
 

 

 

PUBLIEKE VERSIE 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit 

Beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in toepassing van de 
artikelen IV.61 §1, 1° en §2, eerste lid, 1° van het Wetboek van 
economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013 

(Vertrouwelijke versie) 

 

Zaak nr. MEDE–C/C–17/0035 
 

Overname van garages van de groep Kant NV door Volvo Group Belgium NV. 

I. Procedure 

 Op 1 augustus 2017 werd door Volvo Group Belgium NV (verder “aanmeldende partij”) een eerste 1.

ontwerp van aanmelding overgemaakt aan het Auditoraat. 

 Op basis van dit ontwerp werden verschillende bijkomende inlichtingen gevraagd aan de 2.

aanmeldende partij. 

 Op 13 september 2017 werd een nieuw ontwerp van aanmelding overgemaakt aan het Auditoraat. 3.

 Teneinde het belang en de mogelijke gevolgen van voorliggende concentratie goed te kunnen 4.

inschatten, werden met instemming van de aanmeldende partij  tijdens de prenotificatie-fase verzoeken 

om inlichtingen verstuurd naar concurrenten, klanten en leveranciers van Volvo Group Belgium NV en 

Kant  NV (verder “partijen”).  

 Tijdens een overleg op 11 oktober heeft het Auditoraat de aanmeldende partij in kennis gesteld van 5.

de reacties die zijn gebleken uit de eerste marktbevraging door het Auditoraat. De aanmeldende partij 

werd eveneens op de hoogte gebracht over de ontbrekende informatie in het ontwerp van aanmelding 

die diende te worden aangevuld om tot een formele aanmelding over te kunnen gaan.  

 In overleg met het Auditoraat werd de concentratie aangemeld bij het Auditoraat op 10 november 6.

2017. 

 Op dezelfde dag werd Carl Wettinck, auditeur bij de Belgische Mededingingsautoriteit (verder 7.

“BMA”), door de auditeur-generaal aangewezen als auditeur belast met de dagelijkse leiding van het 

onderzoek. Katrijn De Vliegher, attaché bij de BMA, werd door de auditeur-generaal toegevoegd aan het 
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onderzoeksteam. De heer Bert Willekens, economisch expert, en mevrouw Griet Jans, adjunct van de 

directeur economische studies, hebben bijstand verleend aan het onderzoek.  

 Overeenkomstig artikel IV.29 van Boek IV van het Wetboek Economisch recht (verder “WER”), is 8.

Antoon Kyndt aangeduid als tweede auditeur die deel uitmaakt van de cel die wordt samengesteld voor 

elke aangemelde concentratie.  

 Op 20 november 2017 heeft de voorzitter het Mededingingscollege samengesteld. 9.

 In de loop van het onderzoek is gebleken dat door deze operatie een daadwerkelijke mededinging op 10.

de betrokken markten op significante wijze wordt belemmerd zoals bedoeld in artikel IV.9 §4 WER. In 

toepassing van artikel IV.59 WER werd de aanmeldende partij hiervan ingelicht op 11 december 2017. 

 Hetzelfde artikel IV.59 WER voorziet voor de aanmeldende partij in de mogelijkheid om aan de 11.

auditeur verbintenissen aan te bieden die bedoeld zijn om een beslissing op grond van artikel IV.61, §2, 

1° WER te verkrijgen. Van deze mogelijkheid werd door de aanmeldende partij geen gebruik gemaakt.  

 Op 18 december 2017 werd het gemotiveerd ontwerp van beslissing aan het Mededingingscollege 12.

alsook aan de aanmeldende partij overgemaakt. 

 Op 10 januari 2018 heeft de voorzitter, alsook het Auditoraat schriftelijke opmerkingen ontvangen 13.

van de aanmeldende partij. 

 Op 11 januari 2018 heeft het Mededingingscollege de aanmeldende partij, de auditeur, de directeur 14.

economische studies en de directeur juridische studies gehoord. 

 Op 15 januari 2018 heeft de Voorzitter de aanmeldende partij laten vragen of zij nog verbintenissen 15.

wensten neer te leggen voor 16 januari om 17 uur. 

 Op 16 januari 2018 heeft de aanmeldende partij verbintenissen neergelegd. 16.

 Op 22 en op 26 januari 2018 heeft de aanmeldende partij schriftelijk geantwoord op vragen van de 17.

auditeur; 

 Op 29 januari 2018 heeft de auditeur schriftelijke opmerkingen neergelegd betreffende de 18.

aangeboden verbintenissen. 

 Op 30 januari 2018 heeft het Mededingingscollege de aanmeldende partij, de auditeur en de 19.

directeur economische studies gehoord. 

II. Betrokken partijen 

II.1 De aanmeldende partij1 

 Volvo Group Belgium NV, Smalleheerweg 31, 90241 Gent, met als ondernemingsnummer: 20.

0420.383.647. 

                                                           
1  Aanmelding, p. 7. 
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 Hierna “Volvo Group Belgium” genoemd. 21.

 Volvo Group Belgium maakt deel uit van de Volvo Group, een groep van ondernemingen die 22.

wereldwijd actief zijn in de sectoren voor vrachtwagens (“Volvo Trucks” en “Renault Trucks”), bussen 

(“Volvo Bus”), bouwuitrusting (“Volvo Construction Equipment”), scheepsmotoren, industriële motoren 

en stroomgeneratoren (“Volvo Penta”).2 

II.2 De doelonderneming3  

 De transactie betreft de overname door Volvo Group Belgium van de bedrijfsactiviteiten van één van 23.

haar erkende onafhankelijke distributeurs/servicepunten in België en Nederland, Kant NV.4 

 Kant NV (verder “Kant”) is een groep van ondernemingen die, naargelang de activiteit optreedt als 24.

