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BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT 

Auditoraat

Boek IV - Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de mededinging – artikel IV. 
70 §3 WER  

Zaak nr. MEDE-CC-22/0024: Verlinvest SA / Petserco SA 

Vereenvoudigde procedure – Beslissing nr. BMA-2022-CC-23-AUD van 8 juli 2022 

 
1. Op 24 juni 2022 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 (hierna: "WER").  

2. De voorgenomen transactie betreft de verwerving van uitsluitende zeggenschap door Verlinvest SA over 

Petserco SA, opererende onder de naam Tom&Co (hierna “Tom&Co”). De aard van de concentratie is 

een verwerving van volledige zeggenschap in de zin van artikel IV.6, §1, 2° WER. 

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

artikel IV.70, §1 WER. 

4. Verlinvest, met zetel gevestigd te 1050 Brussel, Flageyplein 18, en met ondernemingsnummer BE 

0455.030.364, is een Belgische gediversifieerde investeringsmaatschappij met als hoofdactiviteit het 

verrichten van wereldwijde investeringen in verschillende sectoren (zoals bijvoorbeeld 

consumentengoederen, voeding en dranken, horeca, detailhandel, digitaal en media). Verlinvest is een 

dochteronderneming van Vedihold, een holdingmaatschappij die naast Verlinvest tevens uitsluitende 

zeggenschap uitoefent over Cobepa.  

5. Verlinvest heeft slechts een beperkt aantal gecontroleerde portfolio-ondernemingen die actief zijn in 

België. De betrokken portfolio-ondernemingen zijn actief in de dienstensector en in de sector voor 

consumentengoederen. Verlinvest en haar portfolio-ondernemingen oefenen in België dan ook geen 

activiteiten uit die overlappen of gebonden zijn met de activiteiten van de doelonderneming. Hetzelfde 

geldt voor Cobepa en de door haar gecontroleerde portfolio-ondernemingen, deze zijn in België enkel 

actief in de dienstensector, in de industriële productie en in de biofarmaceutische sector. 

6. Petserco, met zetel gevestigd te 1300 Wavre, Chaussee de Louvain 351, en met ondernemingsnummer 

BE 0656.833.619, opererende onder de naam Tom&Co, is een onderneming actief in de groothandel en 

detailhandel van dierenvoeding, accessoires en toebehoren voor huisdieren in België, Frankrijk en 

Luxemburg. Tom&Co’s aanbod bestaat uit voeding en producten voor huisdieren van zowel het Tom&Co 

merk, als merken van derde leveranciers. Hiernaast biedt het tevens verscheidene diensten voor 

huisdieren, bijvoorbeeld uiterlijke verzorging. Deze producten worden via gespecialiseerde winkels en 

een online webshop aan eindklanten verkocht. Tom&Co heeft in België eigen winkels en opereert een 

franchisenetwerk. 

7. 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.b) zoals 
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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 20071. 

8. 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. 

9. Overeenkomstig artikel IV.70, §4 WER geldt de beslissing van de auditeur als een beslissing van het 

Mededingingscollege dat de concentratie toelaatbaar is.  

 

 

De auditeur, 

 

Bert Stulens 

 

 
1 B.S. van 4 juli 2007. 


