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Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van Namur Etoile en 

Société des Garages Luxembourgeois door CAR Avenue Belgique goed  

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 5 juni 2020 de concentratie waarbij 

CAR Avenue Belgique SA de uitsluitende zeggenschap over Namur Etoile SA en Société des Garages 

Luxembourgeois SA verkrijgt, goedgekeurd.     

De concentratie werd aangemeld op 26 mei 2020 en de toepassing van de vereenvoudigde procedure werd 

aangevraagd.  

CAR Avenue Belgique maakt deel uit van de Luxemburgse groep CAR Avenue. CAR Avenue Belgique is actief 

in de detailhandel in nieuwe en tweedehands motorvoertuigen van de merken Mercedes, Nissan en Toyota. 

Het bedrijf biedt ook diensten aan op het gebied van onderhoud en reparatie, carrosserieherstellingen en 

distributie van reserveonderdelen.  

Namur Etoile en Société des Garages Luxembourgeois zijn dochterondernemingen van COFINPAR SCA. Ze zijn 

beiden in België actief in de detailhandel in nieuwe en tweedehands motorvoertuigen van het merk 

Mercedes. Ze bieden eveneens diensten aan op het gebied van onderhoud en reparatie, 

carrosserieherstellingen en distributie van reserveonderdelen van het merk Mercedes. 

In haar beslissing van 5 juni 2020 constateert de BMA dat aan de voorwaarden voor de toepassing van de 

vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot verzet. 

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:  

Véronique Thirion 
Auditeur - generaal 
Tel: +32 (2) 277 93 53 
E-mail: véronique.thirion@bma-abc.be 
Website: www.mededinging.be 

 

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het 
definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA mededingingsbeperkende 
praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste fusies en overnames. De 
BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten en de Europese Commissie binnen het 

Europees Mededingingsnetwerk (ECN). 
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