één van de erkende onafhankelijke distributeurs en/of servicepunten van de Volvo Group in België en 

Nederland. Het gaat om volgende bedrijven: 

a. Kant NV, met maatschappelijke zetel te Schouwkensstraat 5, 2030 Antwerpen en met KBO-

nummer 0440.515.602; 

b. Kant Beheer B.V., onderneming onder Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 

Meridiaan 13, 4561 Hulst en met registratienummer 21009789; 

c. Garage Kant Hulst B.V., onderneming onder Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 

Meridiaan 13, 4561 Hulst en met registratienummer 21017198; 

d. Garage Kant Antwerpen NV, met maatschappelijke zetel te Schouwkensstraat 5, 2030 

Antwerpen en met KBO-nummer 0425.820.793; 

e. Garage Kant Sint-Niklaas NV, met maatschappelijke zetel te Europark-Oost 14, 9100 Sint-Niklaas 

en met KBO-nummer 0413.744.392; 

f. Verhuurbedrijf Kant NV, met maatschappelijke zetel te Schouwkensstraat 5, 2030 Antwerpen en 

met KBO-nummer 0457.003.820; 

g. Garage Kant Beerse NV, met maatschappelijke zetel te Beemdenstraat 19, 2340 Beerse en met 

KBO-nummer 0464.210.920; 

h. Kant Marine en Industrie NV, met maatschappelijke zetel te Schouwkensstraat 5, 2030 

Antwerpen en met KBO-nummer 0807.251.420; 

i. Garage Kant Olen NV, met maatschappelijke zetel te Schouwkensstraat 5, 2030 Antwerpen en 

met KBO-nummer 0811.588.112; en 

j. Kant Trailer Repair (KTR) NV, met maatschappelijke zetel te Schouwkensstraat 5, 2030 

Antwerpen en met KBO-nummer 0876.540.005. 

                                                           
2  Aanmelding, p. 7.  
3  Aanmelding, p. 9 e.v. 
4  De naam en het adres van de Kant bedrijven en hun aandeelhouders zijn opgesomd in Bijlage 1 bij het  
  aanmeldingsformulier. 
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 Volvo Group Belgium zal de volgende bedrijfsactiviteiten overnemen van Kant (hierna samen: de 25.

“doelonderneming”): 

a. Alle bedrijfsactiviteiten met betrekking tot Volvo vrachtwagens en bussen in België (i.e. in 

Antwerpen, Beerse, Olen en Sint-Niklaas); 

b. Alle bedrijfsactiviteiten met betrekking tot Volvo en Renault vrachtwagens en bussen in 

Nederland (i.e. in Hulst); 

c. Het herstel van opleggers in België; 

d. De verhuur van vrachtwagens in België; en 

e. De bedrijfsactiviteiten met betrekking tot Volvo Penta motoren (scheepsmotoren, industriële 

motoren en stroomgeneratoren) in Antwerpen. 

II.3 Vertegenwoordigers 

 Vertegenwoordigers voor de aanmeldende partij zijn5:  26.

Meester Frank Wijckmans 

Meester Filip Tuytschaever 

Meester Eline Declerck 

Meester Piet Jacobs 

Contrast Law  

Minervastraat 5 

1930 Zaventem  

                                                           
5  Aanmelding, p. 17. 
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III. Gemotiveerd ontwerp van beslissing 

 De auditeur legde het volgende Ontwerp van beslissing neer: 27.

III. “Aangemelde concentratie 

III.1 Beschrijving van de concentratie6 

 De voorgenomen concentratie bestaat in de overname door Volvo Group Belgium van de 19.

voorheen onafhankelijk uitgeoefende bedrijfsactiviteiten van Kant zoals opgesomd in 

randnummer 17 (verder  "transactie"). 

 De concentratie zal de vorm aannemen van een asset deal waarbij Volvo Group Belgium alle 20.

activa en contracten overneemt die noodzakelijk of behulpzaam zijn voor de verderzetting van 

de betrokken bedrijfsactiviteiten. De asset deal omvat echter niet de bedrijfslokalen waarin 

Kant momenteel de betrokken bedrijfsactiviteiten uitoefent. Deze zullen het voorwerp uitmaken 

van huurovereenkomsten tussen de Partijen. Dit geldt voor de bedrijfslokalen in Antwerpen, 

Beerse, Olen en Hulst. De activiteiten in Sint-Niklaas zullen worden geïncorporeerd op de sites 

in Antwerpen en Hulst. 

III.2 Doel van de concentratie7 

 Door de overname van één van haar erkende onafhankelijke distributeurs/servicepunten in 21.

België en Nederland wil Volvo Group Belgium haar eigen activiteiten in die regio uitbreiden om 

synergiën te creëren en de kwaliteit van de dienstverlening naar het cliënteel toe te 

optimaliseren. De keuze voor Kant is ingegeven door de strategische ligging van haar 

bedrijfslokalen, i.e. in en rond Antwerpen. Vanaf deze locaties is alle transitverkeer tussen 

België en Nederland en ook de haven van Antwerpen vlot bereikbaar. 

III.3 Type overeenkomst8 

 De Asset Purchase Agreement werd ondertekend op 5 juli 2017. De concentratie komt tot stand 22.

op de datum van de closing zoals bepaald in artikel 10.1 van de Asset Purchase Agreement. 

  

                                                           
6   Aanmelding, p. 21. 
7   Aanmelding, p. 6. 
8   Aanmelding, p. 22. 
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III.4 Onderzoekstermijn na aanmelding 

Aanmelding concentratie 10 november 2017 

Aanvang termijn   13 november 2017 

20 werkdagen 11 december 2017 

25 werkdagen 18 december 2017 

40 werkdagen 16 januari 2018 

 

III.5 Drempels9 

 De omzetcijfers in EUR van de betrokken partijen zijn als volgt:  23.

2016 Volvo Group Doelonderneming 

Wereldwijde omzet 31,040 miljard 60.870.000 

EU-wijde omzet 13,542 miljard [VERTROUWELIJK] 

Omzet in België 2,788 miljard [VERTROUWELIJK] 

 

 Op grond van deze omzetcijfers dient de transactie te worden aangemeld bij de BMA. 24.

IV. Activiteiten van partijen 

 Voor wat vrachtwagens betreft, zijn Volvo Group Belgium (via de Volvo Truck Centers/VFS) en 25.

Kant beide actief in: 

a. Verkoop van vrachtwagens; 

b. Herstel en onderhoud aan vrachtwagens en opleggers; 

c. Verkoop van reserveonderdelen voor vrachtwagens; 

d. Verkoop van tweedehands vrachtwagens10; en 

e. Verhuur van vrachtwagens. 

                                                           
9  Aanmelding, p.23. 
10  Voor wat betreft de verkoop van tweedehands vrachtwagens, heeft de auditeur de aanmeldende partij op 22 september 2017 een 

waiver gegeven voor het verstrekken van verdere gegevens aangezien het op grond van de reeds beschikbare gegevens duidelijk was 
dat deze transactie geen mededingingsrechtelijke problemen zou teweeg brengen. Deze eventuele markt wordt dan ook niet verder 
besproken.  
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 Voor wat bussen betreft, zijn Volvo Group Belgium (via de Volvo Trucks Centers) en Kant beide 26.

actief in: 

a. Herstel en onderhoud aan bussen; en 

b. Verkoop van reserveonderdelen voor bussen 

 Verder is Kant: 27.

a. één van de onafhankelijke distributeurs van Volvo vrachtwagens in België; 

b. een erkend servicepunt voor Volvo bussen in België; en 

c. het enige Volvo Penta Center in België en ook een Volvo Penta Service Dealer. 

