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Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging - Wet van 2 mei 20191, 
artikel IV.70, § 3 Boek IV  

Zaak nr. MEDE-C/C-21/0026: Qhold NV / NewCo / Lam Fam BV 

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2021-C/C-24-AUD van 20 december 2021 
 

1. Op 29 november 2021 ontving de Auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit 

(hierna: ‘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 

(hierna: ‘WER’).  

2. De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 

bepaald in artikel IV.70, §1 WER. 

3. Lambrecht Banden N.V. is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. De onderneming is een 

holdingvennootschap aan het hoofd van een groep vennootschappen die hoofdzakelijk actief is in de 

Belgische bandensector via het uitbaten van bandencentrales (o.m. onder het merk Q Team) en in de 

groothandel van autobanden. Enkele vennootschappen binnen de groep zijn ook actief in de sector 

van de reparatie en onderhoud van motorvoertuigen en loopvlakvernieuwing.  

4. Fabisa N.V. is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. Het is een holdingvennootschap aan 

het hoofd van een groep van vennootschappen die hoofdzakelijk actief is in de Belgische bandensector 

via het uitbaten van bandencentrales (o.m. onder het merk Q Team) en in de groothandel van 

autobanden. Enkele vennootschappen binnen de groep zijn ook actief in de sector van de reparatie 

en onderhoud van motorvoertuigen. 

5. Locaway N.V. is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. De vennootschap staat in voor de 

aankoop en het doorhuren van wagens en bestelwagens van Fabisa N.V. 

6. Andrimo N.V. is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. De onderneming houdt vastgoed 

aan waarin bepaalde van de activiteiten van Lambrecht Banden N.V. en Fabisa N.V. worden verricht. 

7. Lambrecht Banden N.V., Fabisa N.V., Locaway N.V. en Andrimmo N.V. zijn gezamenlijk de 

doelonderneming van de aangemelde concentratie. 

8. Qhold N.V. is een naamloze vennootschap in oprichting naar Belgisch recht. Zij maakt deel uit van 

de Domo Investment Group, een private equity investeringsbedrijf.  
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9. Lam Fam B.V. is een besloten vennootschap in oprichting naar Belgisch recht. De vennootschap zal 

instaan voor het beheer en de uitoefening van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen 

van de familie Lambrecht in NewCo (infra randnr. 10).  

10. De aangemelde concentratie betreft het oprichten door Qhold N.V. en Lam Fam B.V. van een 

gemeenschappelijke Belgische onderneming, NewCo N.V., die de vorm zal aannemen van een 

naamloze vennootschap. Beide ondernemingen zullen gezamenlijke zeggenschap hebben over 

NewCo. NewCo zal de Doelonderneming verwerven (supra randnr. 7) 

11. Uit het onderzoek van de aangemelde concentratie blijkt dat deze binnen het toepassingsgebied 

valt van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht en randnummer 3. a. van de Aanvullende 

regels betreffende de vereenvoudigde procedure bij concentraties.2 

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. Conform artikel IV.70, §4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een toelatingsbeslissing 

van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.66 §2, 1° WER. 

De Auditeur  

 

Karel Marchand 

 
2 B.S. van 20 januari 2020. 


