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Ziekenhuisnetwerken en -fusies mogelijks onder de loep van de 

mededingingsautoriteit 
 
Het besef van wat al langer een feit was, sijpelt stilaan ook door in de sector: ziekenhuizen die 
een duurzame samenwerking wensen tot stand te brengen dienen te onderzoeken of ze 
daarvoor het fiat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) moeten bekomen. 
Ziekenhuizen zijn immers ondernemingen en concentraties tussen ondernemingen moeten, 
onder bepaalde voorwaarden, verplicht worden aangemeld bij de BMA. Kortom, ziekenhuizen 
die een fusie overwegen of een netwerk willen vormen, zullen binnenkort wellicht kennismaken 
met de bijzondere aanmeldingsprocedure die eigen is aan het onderzoek van de BMA. 

resolut. maakt u wegwijs in deze problematiek aan de hand van een Q&A waarbij de 
belangrijkste vraagstukken besproken worden. 

 

Wanneer moeten concentraties worden aangemeld bij de BMA? 

We spreken van een “concentratie” wanneer een transactie leidt tot een “duurzame wijziging 
in de zeggenschap van een onderneming”. Dit is bv. in het geval van een fusie of wanneer twee 
ondernemingen op een duurzame manier een gemeenschappelijke onderneming oprichten 
(joint venture). 

Een concentratie moet echter enkel worden aangemeld bij de BMA wanneer de volgende 
omzetdrempels overschreden zijn: 

− de betrokken ondernemingen halen samen een omzet in België van meer dan 100 miljoen 
euro; en 
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− ten minste twee van de betrokken ondernemingen halen elk een omzet van minstens 40 
miljoen euro in België.   

Belangrijk aandachtspunt is dat concentraties in principe niet mogen worden ten uitvoer gelegd 
zolang de BMA ze niet heeft goedgekeurd. Ziekenhuizen die een meldingsplichtige 
concentratie voor ogen hebben, houden daar best rekening mee indien ze een substantiële 
vertraging van de voorgenomen transactie willen vermijden. 

 

Zijn er dan geen uitzonderingen op deze meldingsplicht? 

In het geval de beoogde transactie niet gepaard gaat met een duurzame wijziging in de 
zeggenschap valt ze buiten het toepassingsgebied van de concentratiecontrole. Zowel in het 
kader van ziekenhuisfusies, als -netwerken zal dus telkens concreet moeten onderzocht worden 
of de transactie een duurzame wijziging in de zeggenschap tot gevolg heeft. 

Ziekenhuisnetwerken 

Voor de concrete invulling van de ziekenhuisnetwerken is er een ruime keuzevrijheid voor de 
ziekenhuizen. Er kan gekozen worden voor een minimale wettelijke invulling zonder 
overheveling van specifieke bevoegdheden en middelen of er kan gekozen worden om 
bijkomende bevoegdheden en middelen over te dragen aan het ziekenhuisnetwerk.  

In de eerste hypothese zou het ziekenhuisnetwerk allicht geen zeggenschap krijgen over de 
individuele ziekenhuizen. Er zou op niveau van het ziekenhuisnetwerk voornamelijk afgestemd 
worden omtrent het strategisch beleid, zonder dat er aan het ziekenhuisnetwerk zelfstandige 
beslissingsbevoegdheid wordt toegekend. In dat geval kan dus geargumenteerd worden dat het 
ziekenhuisnetwerk geen concentratie is en derhalve niet moet aangemeld worden bij de BMA. 

In de tweede hypothese is de kans reëel dat het ziekenhuisnetwerk toch als een 
meldingsplichtige concentratie beschouwd zal worden. De ziekenhuizen beslissen dan immers 
om bepaalde beslissingsbevoegdheden en middelen over te hevelen naar het 
ziekenhuisnetwerk, dat hierdoor zelfstandig op de markt kan opereren.  

Ziekenhuisfusies 

In het geval van een ziekenhuisfusie is de kans reëler dat er sprake zal zijn van een duurzame 
wijziging in de zeggenschap van de ziekenhuizen. In onze buurlanden is de aanmelding van 
ziekenhuisfusies bij de nationale mededingingsautoriteit trouwens al vele jaren een gangbare 
praktijk.  

Maar het antwoord zal zelden zwart of wit zijn. Er moet telkens per geval bekeken worden hoe 
een ziekenhuisfusie zich verhoudt tot het respectievelijke ziekenhuisnetwerk en of de wijze van 
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besluitvorming daadwerkelijk verandert ten gevolge van de fusie (dan wel of er slechts sprake 
is van een bestendiging van een bestaande situatie). 

