PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2019-C/C-29-AUD van 10 september
2019
Zaak nr. MEDE-C/C-19/0024: Verbraeken Drilling Infra NV / Canalfin NV
Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging - Wet van
2 mei 20191 , artikel IV.70, § 3 Boek IV.
1.

Op 27 augustus 2019 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 verkrijging van uitsluitende zeggenschap door
Verbraeken Drilling Infra NV (verder “Verbraeken”) over Canalfin NV (verder “Canalfin”).

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.

Verbraeken met maatschappelijke zetel te Haverheidelaan 12, 9140 Temse is, samen met haar
verschillende dochterondernemingen, actief in grond –en wegeniswerken, leidingenbouw,
elektriciteitswerken, telecommunicatie, gestuurde boringen.

4.

Canalfin met maatschappelijke zetel te Louizalaan 512, 1050 Brussel is actief in de installatie en
het onderhoud van leidingen voor de distributie en het transport van water, in de rioleringssector,
brandleidingsector en voor de bouw van stadsverwarmingsnetwerken. Canalfin is eveneens actief
op de markt van de recyclage van gronden.

5.

Na de concentratie zal Verbraeken rechtstreeks en onrechtstreeks uitsluitende zeggenschap
verwerven over Canalfin.

6.

Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt
binnen het toepassingsgebied van het Boek IV WER en categorie II. 1. c) 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 2007 .
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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 – Antoon Kyndt

