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1. Op 29 oktober 2018 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 verkrijging van uitsluitende 

zeggenschap door Bilia Holding Flanders NV  (Bilia Groep) over  de vennootschappen 

Verstraeten NV en Gent Store by Verstraeten BVBA (Verstraeten Groep). 

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

bepaald in artikel IV.63, § 1 WER. 

3. Bilia Holding Flanders NV met maatschappelijke zetel te Antwerpse Steenweg 81, 9080 Lochristi 

betreft een holdingvennootschap naar Belgisch recht binnen de (Zweedse) vennootschap Bilia 

AB. 

4. Bilia AB, met maatschappelijke zetel te Norra Langebergsgatan 3, 421 32 Vastra Frolunda, 

Zweden, is een vennootschap naar Zweeds recht. Bilia AB richt zich via haar 130 

dochtervennootschappen op de verkoop van nieuwe en tweedehands personenwagens, 

transportvoertuigen en moto’s van multimerken alsook op allerhande dienstverlening inzake 

voertuigen. 

5. In België heeft Bilia AB uitsluitende zeggenschap over Bilia Emond Belgium SA met 

maatschappelijke zetel te Rue de Bastogne 394 6700 Aarlen.  Deze dochtervennootschap heeft 

twee vestigingen: 

- Bilia Edmond Arlon: Route de Bastogne 394, 6700 Aarlen; 

- Bilia Edmond Libramont : Rue de Neufchâteau 26, 2800 Libramont. 

6. Beide vennootschappen in België betreffen erkende distributeurs en zijn actief in de 

retailverkoop van personenwagens en aftersales diensten in de provincie Luxemburg.  

7. Verstraeten NV, met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 81, 9080 Lochristi en Gent 

Store by Verstraeten BVBA, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1228, 9051 Gent, 
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betreffen erkende distributeurs en zijn actief in de retailverkoop van personenwagens en 

aftersales diensten in de provincie Oost-Vlaanderen.  

8. De concentratie betreft de verwerving van alle aandelen door de holdingvennootschap Bilia  

Holding Flanders NV in Verstraeten NV en Gent Store by Verstraeten BVBA, waarna Bilia Holding 

Flanders NV de exclusieve controle zal verwerven over deze vennootschappen. 

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, b)  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.  

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 de Belgische Mededingingsautoriteit in de zin van artikel IV.61 § 2,lid 1,  

1° WER. 

 

De auditeur - Charlotte Delmeire 
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