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AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST nv / Groep Van Osch 
Samenvatting van de concentratie meegedeeld door de partijen 

De Limburgse groep AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST nv (afgekort A&M INVEST nv) betreft een 

holdingvennootschap van de heer Peter GUELINCKX en omvat de Groep Delorge. A&M INVEST nv heeft 

het voornemen om de groep Van Osch eveneens onder te brengen in de holding en zodoende zowel de 

merken van de Volkswagen-groep als die van de BMWgroep te laten verkopen door bedrijven die onder 

één en dezelfde paraplu staan. 

Beide partijen betrokken bij de concentratie, zowel de Groep Delorge als de Groep Van Osch met andere 

woorden, zijn actief in de automobielsector en voorzien in de aan- en verkoop van personenwagens en 

lichte bedrijfswagens alsook in onderhoud en herstellingen van de merken AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA, 

SEAT, BMW en BMW Mini. 

De potentiële schaalvoordelen die beoogd worden met de concentratieoperatie zijn noodzakelijk in een 

automobielsector die voor een grote golf van verandering staat als gevolg van de wijzigende 

klantenbehoeften en -gedragingen, de sterke technologische evolutie en de innovatie in mobiliteit. Deze 

schaalvoordelen stelt A&M INVEST nv in staat haar diensten hieraan aan te passen, de interne processen 

efficiënter en effectiever te organiseren en een snellere, meer kwalitatieve en onderscheidende 

klantenservice te brengen. Op deze manier verkrijgt zij een competitief voordeel ten aanzien van andere 

spelers op de markt, hetgeen vanzelfsprekend concurrentie bevorderend werkt en finaal gezien de 

consument tot voordeel strekt. 

Een andere economische reden die aan de oorsprong van de concentratieoperatie ligt, is het idee van het 

concept ‘multi-branding’. Voormelde bevordert immers niet enkel en alleen de interbrand mededinging 

doch zorgt daarenboven eveneens voor meer consumer welfare. Consumenten hebben namelijk graag 

een breed assortiment en zodus veel keuze. Daarenboven wordt het vergelijkingsproces tussen 

verschillende modellen van verschillende merken in hoofde van de consument vergemakkelijkt. 

In een markt die zich binnen Europa meer en meer grensoverschrijdend opstelt, buigt A&M INVEST nv tot 

slot een substantieel concurrentieel nadeel, dat wij tot op heden ten opzichte van de ons omringende 

landen hebben, om. Niet onbelangrijk daarbij is te weten dat in de ons omringende landen zulkdanige 

vormen van concentratie overigens reeds ver ontwikkeld zijn. 


