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 Op 26 september 2018, ontving de auditeur-generaal van de BMA een aanmelding van een 

concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de 

mededinging - Mededingingswet van 3 april 2013. De voorgenomen concentratie betreft het verwerven 

door ABN AMRO Bank NV van de uitsluitende zeggenschap over Société Générale Private Banking NV. 

 De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals bepaald in 

artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht.  

 ABN AMRO Bank N.V. (hierna "ABN AMRO") is een internationale financiële instelling met het 

hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. ABN AMRO richt zich hoofdzakelijk op Nederland en heeft 

daarnaast selectieve activiteiten in het buitenland. ABN AMRO is onder meer actief in Frankrijk, Duitsland, 

België, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. In België is ABN AMRO actief op gebied van private banking 

en zakelijk bankieren. 

 Société Générale Private Banking NV (de doelvennootschap ; hierna “SGPBB”) is een vennootschap naar 

Belgisch recht, met haar statutaire zetel te 9000 Gent (België), Kortrijksesteenweg 302. SGPBB is 

hoofdzakelijk actief op gebied van private banking. SGPBB maakt momenteel deel uit van de Société 

Générale Groep. 

 Na de concentratie zal ABN AMRO Bank NV de uitsluitende zeggenschap verwerven over Société 

Générale Private Banking NV. 

 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 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 20072. 

 Zoals bepaald in artikel IV.63, § 3 van het Wetboek van Economisch Recht, 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.  

                                                           
1 B.S. van 26 april 2013 
2  B.S. van 4 juli 2007.  



 Conform artikel IV.63, § 4 van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te worden 

beschouwd als een toelatingsbeslissing van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.61 § 2, 1° van 

het wetboek.  
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