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1. Op 15 februari 2017 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit 

(hierna: "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 (hierna: "WER"). De voorgenomen concentratie betreft de overname van Care 

Carrosserie N.V. en (indirect) Afrima N.V. door Carglass N.V. 

2. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 

bepaald in artikel IV.63, §1 WER. 

3. Bodemgoed B.V., een vennootschap naar Nederlands recht, betreft de huidige aandeelhouder 

van Care Carrosserie N.V. en indirect haar dochteronderneming Afrima N.V. De 

moedermaatschappij van Bodemgoed B.V. betreft de Coöperatieve Rabobank U.A., een 

financiële instelling met hoofdzetel in Nederland. 

4. CarGlass N.V., met maatschappelijke zetel te Trichterheideweg 11, 3500 Hasselt, is een 

naamloze vennootschap naar Belgisch recht die actief is in herstelling en vervanging van 

voertuigbeglazing. Carglass N.V. is een dochteronderneming van Belron S.A. die op haar beurt 

een dochteronderneming is van D'Ieteren S.A.. Belron S.A. is daarbij actief in herstelling en 

vervanging van voertuigbeglazing in meer dan 30 landen wereldwijd. 

5. Care Carrosserie N.V., met maatschappelijke zetel te Joseph Chantraineplantsoen 3, 3070 

Kortenberg, en haar dochteronderneming Afrima N.V., met maatschappelijke zetel te 

Stroobantsstraat 50, 1140 Evere, zijn beiden naamloze vennootschappen naar Belgisch recht en 

zijn beiden actief in de sector van schadeherstel van personenauto's en alle bedrijfsvoertuigen 

zoals, doch niet beperkt tot, kleine busjes, lichte trucks, motorhomes tot 3.500 kg. Care 

Carrosserie N.V. is daarbij gespecialiseerd in kostenbesparende reparatiemethodes zoals spot 

repair, uitdeuken zonder spuiten en kunststofherstel. Afrima N.V. is aandeelhouder in een 

gemeenschappelijke onderneming BGC Carrosserie N.V. . Care Carrosserie N.V. noch Afrima N.V. 

verrichten onderhoudswerken. 
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6. De transactie zal tot stand worden gebracht door de verwerving van alle aandelen in Care 

Carrosserie NV. en één aandeel in Afrima N.V. door Carglass N.V., waarna Carglass N.V. de 

volledige zeggenschap zal uitoefenen over Care Carrosserie N.V. en (indirect over) Afrima N.V. 

7. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt 

binnen het toepassingsgebied van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht en 

categorie II.1. c) twee of meer ondernemingen fuseren, of één of meer ondernemingen 

verwerven de uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap over een andere onderneming en i) 

twee of meer van de partijen bij de concentratie verrichten bedrijfsactiviteiten op dezelfde 

productmarkt en geografische markt (horizontale relatie), mits hun gezamenlijke marktaandeel 

minder dan 25 % bedraagt. 

8. 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. 

9. 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.  
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