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Vereenvoudigde procedure -Beslissing nr. BMA-2016-C/C-24-AUD van 23 augustus 2016. 
Zaak nr. MEDE-C/C-16/0019 : Gilde Fund V – T-groep NV 

Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de Mededinging – 
Mededingingswet van 3 april 2013 , artikel IV.63, § 31. 

 
 

1. Op 3 augustus 2016 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit 
(verder “BMA”) een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van 
het Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de mededinging - Mededingingswet 
van  3 april 2013.  
 

2.  De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 
bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht (verder “WER”).  
 

3. Gilde Fund V, […] is een private equity fonds dat investeert in middelgrote ondernemingen 
actief in verschillende sectoren in Europa. Gilde Fund V is een dochteronderneming van 
Gilde Buy-Out Partners BV (verder “GBOP”). GBOP overkoepelt verschillende private equity 
fondsen zoals ook Gilde Fund IV. Deze laatste heeft in haar portfolio een onderneming die 
ook in België actief is op de markt voor de uitzendarbeid, namelijk TMC. 
 

4. T-groep NV (verder “T-groep”), met hoofdkantoor te Stationsstraat 210, 2800 Mechelen, is 
in België actief op de markt als HR-dienstverlener en is gekend via haar divisie T-interim, 
die zich richt op de markt van de uitzendarbeid en via haar divisie Ascento, die klanten 
professioneel en kwalitatief advies aanbiedt op het vlak van Rekrutering & Selectie, Talent 
& Performance Management en Outplacement. 
 

5. De transactie zal tot stand worden gebracht door het verkrijgen van […] door Gilde Fund V, 
dat daarmee uitsluitende zeggenschap over T-groep verwerft. 
 

6. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie 
valt binnen het toepassingsgebied van Boek IV WER en categorie II. 1. c) i) 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 . 
 

7. Zoals bepaald in artikel IV.63, § 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. 
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8. Conform artikel IV.63, § 4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een 
toelatingsbeslissing van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.61 § 2, 1° WER 

 
 

De auditeur-Carl Wettinck 

 


