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-20/0028: Belfius Bank NV en Roularta Media Group NV
Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2020-C/C-34-AUD van 8 oktober 2020

1.
Op 17 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 oprichting van een gemeenschappelijke onderneming door Belfius Bank NV
(verder “Belfius”) en Roularta Media Group NV (verder “Roularta”).
2.
De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals
bepaald in artikel IV.70, § 1 van het Wetboek van economisch recht (verder “WER”).
3.
Belfius, gevestigd te Karel Rogierplein 11, 1210 Sint-Joost-ten-Node, met ondernemingsnummer
0403.201.185, is een Belgische bank-verzekeraar die alle segmenten van de Belgische economie bedient,
inclusief de retail-, kmo-, overheids- en corporate markt. Belfius organiseert zijn commerciële activiteiten
in het segment Retail & Commercial en het segment Public & Corporate.
4.
Roularta, gevestigd te Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, met ondernemingsnummer
0434.278.896, is als mediagroep voornamelijk actief in het aanbieden van dagbladen, tijdschriften, gratis
bladen en huis-aan-huis bladen, radio, (nationale en regionale) televisie, drukwerk en online diensten.
Roularta is een multimediale beursgenoteerde onderneming die hoofdzakelijk in België, en in beperkte
mate in Nederland en Duitsland actief is.
5.
De voorgenomen concentratie beoogt de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming
door Belfius en Roularta waarin de activiteiten van Immovlan en Vakantieweb worden ondergebracht.
6.
Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt
binnen het toepassingsgebied van boek IV WER en categorieën II. 1. a) i) en II. 1. c) ii) opgenomen in de
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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,

Carl Wettinck
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