
 

 
 

 
 

De Voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit 

Beslissing BMA-2019-C/C-38 van 5 november 2019 in toepassing 
van artikel IV.10, §6 van het Wetboek van economisch recht 

ingevoegd door de wet van 2 mei 2019 

(Niet-Vertrouwelijke versie) 
 

 

Overname van activa van Euronics door Connect+  
 

1. Artikel IV.10, §6 WER bepaalt dat de voorzitter op verzoek van de partijen op elk ogenblik 
ontheffing kan verlenen van het in artikel IV.10, §4 WER bepaalde verbod om een concentratie 
tot uitvoering te brengen zolang het Mededingingscollege geen beslissing heeft genomen over de 
toelaatbaarheid van de concentratie. De bepaling voorziet dat de voorzitter de auditeur vraagt 
om binnen de twee weken een verslag neer te leggen betreffende de appreciatie-elementen die 
noodzakelijk zijn om een dergelijke beslissing te nemen. 

2. Bij verzoekschrift van 25 oktober 2019 (het Verzoek), gericht aan de Voorzitter van de Belgische 
Mededingingsautoriteit (verder “BMA”), heeft Connect+ B.V. (verder “Connect+”), geregistreerd 
in de Diamantstraat 8/214, 2200 Herentals, België, onder het ondernemingsnummer 
0464.608.818, naar aanleiding van de geplande overname van bepaalde activa van Euronics 
Belgium C.V.B.A. (verder “Euronics”), geregistreerd aan de Uilenbaan 90/K3, 2160 Wommelgem, 
België, onder het ondernemingsnummer 0404.109.324, verzocht om bij  toepassing van artikel 
IV.10, §6 WER deels ontheffing te verlenen van het in artikel IV.10, §4 WER bedoelde 
uitvoeringsverbod.  

3. Connect+ wenst de toelating te krijgen om volgende maatregelen te nemen, zonder evenwel de 
transactie reeds volledig uit te voeren: 

− vanaf 7 november 2019 Connect+ toe te laten het ledenbestand, met name de 
contactgegevens van de Euronics leden, te ontvangen; 

− vanaf 7 november 2019 Connect+ toe te laten aan de Euronics leden de commerciële 
samenwerkingsovereenkomst aan te bieden, alsook deze door middel van ondertekening 
af te sluiten, onder ontbindende voorwaarde van goedkeuring door de BMA. Na het 
afsluiten van de commerciële samenwerkingsovereenkomst dient Connect+ ook in de 
mogelijkheid gesteld te worden om de Euronics leden te betrekken in het Connect+ 
netwerk; en 

− Connect+ toe te laten de Euronics merknamen daartoe reeds te gebruiken. 
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4. De voorzitter heeft op 27 oktober 2019 dit verzoek voorgelegd aan de auditeur-generaal zoals 
bepaald in artikel IV.10 par. 6 WER, die de heer Carl Wettinck aanstelde als auditeur in deze zaak. 

5. De auditeur heeft de voorzitter op 5 november 2019 meegedeeld dat indien Connect+ niet kan 
overgaan tot het overmaken van de samenwerkingsovereenkomst aan de Euronics leden dit naar 
zijn oordeel het risico vergroot dat deze leden de groep zullen verlaten en de transactie op deze 
wijze aan waarde inboet omdat de Euronics leden niet overgenomen worden in de transactie.  
Verzoekers maken het aldus naar zijn oordeel aannemelijk dat de opschortingsverplichting zou 
leiden tot een groot commercieel risico voor Connect+.   

6. De auditeur is ook van oordeel dat op basis van de prenotificatie-gesprekken, een eerste ontwerp 
van aanmeldingsformulier en de gegevens uit het verzoek tot (gedeeltelijke) ontheffing van het 
uitvoeringsverbod, het aannemelijk lijkt dat de transactie in aanmerking komt voor behandeling 
volgens de vereenvoudigde aanmeldingsprocedure en wellicht geen significante belemmering van 
de daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel ervan tot gevolg zal 
hebben.  

7. De auditeur besluit dat naar zijn oordeel een ontheffing van het uitvoeringsverbod kan worden 
toegekend voor de periode vanaf het verzoek tot ontheffing tot aan de eventuele 
toelatingsbeslissing van de concentratie door de mededingingsautoriteit.  

 
OM DEZE REDENEN 

 

Beslist de voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit bij toepassing van artikel 
IV.10, §6 WER aan Connect+ B.V. ontheffing te verlenen voor de periode vanaf het 
Verzoek tot ontheffing tot aan de eventuele toelatingsbeslissing van de concentratie door 
de mededingingsautoriteit van de in artikel IV.10, § 4 WER opgelegde schorsingsplicht (i) 
om aan de Euronics leden de commerciële samenwerkingsovereenkomst aan te bieden, 
(ii) deze overeenkomsten door ondertekening af te sluiten onder ontbindende 
voorwaarde van goedkeuring door de BMA, (iii) na het afsluiten van de commerciële 
samenwerkingsovereenkomst om de Euronics leden te betrekken in het Connect+ 
netwerk, en (iv) om de Euronics merknamen daartoe reeds te gebruiken. 

 
Aldus beslist op 5 november 2019. 

 
De Voorzitter 

 
 
 
 

Jacques Steenbergen 


