PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2017-C/C-35-AUD van 18 oktober
2017
Zaak nr. MEDE-C/C-17/0032: Groep Van Pelt / Paesen Bouwexpo NV, Paesen
Transport NV en Betonfabriek Paesen NV
Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging Mededingingswet van 3 april 20131 , artikel IV.63, § 3 Boek IV.

1.

Op 2 oktober 2017, ontving de auditeur-generaal van de 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. De voorgenomen
concentratie betreft het verwerven door de groep Van Pelt , van de uitsluitende zeggenschap
over Paesen Bouwexpo NV, inclusief dochteronderneming Paesen Transport NV en Betonfabriek
Paesen NV.

2.

De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals
bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht.

3.

Imvap NV, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Kapellei 157 en KBO-nummer
0412.968.293, maakt deel uit van de Groep Van Pelt. Deze groep is onder meer actief in de
groothandel van bouwmaterialen en de productie van stortklaar beton.

4.

Bouwmaterialen Van Pelt NV, dochter van Imvap NV , met maatschappelijke zetel te 2980
Zoersel, Kapellei 157 en KBO-nummer 0403.750.523, is actief in de groothandel van
bouwmaterialen en in de productie van stortklaar beton.

5.

Vaptrans NV, eveneens dochter van Imvap NV, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel,
Kapellei 157 en KBO-nummer 0466.069.954 is actief in het transport van bouwmaterialen (100%
captief).

6.

Imvap NV, Bouwmaterialen Van Pelt NV en Vaptrans NV zijn gezamenlijk de “Koper”.

7.

Paesen Bouwexpo NV (doelonderneming) met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Steenweg
Linde 55 en KBO-nummer 0423.217.523, is actief in de groothandel van bouwmaterialen en
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Paesen Transport NV, een dochteronderneming van Paesen Bouwexpo NV, met
maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 2015 met KBO-nummer
0420.312.084, is actief in het transport van bouwmaterialen (100% captief).
8.

Betonfabriek Paesen NV (doelonderneming), met maatschappelijke zetel te 3530 HouthalenHelchteren, Centrum-Zuid 2007 met KBO-nummer 0420.312.084, is actief in de productie van
stortklaar beton.

9.

De aandeelhouders (natuurlijke personen) van de doelondernemingen Paesen Bouwexpo NV en
Betonfabriek Paesen NV zijn de verkopers.

10.

Na de concentratie zal Imvap de uitsluitende zeggenschap verwerven over de onroerende
goederen van Paesen Bouwexpo NV en Betonfabriek Paesen NV. Bouwmaterialen Van Pelt NV
zal uitsluitende zeggenschap verwerven over de operationele activiteiten van Paesen Bouwexpo
NV en Betonfabriek Paesen NV. Vaptrans NV verwerft de uitsluitende zeggenschap over Paesen
Transport NV. De voorgenomen transactie wordt geïmplementeerd overeenkomstig de
bepalingen van de Koop-Verkoopovereenkomst van 11 april 2017 en de closingovereenkomst
van 4 juli 2017.

11.

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 (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.

12.

Zoals bepaald in artikel IV.63, § 3 van het Wetboek van Economisch Recht, 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.

13.

Conform artikel IV.63, § 4 van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te worden
beschouwd als een toelatingsbeslissing van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.61 §
2, 1° van het wetboek.

De auditeur

Bert Stulens
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