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20191,  artikel IV.70, § 3. 
 

1. Op 6 februari 2020 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (verder 
“BMA”) een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, §1 van de wet van 2 mei 2019 
houdende wijzigingen van boek I “Definities”, van boek XV “rechtshandhaving” en vervanging van boek 
IV “Bescherming van de mededinging” van het Wetboek van economisch recht. De voorgenomen 
concentratie betreft het verwerven door Van Mossel Automotive Groep 4 NV van de uitsluitende 
zeggenschap over ACP Holdings en haar dochtervennootschappen (Van Kelst NV, Automotive Kia Center 
BVBA , Automotive Aarschot NV ), Automotive Leuven NV en bepaalde activa van Schrieks Verhuur 
Bedrijf BVBA. 

2. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 
bepaald in artikel IV.70, §1 van het Wetboek van Economisch Recht.  

3. Van Mossel Automotive Groep 4 NV (koper) met maatschappelijke zetel te 2140 Antwerpen, 
Noordersingel 19 en met ondernemingsnummer 0696.670.430 RPR Antwerpen, is een naamloze 
vennootschap die actief is in de verkoop van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen via zijn 
overname van de Groep Bruyninx en Gman van het Alcopa Coordination Center en de overname van 
Car Assistance Company NV. In België is de groep bovendien actief in operationele leasing van 
personenwagens, de verkoop van 2e handswagens en bodyrepair. 

4. AC Invest BVBA (verkoper) met maatschappelijke zetel te Schriekstraat 120, 2223 Heist-op-den-
Berg met ondernemingsnummer 0897.089.256 is via haar dochtervennootschappen actief in de 
verkoop van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, de verkoop van 2e handswagens en 
bodyrepair. 

                                                           
1  B.S. van 24 mei 2019 



5. Schrieks Verhuur Bedrijf BVBA (verkoper) met maatschappelijke zetel te Schriekstraat 120, 2223 
Heist-op-den-Berg en met ondernemingsnummer 0452.176.386. is actief in de verhuur van 
voertuigen die gebruikt worden als vervangwagen. 

6. De ACP Holding (doelonderneming) met maatschappelijke zetel te 2223 Heist-op-den-Berg, 
Schriekstraat 114 en ondernemingsnummer 0686.837.697. 

7. Automotive Kia Center BVBA (doelonderneming) met maatschappelijke zetel te 
Betekomsesteenweg 114-116, 3200 Aarschot met ondernemingsnummer 0632.942.519, is een 
verdeler van Kia en Citroën voertuigen. 

8. Van Kelst NV (doelonderneming) met maatschappelijke zetel te 2223 Heist-op-den-Berg, 
Schriekstraat 114 en ondernemingsnummer 0446.990.054, is een verdeler van Peugeot en Citroën 
voertuigen. 

9. Automotive Aarschot NV (doelonderneming) met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, 
Betekomsesteenweg 114 en ondernemingsnummer 0897.526.251, is een verdeler van Kia en Citroën 
voertuigen. 

10. Automotive Leuven NV (doelonderneming) met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 31, 
3020 Herent en met ondernemingsnummer 0677.633.882, is een verdeler van Peugeot voertuigen. 

11. Bepaalde activa van Schrieks Verhuur Bedrtijf BVBA met maatschappelijke zetel te Schriekstraat 
120, 2223 Heist-op-den-Berg en met ondernemingsnummer 0452.176.386.  Het betreft voertuigen 
die als vervangwagen beschikbaar worden gesteld aan de klanten tijdens onderhouds- en 
herstellingswerken. 

12. 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 b) en 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. 

13. Zoals bepaald in artikel IV.70, §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.  
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14. Conform artikel IV.70, §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.66 §2, 1° 
van het wetboek.  

De Auditeur 

Bert Stulens 

 


