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FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
[C − 2007/11181]
Raad voor de Mededinging. — Auditoraat. — Vereenvoudigde procedure. — Beslissing nr. 2007-C/C-13-AUD van
20 april 2007. — Zaak MEDE-C/C-07/0009 : Ethias Leven/Belstar Verzekeringen NV. — Wet tot bescherming van
de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 (1), artikel 61, § 3
1. Op 5 april 2007 ontving het Auditoraat een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel 9, § 1 van de
wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 15 september 2006
(hierna « de wet »). Hierin werd meegedeeld dat Ethias Leven de uitsluitende controle verwerft over Belstar
Verzekeringen NV, in de zin van artikel 6, § 1, 2° van de wet, afgestaan door Dexia Insurance Belgium NV.
De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals bepaald in artikel 61,
§ 1 van de wet. Aangezien momenteel een vereenvoudigd aanmeldingsformulier ontbreekt, heeft Ethias op 2 april 2007
om ontheffing verzocht, op grond van artikel 5, § 4 van het koninklijk besluit van 31 oktober 2006 betreffende het
aanmelden van concentraties (2), van het verstrekken van bepaalde inlichtingen die vereist zijn in het aanmeldingsformulier. De auditeur heeft deze ontheffing verleend.
2. Ethias Leven (koper) is een onderlinge verzekeringsvereniging naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel
te 4000 Luik, rue des Croisiers 24. Ethias Leven is in België actief als aanbieder van levensverzekeringen en als
beheerder van pensioenfondsen.
Belstar Verzekeringen (doelonderneming) is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke
zetel te 1000 Brussel, Livingstonelaan 6, en is in België actief in het aanbieden van levensverzekeringen onder de eigen
merknaam en dit uitsluitend via een netwerk van onafhankelijke makelaars.
De verkoper is Dexia Verzekeringen België, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke
zetel te 1000 Brussel, Livingstonelaan 6, en is in België actief in het aanbieden van schade- en levensverzekeringen.
3. Op basis van de aanmelding en het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen
concentratie binnen het toepassingsveld van de wet en de gezamenlijke mededeling van de Raad en het Korps
Verslaggevers betreffende de vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties (3), valt.
4. Zoals bepaald in artikel 61, § 3 van de wet stelt de auditeur vast dat de voorwaarden van toepassing van de
vereenvoudigde procedure voldaan zijn en dat de aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot verzet.
5. Conform artikel 61, § 4 van de wet dient deze brief met het oog op de toepassing van de wet te worden
beschouwd als een toelatingsbeslissing van de Raad voor de Mededinging in de zin van artikel 58, § 2, 1° van de wet.
De auditeur
B. STULENS

Nota’s
(1) Belgisch Staatsblad van 29 september 2006.
(2) Belgisch Staatsblad van 22 november 2006.
(3) Belgisch Staatsblad 11 december 2002, en de Gezamenlijke mededeling van 15 september 2006 van de Raad voor
de Mededinging en het Korps Verslaggevers betreffende de vereenvoudigde procedure voor de behandeling van
bepaalde concentraties (zie www.mededinging.be).
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Désignation du secrétaire et du secrétaire suppléant de la Commission d’éthique pour la fourniture de services payants via des
réseaux de communications électroniques

Aanduiding van de secretaris en de plaatsvervangende secretaris van
de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten
via elektronische-communicatienetwerken

Au cours de sa séance du 24 avril 2007, le Conseil de l’Institut belge
des services postaux et des télécommunications a désigné les personnes
suivantes en application de l’article 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du
1er avril 2007 relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au
fonctionnement de la Commission d’éthique pour la fourniture de
services payants via des réseaux de communications électroniques :

De Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie heeft op zijn zitting van 24 april 2007 de volgende personen
aangeduid op grond van artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit
van 1 april 2007 betreffende de procedure voor en de praktische regels
in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het
aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken :

— en qualité de secrétaire de la Commission d’éthique pour la
fourniture de services payants via des réseaux de communications
électroniques : monsieur Tim Nuyens, conseiller à l’IBPT;

— als secretaris van de Ethische Commissie voor het aanbieden van
betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken : de heer
Tim Nuyens, adviseur bij het BIPT;

— en qualité de secrétaire suppléant de la Commission d’éthique
pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques : madame Audrey Deconinck, conseiller à l’IBPT.

— als plaatsvervangend secretaris van de Ethische Commissie voor
het aanbieden van betalende diensten via elektronischecommunicatienetwerken : mevrouw Audrey Deconinck, adviseur bij
het BIPT.

