
  

 

 

Zaak nr. MEDE-C/C-17/0041 

 

Senior Living Group / Senior Assist 
Samenvatting van de concentratie meegedeeld door de partijen 

Op 6 december2017 ontving de Auditeur-Generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een 

aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10 § 2 van de wet van 3 april 2013 houdende 

invoeging van boek IV en van boek V in het Wetboek van economisch recht (B.S., 26 april 2013). 

 

De aanmelding heeft betrekking op acht woonzorgcentra en groepen assistentiewoningen die Senior 

Living Group NV reeds overgenomen heeft van Senior Assist NV in juni 2017, met name WZC Ramen & 

Poel (Gent), WZC Vlashof (Stekene), WZC Waterrijk (Grobbendonk), WZC Gildentuin (Londerzeel), WZC 

Les Récollets (Binche), WZC Héris (Soignies), WZC Le Lys en WZC Lobélia & Lobélys (beide gelegen te 

Vottem-Herstal). 

 

Daarnaast zal Senior Living Group NV de controle verwerven over acht bijkomende woonzorgcentra en 

groepen assistentiewoningen die thans uitgebaat worden door Senior Assist NV: AW Tuin van Myra (Sint-

Niklaas), WZC Melderthof (Lummen), WZC Hof De Meersseman (Ichtegem), WZC Les Jardins d'Astrid (La 

Louvière), WZC Le Domaine des Amaryllis (Mouscron), WZC Les Pléiades (Sint-Lambrechts-Woluwe), WZC 

Apollo (Sint-Pieters-Woluwe) en WZC Classic (Ganshoren). 

 

Tenslotte neemt Senior Living Group een project van een woonzorgcentrum in aanbouw over dat 

gevestigd zal zijn te Laken en dat in 2020-2021 operationeel zal zijn. 

 

De concentratie heeft eveneens betrekking op de (reeds gerealiseerde) overname van alle aandelen in 

Senior Assist Home Care NV, een verstrekker van diensten van administratieve ondersteuning en 

begeleiding aan zelfstandige thuisverpleegkundigen, en de voorgenomen overname door Senior Living 

Group NV van alle aandelen in Résidence Soignies S.A., een zorgvastgoedvennootschap die in eigendom 

toebehoort aan Senior Assist NV. 

 

Zowel Senior Living Group NV als Senior Assist NV zijn actief in de sector van de residentiële ouderenzorg 

in België. 

 

Na de realisatie van de concentratie zal Senior Assist NV actief blijven in de residentiële ouderzorg in 

België. 

 

 