 Voorts is Volvo Group actief in de verkoop van reserveonderdelen van het merk Volvo aan het 28.

erkend netwerk van eigen distributeurs, erkende onafhankelijke distributeurs en erkende 

onafhankelijke servicepunt. Kant oefent deze activiteit niet uit.  

 Tenslotte is Kant als Volvo Penta Center actief in de verkoop van reservemotoren en 29.

reserveonderdelen van het merk Volvo aan de Volvo Penta Service Dealers. Volvo Penta oefent 

deze activiteit niet uit.  

V. Marktafbakening  

V.1 Verkoop van vrachtwagens 

V.1.1 Productmarkt 

V.1.1.a Beslissingspraktijk 

 Het is vaste beschikkingspraktijk van de Europese Commissie om vrachtwagens op te delen in 30.

drie afzonderlijke markten naargelang hun maximaal toelaatbare totaalgewicht: lichte 

vrachtwagens (<5 ton), middelzware vrachtwagens (maximaal toelaatbaar totaalgewicht 

tussen de 5 en 16 ton) en zware vrachtwagens (maximaal totaalgewicht van meer dan 16 

ton).11 

 Met betrekking tot zware vrachtwagens (>16 ton) heeft de Europese Commissie onderzocht of er 31.

een verdere opdeling noodzakelijk is. Hierbij werd gekeken naar een opdeling tussen complete 

vrachtwagens, vrachtwagens uit één geheel met geïntegreerde oplegger en trekkers, waaraan 

een oplegger kan worden gekoppeld. De Europese Commissie heeft echter geen definitieve 

uitspraak gedaan over een verder opsplitsing van de markt.12 

 Hierbij merkt de auditeur op dat de beslissingspraktijk van de Europese Commissie in hoofdzaak 32.

handelt over de productie- en distributieactiviteiten van vrachtwagens. Hieruit kunnen dan ook 

                                                           
11  Zaak COMP/M.1519, 12 mei 1999, Renault/Nissan, 21; zaak COMP/M.1672, 15 maart 2000, Volvo/Scania, 15; zaak COMP/M4336, 20 

december 2006, Man/Scania, 14; zaak COMP/M5157, 13 juni 2008, Volkswagen/Scania,12; zaak COMP/M.6267,  26 juni 2010, 
Volkswagen/MAN, 8. 

12  Zaak COMP/M4336, 20 december 2006, Man/Scania, 17-22; zaak COMP/M.6267, 26 juni 2010, Volkswagen/MAN,   8. 
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geen conclusies worden getrokken betreffende de kleinhandelsmarkten voor de verkoop van 

vrachtwagens.  

 Er is geen beslissingspraktijk van de BMA. 33.

 De Bulgaarse Mededingingsautoriteit heeft een concentratie goedgekeurd tussen Torino Motors 34.

Real Estate Ltd en Renault Trax Komarshal Bulgaria Europe – France, waar ook de verkoop van 

nieuwe vrachtwagens deel uitmaakte van het onderzoek. De autoriteit beschouwde de markt 

voor verkoop van nieuwe vrachtwagens, de verkoop van reserveonderdelen voor nieuwe 

vrachtwagens en herstel en onderhoud van nieuwe vrachtwagens als aparte verticaal 

geïntegreerde relevante markten, op basis van de aanwezigheid van verschillende 

onafhankelijke distributeurs van onderdelen en dienstverlening.13  

 De Mededingingsautoriteit van Cyprus heeft in een beslissing van 29 februari 2012 volgende 35.

markten weerhouden voor wat betreft vrachtwagens: 1) commerciële voertuigen tot 3.5 ton, 2) 

middelzware vrachtwagens (5-16 ton), 3) zware vrachtwagen (> 16 ton), 4) reserveonderdelen  

voor commerciële voertuigen tot 3.5 ton, 5) onderdelen voor middelzware vrachtwagens (5-16 

ton), 6) onderdelen voor zware vrachtwagens (meer dan 16 ton) en 7) reparatiediensten aan 

motorvoertuigen.14 

V.1.1.b Standpunt aanmeldende partij15 

 Volgens de aanmeldende partij bestaan er sterke indicaties dat er voor vrachtwagens sprake is 36.

van een overkoepelende (systeem of pakket) marktbenadering die zowel de distributie van 

vrachtwagens, het verrichten van herstel- en onderhoudsdiensten aan vrachtwagens als de 

distributie van reserveonderdelen voor vrachtwagens omvat.  

 De aanmeldende partij verwijst naar de Europese Commissie16 en het Hof van beroep te Brussel17 37.

die het bestaan van een systeemmarkt voor vrachtwagens reeds heeft bevestigd en verwijst 

naar een eigen marktonderzoek. 

 Centraal in de analyse of er sprake is van één overkoepelende markt staat dus de vraag of een 38.

significant aandeel van de afnemers bij de aankoop van het primaire product reeds rekening 

houdt met de totale levensduurkosten van het product.18 

 Voor de onderbouwing van hun standpunt met betrekking tot het bestaan van een 39.

systeemmarkt voor vrachtwagens (>16 ton) hebben partijen een eigen marktonderzoek bij 

                                                           
13  Act № 375/13.05.2008.  

Beslissing CPC:  4/2012 
http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/BDE0F298160978CAC225806F00304ED1?OpenDocument&highlig
ht=unicars (Beslissing in het Grieks). 
Voor een Engelse Samenvatting, zie link:  
http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/115EEB5870E98AD3C2257EC900339653?OpenDocument&highlig
ht=unicars. 

