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Auditoraat 

 

Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging – Wet van 2 mei 2019 , 
artikel IV.70, §3 WER 

Zaak nr. MEDE-C/C-22/0005: Water-Link / Pidpa 

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2022-C/C-04-AUD van 8 februari 2022 

 
 

1. Op 18 januari 2022 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (hierna: 

"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 (hierna: "WER").  

2. De voorgenomen concentratie betreft een fusie tussen de opdrachthoudende verenigingen Water-

Link en Pidpa. 

3. De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 

bepaald in artikel IV.70, §1 WER. 

4. Water-Link (0204.923.881), met maatschappelijke zetel te Mechelsesteenweg 65, 2018 Antwerpen, 

betreft een opdrachthoudende vereniging in de zin van artikel 398 §2 3° van het Vlaams Decreet 

Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (hierna: “DLB”) met als voorwerp de watervoorziening en 

afvalwaterbeheer op gemeentelijk niveau. 

5. Pidpa (0204.908.936), met maatschappelijke zetel te Vierselse baan 5, 2280 Grobbendonk, betreft 

een opdrachthoudende vereniging in de zin van artikel 398 §2 3° DLB met als voorwerp de 

watervoorziening en afvalwaterbeheer op gemeentelijk niveau. 

6. De transactieovereenkomst betreft een ontwerp van een fusie in rechte tussen beide partijen. 

Conform artikel IV.10, §1 WER verklaren de aanmeldende partijen uitdrukkelijk dat zij de intentie 

hebben om een overeenkomst te sluiten die op alle mededingingsrechtelijke punten niet merkbaar 

zal verschillen van het aangemelde ontwerp fusie. 

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 3.a. van 

de aanvullende regels betreffende de vereenvoudigde procedure bij concentraties zoals goedgekeurd 

door het Directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit op 8 januari 20201. 
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8. 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. 

9. 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, 

Jellis De Coninck 

 

 


