PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat
Vereenvoudigde procedure – Beslissing nr. BMA-2019-C/C-39-AUD van 12 november 2019.
Zaak nr. MEDE-C/C-19/0034:
Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging – Wet van 2 mei 2019 1,
artikel IV.70, § 3
1. Op 23 oktober 2019 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit
(verder “BMA”) een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van de wet
van 2 mei 2019 houdende wijzigingen van boek I “Definities”, van boek XV “rechtshandhaving” en
vervanging van boek IV “Bescherming van de mededinging” van het Wetboek van economisch
recht. De voorgenomen concentratie betreft de overname van Car Assistance Company NV door
Van Mossel Automotive Groep 4 NV.
2. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals
bepaald in artikel IV.70, § 1 van het Wetboek van economisch recht (verder “WER”).
3. Van Mossel Automotive Groep 4 NV met maatschappelijke zetel te Noordersingel 19, 2140
Antwerpen en met ondernemingsnummer 0696.670.430 RPR Antwerpen is een
dochteronderneming van de Van Mossel Automotive Groep (verder “Groep van de Koper”). De
Groep van de Koper is actief in België in de retail verkoop van de volgende automerken: Abarth,
Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Kia, Nissan, Opel, Peugeot, Toyota. Verder is de Groep van de
Koper in België ook actief in auto leasing, via International Car Lease Holding België NV maar ook
via DirectLease NV, Leasense NV en J&T Autolease NV. Tot slot is de Groep van de Koper ook actief
in de verkoop van 2e hands wagens en in bodyrepair.
4. Car Assistance Company NV maatschappelijke zetel te Steenweg op Gierle 355, 2300 Turnhout en
met ondernemingsnummer 0415.555.423 RPR Antwerpen Afdeling Turnhout verkoopt in België
personen wagens en lichte bedrijfswagens van het merk Mercedes en verkoopt eveneens 2e
hands wagens.
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5. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt
binnen het toepassingsgebied van het Boek IV WER en categorie II. 1. c) 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 2.
6. Zoals bepaald in artikel IV.70, § 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.
7. Conform artikel IV.70, § 4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een toelatingsbeslissing
van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.66 § 2, 1° WER.
De auditeur
BertStulens
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