15  Aanmelding, p. 31-48. 
16  Paragraaf 91 van de Richtsnoeren inzake verticale beperkingen. 
17  Brussel 11 maart 2015, MAN Truck en Bus NV t/Sanders Parts BVBA, TBM 2016, afl 1.58. 
18  Aanvullende richtsnoeren betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor de verkoop en 
  herstelling van motorvoertuigen en voor de distributie van reserveonderdelen voor motorvoertuigen,  
  Pb. 25.5.2010, L129/52, 57 (hierna “Aanvullende richtsnoeren”). 

http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/BDE0F298160978CAC225806F00304ED1?OpenDocument&highlight=unicars
http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/BDE0F298160978CAC225806F00304ED1?OpenDocument&highlight=unicars
http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/115EEB5870E98AD3C2257EC900339653?OpenDocument&highlight=unicars
http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/115EEB5870E98AD3C2257EC900339653?OpenDocument&highlight=unicars
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klanten, producenten en distributeurs gedaan. Hierbij wordt gewezen op de systematische 

toegang tot informatie en gegevens die klanten toelaten om de totale levensduurkost van een 

vrachtwagen (afgekort TCO, voor “Total Cost of Ownership”) op voorhand in te schatten op het 

moment van de aankoop. De marketing van vrachtwagens maakt het klanten ook steeds 

gemakkelijker om de TCO van een vrachtwagen op voorhand in te schatten. Er worden 

bovendien specifieke tools aangeboden die het mogelijk maken om de totale kostprijs van een 

vrachtwagen te berekenen en te vergelijken met de totale kostprijs van andere vrachtwagens. 

 In de “Aanvullende richtsnoeren” geeft de Commissie aan dat een belangrijke factor voor het al 40.

dan niet bestaan van een systeemmarkt de vraag betreft of een aanzienlijk deel van de kopers 

hun keuze maken op basis van de kosten van het motorvoertuig gedurende zijn hele 

levensduur.19  Zij geeft aan dat dit het geval is voor kopers van vrachtwagens, die een vloot van 

vrachtwagens aanschaffen en exploiteren, maar niet voor kopers van personenauto’s, in het 

bijzonder omdat zij geen systematische toegang hebben tot gegevens om de totale kosten van 

het bezit van een motorvoertuig vooraf te kunnen inschatten. 

 Deze stelling van de Europese Commissie is gebaseerd op een studie die de Boston Consulting 41.

Group in 2007 heeft uitgevoerd in opdracht van de Europese vrachtwagenindustrie20 en het 

Effectbeoordelingsverslag met betrekking tot Verordening 1400/2002 (de voorganger van 

Verordening 461/2010). 

 Voor doeleinden van deze aanmelding zal de aanmeldende partij echter uitgaan van 42.

afzonderlijke markten voor vrachtwagens, namelijk de verkoop, het herstel en onderhoud en 

de verkoop van reserveonderdelen.  

 De aanmeldende partij verwijst naar vaste beschikkingspraktijk van de Europese Commissie 43.

waarbij vrachtwagens worden opgedeeld in drie afzonderlijke markten naargelang hun 

maximaal toelaatbare totaalgewicht: lichte vrachtwagens (<5 ton), middelzware vrachtwagens 

(maximaal toelaatbaar totaalgewicht tussen de 5 en de 16 ton) en zware vrachtwagens 

(maximaal totaalgewicht van meer dan 16 ton).  

 De aanmeldende partij weerhoudt dan ook de markten voor de verkoop van zware (<16 ton) en 44.

middelzware vrachtwagens (5-16 ton). 

V.1.1.c Marktonderzoek 

 Bij het marktonderzoek werden producenten van concurrerende vrachtwagenmerken (verder 45.

“concurrerende merken”), onafhankelijke erkende Volvo-distributeurs en -servicepunten (verder 

“erkende Volvo-distributeurs”), multimerk garages en Volvo-klanten bevraagd. De 

concurrerende merken, erkende Volvo-distributeurs en multimerk garages21 werden bevraagd 

                                                           
19   Pb. 28.5.2010, C138/16. 
20  Bijlage 15 aanmelding. 
21   Er zijn geen reacties gekomen van de multimerk garages op het eerste verzoek om inlichtingen van 6 oktober 2017, noch schriftelijk 

noch na telefonisch contact.  
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via verzoeken om inlichtingen22 terwijl bij de klanten werd geopteerd voor een online 

bevraging, dit enerzijds omwille van de hoeveelheid van klanten en anderzijds om een robuust 

resultaat te bekomen.23 

i) Marktbevraging concurrerende merken en erkende Volvo-distributeurs 

 De vooropgestelde opdeling tussen zware vrachtwagens (>16 ton), middelzware vrachtwagens 46.

(5-16 ton) en lichte vrachtwagens (<5 ton) wordt bevestigd door de marktbevraging bij zowel 

concurrerende merken als bij de erkende Volvo-distributeurs.24  

 Wat betreft het bestaan van een systeemmarkt, zijn de resultaten van de marktbevraging niet 47.

eenduidig. 

 Binnen de groep van de ondervraagde concurrerende merken zijn de meningen verdeeld. 48.

 MAN Truck & Bus Belgium NV (verder “MAN”) en Scania gaan uit van een systeemmarkt. Een 49.

doorslaggevend argument voor hen is dat bij de aankoop van een vrachtwagen rekening wordt 

gehouden met de totale levensduurkost van de vrachtwagen, inclusief onderhoud en herstel.25 

 Daf, Iveco en Mercedes daarentegen zijn van oordeel dat er wel een onderscheiden markt voor 50.

onderhoud en herstel dient te worden weerhouden.26 Er wordt verwezen naar de aanwezigheid 

van onafhankelijke spelers in de markt welke niet merk gebonden zijn.27 Er zijn bovendien ook 

erkende servicepunten die enkel onderhoud en herstelling aanbieden maar geen verkoop van 

nieuwe vrachtwagens.28 

 Ook bij de erkende Volvo-distributeurs zijn de meningen verdeeld. Enkele distributeurs zijn van 51.

oordeel dat er sprake is van een systeemmarkt en dat bijgevolg de verkoop en herstel en 

onderhoud moeten beschouwd worden als behorend tot dezelfde markt.29 Bij de aankoop van 

                                                           
22  Tijdens het marktonderzoek werden via verzoeken om inlichtingen 5 concurrerende vrachtwagenmerken bevraagd: hierbij was er 

een responsgraad van 100%;  er werden 14 erkende Volvo-distributeurs bevraagd met een responsgraad van 86% . Van twee 
erkende Volvo-distributeurs werd geen antwoord ontvangen, deze zijn gelegen in de provincies Henegouwen en Luxemburg.  Er 
werden 20 multimerk garages bevraagd met een responsgraad van 40%. 

