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Vereenvoudigde procedure – Beslissing nr. BMA-2016-C/C-25-AUD van 23 augustus 2016. 
Zaak nr. MEDE-C/C-16/0020 : Accent Jobs For People NV – Human Capital Group 

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. De voorgenomen concentratie beoogt de integratie van de vennootschappen behorende 
tot de Human Capital Group, met name TEC NV (m.i.v. indirect PCI NV), TEC ICT NV, Advitek 
SA en TEC Nederland BV in de structuur die de activiteiten van The House of HR in België, 
met name via dochtervennootschap Accent Jobs For People NV (verder “Accent Jobs for 
People”), vorm geeft. Deze aandelen worden verworven door Logi-Technic NV (verder 
“Logi-Technic”), die op haar beurt een 100%-dochtervennootschap wordt van TEC Alliance 
(vennootschap thans in oprichting).  
 

4. Naast de aandelen in voornoemde vennootschappen behorende tot de Human Capital 
Group neemt Logi-Technic ook de assets over van Technolink SA (eveneens behorend tot 
de Human Capital Group). 
 

5. Accent Jobs For People, met maatschappelijke zetel te Beversesteenweg 576, 8800 
Roeselare, is een onderneming actief in de sector van de uitzendarbeid. 
 

6. Logi-Technic (en de andere Logi-Technic vennootschappen), met maatschappelijke zetel te 
Vlamingveld 3A, 8490 Jabbeke, richt zich op outsourcing op het stuk van technische 
aangelegenheden, montage, onderhoud en installaties. 
 

7. Human Capital Group, met maatschappelijke zetel te Rue du Kiem 163, L-8030 Strassen 
Luxemburg, opereert als een holdingvennootschap t.a.v. de hieronder aangehaalde 
vennootschappen.  
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8. De Human Capital Group-vennootschappen (doelondernemingen), actief in de sector van 
de projectsourcing: 
 
- TEC NV met maatschappelijke zetel te Sint-Pietersvliet 3 box 3, 2000 Antwerpen;  
- TEC ICT NV met maatschappelijke zetel te Excelsiorlaan 35, Paviljoen 201, 1930  
  Zaventem;  
- PCI NV met maatschappelijke zetel te Sint-Pietersvliet 3 box GVL, 2000 Antwerpen;  
- TEC Nederland BV met maatschappelijke zetel te Plaza 8 A 1ste verdieping, 4782SKL 
  Moerdijk, Nederland;  
- Advitek SA met maatschappelijke zetel te Route d’Arlon 128, 8323 Capellen,  
  Luxemburg;  
- Technolink SA met maatschappelijke zetel te Rue des Battoirs 7, 1205 Genève,  
  Zwitserland. De vennootschappen zijn. 
 

9. 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 
2007 . 
 

10. 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. 
 

11. 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 

 


