
van de aandelen in het kapitaal van de Joint Venture bezitten en zullen zij de onderneming gezamenlijk
controleren.
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. a) 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.
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,

Bert Stulens
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