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1. Op 29 april 2019 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 van uitsluitende zeggenschap door Vitol Bitumen Investments B.V. over VALT BV, 

waarover zij nu reeds gezamenlijke zeggenschap uitoefent met Sargeant Marine Coöperatief U.A. 

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

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

3. De koper Vitol Bitumen Investments B.V. met maatschappelijke zetel te K.P. van der Mandelelaan 

130, 3062 MB Rotterdam, Nederland is actief in het verhandelen van verschillende grondstoffen 

en financiële instrumenten. 

4. De doelonderneming VALT B.V. met maatschappelijke zetel te K.P. van der Mandelelaan 130, 3062 

MB Rotterdam, Nederland, is actief in de handel, de opslag en het transport van bitumen, 

bitumenproducten, ‘pitch fuel’ en andere ‘bottom of barrel’ afgeleiden. 

5. 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. d 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. 

6. 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.  



7. 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.  

 

De auditeur – Devi Wyns 


