
  
 

PUBLIEKE VERSIE 

1 
 

 

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT 

Auditoraat

 

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

Zaak nr. MEDE-CC-22/0029: Oaktree Capital Group LLC handelend via OCM Luxembourg 
POW VI TSG s.à r.l./The Specialist Group International Holding B.V. 

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2022-CC-26-AUD van 19 juli 2022 
 

1. Op 6 juli 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 het 
Wetboek van Economisch Recht (hierna: "WER").  
 

2. De voorgenomen transactie betreft de verwerving van uitsluitende zeggenschap door 
Oaktree Capital Group LLC (“Oaktree Capital”), via de met haar verbonden en onder haar 
onder uitsluitende zeggenschap staande vennootschap OCM Luxembourg POW VI TSG s.à 
r.l., over The Specialist Group International Holding B.V. (“The Specialist Group”). De aard 
van de concentratie is een verwerving van volledige zeggenschap in de zin van artikel IV.6, 
§1, 2° WER. 

 
3. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 

bepaald in artikel IV.70, §1 WER. 
 

4. The Specialist Group, met maatschappelijke zetel te Plaza 2 4782 SK Moerdijk Nederland en 
ondernemingsnummer (NL) 53994744, is actief als leverancier van uitzenddiensten van 
interim professionals (op detacherings- of consultancy basis) en gerelateerde 
projectmanagement diensten aan opdrachtgevers via haar dochterondernemingen onder de 
merknamen ECC, STAR, Sentijn en Or-Quest.  

 
5. STAR is de grootste business unit van The Specialist Group. Het richt zich voornamelijk op 

verschillende technische sectoren en levert diensten op basis van een zogenaamd delivery 
model. De STAR-activiteiten worden verricht door drie dochterondernemingen in Duitsland 
en één Belgische dochteronderneming. STAR Belgium richt zich voornamelijk op tijdelijke 
technische personeelsoplossingen voor klanten in de volgende sectoren: chemie, 
infrastructuur, bouw en biowetenschappen.  

 
6. Sentijn richt zich voornamelijk op klanten in de civiele sector, de bouw, de industrie en de 

infrastructuur. Sentijn is niet actief in België.   

7. De activiteiten van Or-Quest richten zich voornamelijk op klanten in de civiele sector, bouw, 
industrie en infrastructuur in het noorden van Nederland. Or-Quest is niet actief in België.  
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8. OCM Luxembourg POW VI TSG s.à r.l., met maatschappelijke zetel te Boulevard Royal 26A L-

2449 Luxemburg en ondernemingsnummer B268524, is de aankopende entiteit. De 

onderneming staat onder uitsluitende zeggenschap van Oaktree Capital. OCM Luxembourg 

POW VI TSG s.à r.l. heeft zelf geen participaties.  

9. Oaktree Capital is een wereldwijde alternatieve en niet-traditionele vermogensbeheerder 

die de nadruk legt op een opportunistisch gedreven, waarde-georiënteerde en risico-

gecontroleerde benadering van beleggingen in distressed debt, high yield obligaties, 

converteerbare effecten, senior leningen, corporate control, vastgoed, aandelen uit 

opkomende markten en mezzaninefinanciering.  

10. Oaktree Capital zal (indirect) de uitsluitende zeggenschap verwerven over The Specialist 

Group en alle dochterondernemingen van TSG. 

11. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat Oaktree Capital Group LLC en haar 

portfolio-ondernemingen in België geen activiteiten uitoefenen die overlappen of gebonden 

zijn met de activiteiten van The Specialist Group. De voorgenomen concentratie valt blijkens 

het onderzoek binnen het toepassingsgebied van het Boek IV van het Wetboek van 

Economisch Recht en categorie II.1.b) zoals 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 20071. 

12. 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.  

13. Overeenkomstig artikel IV.70, §4 WER geldt de beslissing van de auditeur als een beslissing 

van het Mededingingscollege dat de concentratie toelaatbaar is. 

 
 

De auditeur, 
 

Karel Marchand 

 
1 B.S. van 4 juli 2007. 