23   Het klantenbestand van VTC en Kant bedroeg 978 emailadressen. Naar al deze adressen werd een 
  uitnodiging gestuurd. Er bleken heel wat adressen foutief te zijn of niet meer in gebruik. Uiteindelijk werd  
  de survey beantwoord door 170 klanten, waarvan 152 het einde hebben bereikt. Een responsgraad van 
  16% (152 op 978) kan dan ook beschouwd worden als een ondergrens, waardoor de resultaten als 
  voldoende representatief en robuust kunnen worden beschouwd.  
24  Antwoord van Dupont van 19 oktober 2017, p.4; Antwoord van Automobilia van 18 oktober 2017, p.4;  

 Antwoord Paesen van 23 oktober 2017, p.5; Antwoord van Daf Truck België van 19 oktober 2017, p.1;  
 Antwoord van Truck Service Sébastian SA van 24 oktober 2017; antwoord van Breuer Antoine SA van 25  
 oktober 2017, p.2; Antwoord van Derma Trucks NV van 26 oktober 2017; antwoord van Nebim NL van 10  
 november 2017,p.4; antwoord van Nebim NV van 10 november 2017, p.4; antwoord van Bas Truck Center    van 4 december 2017, 
p.4; antwoord van Autovil van 18 december 2017, p.5. 

25  Antwoord van Scania van 16 november 2017, p.4; antwoord van Man Truck &Bus Belgium NV, p.4. 
26  Antwoord van Daf Truck België van 19 oktober 2017, p.1; antwoord van Iveco van 25 oktober 2017, p.1; antwoord van Mercedes van 

23 november 2017, p.1. 
27             Antwoord van Daf Truck België van 19 oktober 2017, p.1. 
28  Antwoord van Mercedes van 23 november 2017, p.2. 
29  Antwoord van Automobilia van 18 oktober 2017, p.4; antwoord Paesen van 23 oktober 2017, p.6;  

 Antwoord van Celis Trucks van 7 november 2017, p.5; antwoord van Nebim NV van  
 10 november 2017, p.4; Antwoord van Nebim NL van 10 november 2017, p.6; antwoord van Bas Truck Center B.V. van 4 december 
2017, p.4. 
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vrachtwagens worden ook onderhoudskosten in aanmerking genomen. De klant koopt een 

pakket, veeleer dan een vrachtwagen op zich.30  

 Andere distributeurs stellen dat er wel een onderscheid gemaakt moet worden; niet alle garages 52.

doen beide activiteiten31. Derma Trucks merkt hier wel bij op dat de markt voor de verkoop van 

vrachtwagens vereist is om het volgende proces van onderhoud en herstellingen te kunnen 

bekomen.32 

ii) Online klantenbevraging 

 Het al dan niet bestaan van een systeemmarkt werd op indirecte wijze eveneens getoetst in de 53.

online klantenbevraging.  

 In vragen 1633 en 1734 werd de respondent gevraagd wat hij zou doen bij een prijsstijging van 54.

10% van de aankoopprijs van een Volvo-vrachtwagen, respectievelijk de kosten voor herstel en 

onderhoud van de Volvo-vrachtwagen(s) bij de vaakst bezochte garage(s). In de 

keuzemogelijkheden werd een duidelijke opsplitsing gemaakt tussen de totale levensduurkost 

en de zuivere aankoopkost. 35 

 Op de vraag wat de respondenten zouden doen bij een prijsstijging van de aankoopprijs met 55.

10%, geeft 61% van de respondenten aan bij een volgende aankoop over te schakelen naar een 

ander merk. Ruim 70% hiervan zou overschakelen naar een merk met een lagere aankoopprijs. 

Slechts 30% kiest een merk met een lagere totale levensduurkost. 23% van de respondenten 

geeft aan niet te weten wat ze zouden doen. Slechts 9% van de respondenten geeft aan niet 

over te schakelen bij dergelijke prijsstijging. 36 

 Hieruit kan worden afgeleid dat er effectief een grote concurrentiële druk uitgaat van de andere 56.

merken wat de verkoop van een vrachtwagen betreft. Echter, deze enquêteresultaten gaan in 

tegen de stelling van de aanmeldende partij dat een groot aandeel van de kopers zich laat 

                                                           
30  Antwoord van Celis Trucks van 7 november 2017, p.5. 
31  Antwoord van Truck Service Sébastian SA van 24 oktober 2017; antwoord van Breuer Antoine SA van 25  

oktober 2017, p.2; Antwoord van Dupont van 19 oktober 2017, p.4; antwoord van Autovil van 18 december 2017, p.5. 
32  Antwoord van Derma trucks NV van 26 oktober 2017. 
33   16. Stel dat morgen de aankoopprijs van een Volvo-vrachtwagen met 10% stijgt (zonder dat de kwaliteit 
  ervan wijzigt) en uw onderneming op punt stond een nieuwe vrachtwagen aan te kopen. Wat zou uw 
  onderneming doen? Gelieve de stelling aan te duiden die het beste past. 
34  17. Stel dat morgen de kosten voor herstel en onderhoud van uw Volvo-vrachtwagen(s) bij de garage(s)  
  die u hiervoor het vaakst bezoekt met 10% stijgen (zonder dat de kwaliteit ervan wijzigt). Wat zou uw  
  onderneming doen? Gelieve de stelling aan te duiden die het beste past. 
35   De cijfers afkomstig uit vragen 16 en 17 dienen op voorzichtige wijze te worden geïnterpreteerd. Gezien  
  de lengte en complexiteit van de vragenlijst, kon een uitvoerige SSNIP-test niet worden toegevoegd. De  
  vraag beperkte zich tot een 10% prijsstijging; het effect bij andere prijsstijgingsniveaus werd niet  
  gemeten. Bovendien werd niet gevraagd naar welk alternatief de koper zou overschakelen in geval van  
  een prijsstijging. Tenslotte werd enkel naar prijsgevoeligheid gepeild en niet naar onder meer de  
  gevoeligheid ten aanzien van kwaliteitsvermindering. 
36   Van de 136 respondenten aan wie deze vraag werd gesteld, hebben 119 respondenten deze beantwoord.  
  Hiervan gaven 48 respondenten aan de nieuwe vrachtwagen bij een ander merk aan te kopen op basis 
  van aankoopprijsvergelijking en 20 op basis van de totale levensduurkost, 10 respondenten 
  zouden bij Volvo blijven, 24 respondenten verklaarden het niet te weten en 14 gaf “geen van  
  bovenstaande” aan. Van deze laatsten konden 3 respondenten worden ingedeeld bij overschakelen  
  naar een ander merk, en 6 gaven aan hun keuze te laten afhangen van een nieuwe vergelijking. 
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leiden door de totale levensduurkost, wanneer zij een keuze maken tussen de verschillende 

merken.   

