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Vereenvoudigde procedure  –  Beslissing nr. BMA-2020-C/C-29-AUD van 15 september 2020. 

Zaak nr. MEDE-C/C-20/0026: BAM Contractors NV/Viabuild NV 

Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging – Wet van 2 mei 
20191,  artikel IV.70, § 3. 

1. Op 2 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 BAM Contractors NV (verder “BAM”) en Viabuild NV (verder “Viabuild”) voor 

de gezamenlijke productie en verkoop van asfalt in België.  

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. BAM, met maatschappelijke zetel te Antoon Van Osslaan 1 bus 2, 1120 Neder-Over-Heembeek  is 

een Belgische bouwonderneming die infrastructuur- en wegenwerken realiseert. BAM beschikt 

over één asfaltcentrale in België, gelegen te Rue de Warnant, 4520 Vinalmont. Deze centrale is al 

eigendom van BAM Asphalt, de toekomstige gemeenschappelijke onderneming. 

4. Viabuild, met maatschappelijke zetel te Gansbroekstraat 70, 2870 Puurs-Sint-Amands is eveneens 

een Belgische bouwonderneming die infrastructuur- en wegenwerken realiseert. Viabuild heeft 

twee asfaltcentrales in België, één gelegen te Westvaartdijk 81/C, 1850 Grimbergen en één te 

Bruulstraat 77, 1130 Haren. Enkel de asfaltcentrale te Grimbergen zal worden overgedragen aan 

de toekomstige gemeenschappelijke onderneming. 

 

5. De voorgenomen concentratie heeft als doel de omvorming van BAM Asphalt tot een  

gemeenschappelijke onderneming ‘BV Asphalt’, die duurzaam alle functies van een zelfstandige 

economische eenheid vervult, voor de gezamenlijke productie en verkoop van asfalt in België. In 

BV Asphalt worden zowel de asfaltcentrale te Vinalmont als deze van Grimbergen ondergebracht. 

                                                           
1 B.S. van 24 mei 2019. 



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

binnen het toepassingsgebied van het Boek IV WER en categorie 1, a) 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 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 

 

                                                           
2 B.S. van 4 juli 2007. 