In tegenstelling tot wat het geval is in onze buurlanden werden ziekenhuisfusies in België tot 
nu toe nog nooit aangemeld bij de BMA. Nochtans is de sector niet uitgesloten van de 
toepassing van het mededingingsrecht, m.i.v. de concentratiecontrole. Concentraties in de 
sector zijn lang “onder de radar” kunnen blijven van de BMA, maar die tijd is allicht voorbij. 
Voorzichtigheid is dan ook geboden. 

 

Wat is de impact van een “aanmelding” bij de BMA? 

Indien de voorgenomen transactie moet worden aangemeld bij de BMA, kan men maar beter 
voorbereid zijn. De aanmelding vereist immers meer dan het invullen van een formulier. De 
procedure verloopt in één of twee fases, afhankelijk van de mogelijke impact van de 
voorgenomen transactie op de markt. De BMA dient namelijk aan de hand van de gegevens 
die de aanmeldende partijen aanleveren te onderzoeken op welke relevante product- en 
geografische markten de beoogde transactie een impact zou hebben, en of de betrokken 
ziekenhuizen op deze markten hun marktmacht d.m.v. deze transactie zouden kunnen 
vergroten. Deze analyse vergt een doorgedreven juridische en economische beoordeling en gaat 
gepaard met bevragingen van diverse stakeholders in de markt.  

Aangezien de BMA gebonden is aan bepaalde termijnen zodra de transactie wordt aangemeld, 
wordt het dossier dan ook best vooraf zorgvuldig voorbereid zodat de transactie bv. niet 
onverhoopt verzandt in een fase 2-beoordeling of moet worden teruggetrokken onder dreiging 
van afkeuring. 

 

De vorming van ons netwerk of de totstandkoming van een fusie zit al in een vergevorderd 
stadium. Moeten we nu alles uitstellen in afwachting van het onderzoek van de BMA? 

In principe mogen meldingsplichtige concentraties niet worden uitgevoerd zolang de BMA 
geen beslissing heeft genomen over de toelaatbaarheid. Maar in bepaalde gevallen kan aan de 
BMA wel een “verzoek tot ontheffing” gevraagd worden. Dat betekent dat de BMA toelating 
kan geven om de concentratie toch al uit te voeren zonder dat een finale beslissing moet 
afgewacht worden. Dit kan in sommige gevallen dus een oplossing bieden voor fusies of 
netwerken die anders met een aanzienlijke vertraging zouden geconfronteerd worden. 
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Wat als we de regels inzake concentratiecontrole naast ons neer leggen? 

Dat is alleszins niet aan te raden. Meldingsplichtige concentraties die niet vooraf werden 
aangemeld bij de BMA riskeren immers aanleiding te geven tot een boete aan de betrokken 
partijen tot maar liefst 10% van hun omzet. De verjaringstermijn voor dergelijke inbreuken 
bedraagt overigens vijf jaar. Daarnaast stellen de bestuurders van de betrokken ziekenhuizen 
zich mogelijks bloot aan vorderingen op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. 

 

Legt het mededingingsrecht nog andere verplichtingen op aan ziekenhuizen? 

Naast de controle op concentraties ziet het mededingingsrecht ook toe op andere afspraken 
tussen ziekenhuizen die potentieel een impact hebben op de mededinging op de markt. 
Afspraken die de concurrentie tussen ziekenhuizen kunnen verhinderen, beperken of vervalsen 
zijn in principe verboden. 

Wanneer bv. binnen een ziekenhuisnetwerk afspraken worden gemaakt omtrent 
zorgopdrachten of omtrent de keuze van referentiepunten kunnen deze afspraken ook een 
invloed hebben op de onderlinge concurrentie. Het is bijgevolg aangewezen om vooraf na te 
gaan wat de mogelijke mededingingsrechtelijke implicaties zijn en of er desgevallend pro-
competitieve argumenten kunnen worden ingeroepen (bv. verbetering van de kwaliteit van de 
zorgverlening, efficiëntere inzet van middelen enz.).  

 

* * 
 

* 
 

Hoewel de ziekenhuissector gedurende geruime tijd aan het oog van de BMA lijkt te hebben 
kunnen ontglippen, is die tijd voorbij en komen duurzame samenwerkingsvormen onder de 
loep van de autoriteit. 

resolut. helpt u graag verder om de concrete impact daarvan voor uw ziekenhuisnetwerk of -
fusie in kaart te brengen en daarbij een efficiënte strategie uit te stippelen.  

 
 
 
Diego Fornaciari Stijn Sabbe 
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