 Bovendien sluit interbrand concurrentie het bestaan van intrabrand concurrentie niet uit. Een 57.

recent onderzoek van adviesbureau Roland Berger (2016)37, over de concurrentie op de 

naverkoopdiensten voor vrachtwagens, stelt dat – hoewel de omzet die gegenereerd wordt op 

de naverkoopdiensten relatief beperkt is in vergelijking met de omzet via verkoop – dit niet 

opgaat voor de marges. Die zijn behoorlijk beperkt wat betreft de verkoopactiviteit (tussen 0 en 

5%), maar heel wat hoger (tussen 25 en 50%) bij de diensten na verkoop, waaronder herstel en 

onderhoud en de verkoop van reserveonderdelen.  

 De vraag naar switching bij een prijsstijging van 10% van herstel- en onderhoudswerken levert 58.

een ander resultaat op. Het switchingpercentage is nog steeds hoog (42% in totaal)38, maar 

slechts 5% van de respondenten geeft aan onmiddellijk over te schakelen naar een ander merk 

(d.i. de huidige vloot verkopen en nieuwe vrachtwagens aankopen bij een ander merk). De 

overige respondenten die wensen over te schakelen naar een ander merk, zullen dit pas doen 

bij de aankoop van een nieuwe vrachtwagen.  

 Vragen 839, 940 en 1041 peilden naar het belang van een onderhoudscontract. Hieruit blijkt dat 59.

amper 20% van de respondenten een onderhoudscontract heeft afgesloten. Dit percentage ligt 

in lijn met het werkelijk aantal afgesloten contracten bij aankoop ([20-30]% in 201642). Op basis 

van deze resultaten kan worden aangenomen dat het percentage klanten dat een contract 

binnen het jaar na aankoop afsluit klein is.  

 Daarnaast werd gevraagd aan diegene die geen onderhoudscontract hebben afgesloten, naar de 60.

reden hiervoor43. De overgrote meerderheid (63%) wees hierbij op de te hoge kostprijs van 

dergelijk contract (in functie van de noden van het bedrijf), gevolgd door het wegvallen van 

intrabrand concurrentie na het afsluiten van dergelijk contract (14%).  

 Voorts bevat de online klantenbevraging een vraag44 omtrent het belang van schaalvoordelen. 61.

Schaalvoordelen geven geen directe informatie over het belang van de totale levensduurkost, 

maar kunnen een indicator zijn voor de mate van merkentrouw of wijzen op mogelijke 

drempels om van het ene merk naar het andere over te schakelen.   

                                                           
37  Te vinden op volgende link: https://www.consultancy.uk/news/3126/european-truck-oems-compete-for- 
  aftersales-market.  
38   Van de 119 respondenten die de vraag hebben beantwoord, is de verdeling over de antwoorden als volgt:  
  6 respondenten zouden de bestaande vloot verkopen en onmiddellijk overschakelen, 42 zou bij nieuwe  
  aankopen overschakelen, 38 respondenten zouden blijven, 24 gaven “ik weet het niet” aan, 3 zouden 
  meer herstel en onderhoudswerken in de eigen garage uitvoeren en 1 respondent zou alle merken met 
  elkaar vergelijken.  
39   8. Heeft uw onderneming één of meerdere onderhoudscontracten afgesloten met Volvo Group Belgium? 
40   9. Waarom heeft uw onderneming geen onderhoudscontract afgesloten met Volvo Group Belgium? 
41   10. Zal uw onderneming voor toekomstig aangekochte vrachtwagens opnieuw een onderhoudscontract 
  afsluiten? 
42   Aanmelding, p. 11.  
43   Meerdere antwoorden waren mogelijk, maar 92% van de respondenten heeft slechts 1 antwoord  
  aangevinkt.   
44  7. Zijn er voordelen verbonden aan het aankopen van meerdere vrachtwagens van hetzelfde merk? 



 
 

 
13 

 66% van de respondenten geeft aan dat er voordelen verbonden zijn aan het aankopen van 62.

meerdere vrachtwagens bij hetzelfde merk. Op de bijvraag die peilt naar welke voordelen, 

konden meerdere antwoorden worden aangevinkt. Hierbij wees 58% van de respondenten op 

een betere of snellere dienstverlening, 56% op extra korting bij de aankoop van elke 

bijkomende vrachtwagen en 52% op het uniform besturingssysteem voor de chauffeurs.  

V.1.1.d Beoordeling auditeur 

 Vooreerst merkt de auditeur op dat de Europese Commissie in haar beslissingspraktijk nooit 63.

geconcludeerd heeft tot het bestaan van een systeemmarkt voor vrachtwagens die ook herstel 

en onderhoud en reserveonderdelen zou omvatten. Hierbij merkt de auditeur op dat de 

beslissingspraktijk van de Europese Commissie in hoofdzaak handelt over de productie- en 

distributieactiviteiten van vrachtwagens. Hieruit kunnen dan ook geen conclusies worden 

getrokken betreffende de kleinhandelsmarkten voor de verkoop van vrachtwagens.  

 Alhoewel de conclusies van de Europese Commissie de productie- en distributieactiviteiten 64.

betreffen, worden deze – gezien de link met het verkoopproces - toch gebruikt bij de 

afbakening van de verkoopsmarkt.  

 Wat het marktonderzoek betreft, lijken kopers zich bij de aankoop van een nieuwe vrachtwagen 65.

voornamelijk te laten leiden door de verschillen in aankoopprijs en niet door de verschillen in 

totale levensduurkost (zie antwoorden op vraag 16). Dit wordt bevestigd door de antwoorden 

op vraag 17: slechts een derde van de respondenten die aangeeft bij aankoop van nieuwe 

vrachtwagens over te schakelen naar een ander merk, zal zich hierbij laten leiden door de 

totale levensduurkost.  

 Een ander belangrijk verschil met de reactie op een prijsstijging van de aankoopprijs, is dat het 66.

aantal respondenten dat aangeeft niet over te schakelen bij een prijsstijging van herstel en 

onderhoud significant groter is: 33% in vergelijking met 9%. Dit is een mogelijke indicatie dat 

kopers minder prijsgevoelig zijn ten aanzien van de herstel- en onderhoudskosten dan ten 

aanzien van de aankoopprijs. 

 Binnen die groep van respondenten die aangeeft niet over te schakelen, geeft het merendeel 67.

