
 
PUBLIEKE VERSIE 

City Atrium 

Vooruitgangstraat 50 - 1210 Brussel 

T  +32 2 277 52 72 

Ondernemingsnummer: 0535.765.741 

info@bma-abc.be 

http://www.mededinging.be  
 

 
BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT 

Auditoraat 

 

Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging - Wet van 2 mei 20191, 
artikel IV.70, § 3 Boek IV 

Zaak nr. MEDE-C/C-21/0019: Automotive & Mobility Invest NV / Groep Ceulemans 

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2021-C/C-18-AUD van 21 oktober 2021 

 

 
1. Op 5 oktober 2021 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (hierna 

“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 (hierna “ 

WER).  

2. De voorgenomen concentratie betreft het verwerven van uitsluitende zeggenschap over 

Groepceulemans.be nv en haar dochtervennootschappen Ceulemans Herent bv, Ceulemans Motors 

bv en Garage L. Ceulemans (verder “ Groep Ceulemans”) door Automotive & Mobility Invest nv (verder 

“A&M Invest”) via haar dochteronderneming Holding Group Delorge bv. 

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

in artikel IV.70, § 1 WER.  

4. A&M Invest, met maatschappelijke zetel te Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt, met 

ondernemingsnummer 0681.419.060 is de moedervennootschap van de Holding Groep Delorge bv,  

JLR Holding nv, Maasland Banden bv en de Groep Van Osch bv. 

5. A&M Invest is via haar dochtervennootschappen actief in de aan- en verkoop van personenwagens 

en lichte bedrijfswagens alsook in onderhoud en herstellingen van de merken Audi, Volkswagen, 

Volkswagen CVI, Skoda, Seat, Jaguar, Land Rover, BMW en BMW Mini. 

6.  Groepceulemans.be nv met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 45, 3020 Herent, met 

ondernemingsnummer 0899.890.081, is via haar dochtervennootschappen actief in de sector van de 

aan- en verkoop van personenwagens alsook in onderhoud en herstellingen van de merken Audi, 

Skoda, Seat, Volkswagen en Volkswagen CVI.  

7. De voorgenomen concentratie beoogt de verkrijging van uitsluitende zeggenschap door A&M 

Invest, via Holding Groep Delorge bv van 100% van de aandelen van Groep Ceulemans. 

 
1  B.S. van 24 mei 2019. 
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8. 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 en punt 3. opgenomen in de aanvullende regels 

betreffende de vereenvoudigde procedure bij concentraties zoals goedgekeurd door het 

Directiecomité van de BMA op 8 januari 20203. 

9. 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.  

10. 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, 

 

 

Katrijn De Vliegher 

 

 
2  B.S. van 4 juli 2007.  
3  B.S. van 20 januari 2020.  