(80%) aan op zoek te gaan naar een concurrentieel voordeligere Volvo-hersteller, hetgeen wijst 

op een zekere mate van intrabrand concurrentie tussen de verschillende herstellers.  

 Een ander element in de discussie aangaande het bestaan van een systeemmarkt, is de rol van 68.

het onderhoudscontract. Partijen stellen dat de kosten gerelateerd aan herstel en onderhoud 

een belangrijke component zijn in de totale kostprijs van een vrachtwagen, en dat deze kost 

bijgevolg meespeelt bij de aankoop van de vrachtwagen.  

 Onderhoudscontracten kunnen het onzeker karakter van de toekomstige kosten gerelateerd aan 69.

herstel- en onderhoudswerken wegnemen. Deze contracten worden standaard aangeboden bij 

de verkoop van een vrachtwagen.  

 De auditeur onderkent dat indien nagenoeg alle klanten een sluitend onderhoudscontract 70.

hebben afgesloten bij de aankoop van de vrachtwagen, dit een sterke indicatie is voor het 
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bestaan van een systeemmarkt. Op dat ogenblik is er voor de overblijvende concurrerende 

herstellers immers nauwelijks ruimte over om te strijden voor deze klanten. En ook intrabrand 

concurrentie tussen erkende herstellers zou enkel nog kunnen plaatsvinden via niet-

prijsgerelateerde concurrentiële parameters.  

 Echter, uit het onderzoek blijkt dat meer dan 70% van de eigenaars van Volvo vrachtwagens 71.

geen onderhoudscontract heeft gesloten voor deze vrachtwagens, noch bij de aankoop, noch 

nadien.  

 Wat klanten betreft die dergelijk onderhoudscontract niet hebben afgesloten, kunnen de 72.

verschillende herstellers bijgevolg nog steeds met elkaar concurreren op de naverkoopdiensten, 

zelfs al zou de klant zijn keuze voor een bepaald merk hebben gemaakt op basis van een 

geschatte totale levensduurkost.   

 Op basis van deze antwoorden uit de online klantenbevraging kan geconcludeerd worden dat 73.

voor een groot aandeel Volvo-vrachtwageneigenaars de markt voor naverkoopdiensten aan de 

herstellers nog heel wat mogelijkheden biedt om onderling te concurreren.  

 Tenslotte moet ook gewezen worden op sterke asymmetrie tussen de verschillende activiteiten in 74.

de keten wat betreft aanwezige spelers in de markt en de verhoudingen tussen deze spelers, die 

duidelijk naar voren komt bij de bespreking van de afzonderlijke markten voor de verschillende 

naverkoopsdiensten in hoofdstukken V.3 tot en met V.5 hieronder.  

 Het Hof van Beroep kan dus niet gevolgd worden wanneer het stelt dat er sprake is van een 75.

systeemmarkt.  

V.1.1.e Conclusie  

 De resultaten van het marktonderzoek en de bestaande beslissingspraktijk geven geen 76.

aanleiding om af te wijken van de traditionele marktafbakening van de Europese Commissie, 

waarbij de verschillende activiteiten (verkoop, herstel en onderhoud en verkoop van 

reserveonderdelen) tot aparte markten worden gerekend.  

 De auditeur is van oordeel dat er wat betreft de verkoop van vrachtwagens, in lijn met de 77.

beslissingspraktijk van de Europese Commissie, een markt bestaat voor de verkoop van zware 

vrachtwagens (>16 ton) enerzijds en een  markt voor de verkoop van middelzware 

vrachtwagens (5-16 ton) anderzijds.45 

 De auditeur wenst tenslotte nog te benadrukken dat het hier gaat om de verkoop van 78.

vrachtwagens op kleinhandelsniveau, te onderscheiden van de verkoop op groothandelsniveau 

door Volvo Group van vrachtwagens aan hetzij Volvo Group Belgium, hetzij haar erkende 

onafhankelijke distributeurs.  

 

                                                           
45  Gelet op het feit dat partijen in België niet actief zijn in de verkoop van lichte commerciële voertuigen (LCV’s, <5 ton) wordt deze 

markt niet verder onderzocht in kader van voorliggende transactie.  
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V.1.2 Geografische markt 

V.1.2.a Beslissingspraktijk 

 Daar waar de Europese Commissie in een aantal beslissingen de markt als nationaal 79.

beschouwde, op basis van het verschil in prijs- en kortingsbeleid en merkreputatie per land, 

heeft ze in meer recentere beslissingen de vraag naar de geografische omvang van de markt, 

nationaal, EER-breed of regionaal, open gelaten.46  

 Alhoewel de bevindingen van de Europese Commissie de productie- en distributieactiviteiten 80.

betreffen, worden deze – gezien de link met het verkoopproces - toch gebruikt bij de 

afbakening van de verkoopsmarkt.  

V.1.2.b Standpunt aanmeldende partij47 

 De aanmeldende partij geeft aan dat er gronden zijn om de markt nationaal af te bakenen en 81.

verwijst hiervoor naar beslissingen van de Europese Commissie.  

 Het neemt echter, in aansluiting bij de benadering van het auditoraat in eerdere zaken, de 82.

respectievelijke verzorgingsgebieden van Volvo Group Belgium (via de Volvo Truck Centers) en 

de vestigingen van Kant als uitgangspunt.  

 Voor de markt voor de verkoop van zware vrachtwagens en de markt voor de verkoop van 83.

middelzware vrachtwagens worden dan ook de verzorgingsgebieden van Volvo Group Belgium 

en Kant voor elk van beide op individuele wijze, d.i. voor (i) de Kant garages afzonderlijk en (ii) 

de Volvo Truck Centers afzonderlijk als het uitgangspunt genomen waarbij de 

verzorgingsgebieden zijn gedefinieerd op basis een 80%-methodologie die omstandig is 

omschreven in Bijlage 28 van de aanmelding.   

V.1.2.c Marktonderzoek 

i) Analyse omzetcijfers 

 Tijdens de prenotificatie-fase werden de omzetcijfers opgevraagd van de verschillende Kant en 84.

VTC garages, uitgesplitst naar de verschillende bedrijfsactiviteiten: i.) verkoop, ii.) herstel- en 

onderhoudsdiensten en iii.) de verkoop van reserveonderdelen.  

 Bijlage 28 en bijlage 29 van de aanmelding bevatten de grafieken die de geografische spreiding 85.

van de gegeneerde omzet voor de verkoop van zware vrachtwagens, respectievelijk 

middelzware vrachtwagens, binnen deze markt weergeven, voor elk van de afzonderlijke 

garages van Kant en VTC.  

 Gezien de zeer beperkte overlap tussen de verschillende verzorgingsgebieden van de Kant en 86.

VTC-garages en de belangrijke rol van interbrand competitie bij de verkoop van vrachtwagens, 

blijkt uit analyse van de marktaandelen (zie secties V.12.1 en V.12.2) dat de concentratie een 

                                                           
46  Zaak COMP/M.4336, 20 december 2006, MAN/Scania; Zaak COMP/M5157, 13 juni 2008 Volkswagen/Scania,24; zaak COMP/M.6267, 

26 juni 2010, Volkswagen/MAN, 16-19. 
47   Aanmelding, p. 32 en 49-52. 
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verwaarloosbare impact heeft op de mededinging in de lokale verzorgingsgebieden van de 

betrokken garages. Daarom werden de exacte reistijden van de isochronen niet berekend. 

ii) Marktbevraging erkende Volvo-distributeurs en concurrerende merken  

 Ongeveer de helft van de bevraagde erkende Volvo-distributeurs omschrijft de markt als lokaal. 87.

Als naar de inschatting van reistijd en afstand wordt gevraagd, liggen de antwoorden wel meer 

uit elkaar.48 Deze variëren van 25 km tot 80 km in afstand en van 30 tot 60 minuten in reistijd.  

 De andere helft van de erkende Volvo-distributeurs beschouwt de markt als nationaal.49 88.

 Ook bij de concurrerende merken zijn de meningen verdeeld. Daf Trucks België beschouwt de 89.

markt als nationaal.50 MAN en Scania gaan uit van een lokale markt. Ook hier liggen de 

inschattingen van reisafstand (25km-60km ) en reistijd (30 min-60 min) uit elkaar51  

 Iveco en Mercedes geven een dubbel antwoord en beschouwen de markt voor de verkoop van 90.

zware vrachtwagens als nationaal en lokaal met een reistijd van 30-40 min en een reisafstand 

van 30-40 km.52   

 De resultaten van de marktbevraging voor middelzware vrachtwagens zijn gelijklopend met deze 91.

van de verkoop van zware vrachtwagens.53 

 In de online klantenbevraging werd de maximale reistijd voor de aankoop van een vrachtwagen 92.

niet bevraagd. Er werd enkel gepeild naar de maximale reistijd bij herstel en onderhoud.  

V.1.2.d Beoordeling auditeur 

 De auditeur meent dat de exacte marktafbakening van de geografische markten voor de 93.

verkoop van (i) zware en (ii) middelzware vrachtwagens, nationaal of lokaal, in casu open 

gelaten kan worden. Immers, ongeacht de exacte geografische afbakening van deze markten, 

heeft de concentratie niet tot gevolg dat de mededinging op deze markten op significante wijze 

wordt belemmerd, om de redenen die hieronder in sectie VI.3.1 wordt uiteengezet.  

 De engst mogelijke markt, met name de lokale markt,  kan  conform de recente 94.

beslissingspraktijk van de BMA54 worden omschreven als het “verzorgingsgebied rond elke 

garage, gebaseerd op het gebied waarin die garage 80% van zijn omzet haalt”. 

 

                                                           
48  Antwoord van Dupont van 19 oktober 2017, p.4; antwoord Paesen van 23 oktober 2017, p.6; antwoord  
  van Truck Service Sébastian SA van 24 oktober 2017; antwoord van Breuer Antoine SA van 25 oktober  
  2017, p.2; antwoord van Autovil van 18 december 2017, p.6. 
49  Antwoord van Automobilia van 18 oktober 2017, p.5;; Antwoord van Derma Trucks NV van 26 oktober 2017; antwoord van Nebim 

NL van 10 november 2017; antwoord van Nebim NV van 10 november 2017. 
50  Antwoord van Daf Trucks België van 19 oktober 2017, P.2. 
51  Antwoord van Man Truck & Bus Belgium NV, p.4; antwoord van Scania van 16 november 2017, p.4. 
52  Antwoord van Iveco van 25 oktober 2017, p.2; antwoord van Mercedes van 23 november 2017, p.3. 
53  Antwoord van Dupont van 19 oktober 2017, p.4; antwoord Paesen van 23 oktober 2017, p.6: antwoord 
  van Truck Service Sébastian SA van 24 oktober 2017; antwoord van Breuer Antoine SA van 25 oktober  
  2017, p.2; antwoord van Man Truck & Bus Belgium NV, p.5. 
54   Beslissing BMA-2016-C/C-10 van het Mededingingscollege van 15 maart 2016, AHOLD DELHAIZE; Beslissing BMA-2016-IO-12 van het 

Mededingingscollege van 25 maart 2016, Kinepolis Group NV/Utopia. 
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V.1.2.e Conclusie  

 De auditeur gebruikt deze engst mogelijke marktomschrijving voor de verdere analyse, dit in lijn 95.

met bestaande beslissingspraktijk.  

V.2 De verkoop van bussen 

V.2.1 Productmarkt 

V.2.1.a Beslissingspraktijk 

 In haar vaste beschikkingspraktijk maakt de Europese Commissie een onderscheid tussen drie 96.

relevante markten: de markt voor de verkoop van stadsbussen, de markt voor de verkoop van 

intercitybussen en de markt voor de verkoop van reisbussen.55 Ondanks de gedeeltelijke overlap 

tussen deze drie marktsegmenten, beschouwt de Europese Commissie ze als aparte relevante 

markten. 

V.2.1.b Standpunt aanmeldende partij56 

 Er zijn overtuigende indicaties dat er een systeemmarkt voor bussen bestaat. De redenering met 97.

betrekking tot vrachtwagens geldt immers a fortiori voor bussen. 

 Voor bussen is er een nog meer uitgesproken trend om deze aan te kopen in een “pakket” samen 98.

met diensten-na-verkoop. Bussen worden voornamelijk aangekocht in het kader van grote 

aanbestedingen die naast de aankoopprijs van de voertuigen ook systematisch belang hechten 

aan de kosten voor diensten-na-verkoop. In dat kader kan verwezen worden naar het voorbeeld 

van een openbare aanbesteding van [VERTROUWELIJK] voor hybride standaardbussen dat is 

toegevoegd als Bijlage 32. Deze openbare aanbesteding toont duidelijk aan dat afnemers van 

bussen (in casu [VERTROUWELIJK], maar dit geldt evenzeer voor [VERTROUWELIJK], etc.) 

bussen aankopen in pakketvorm met diensten-na verkoop.  

 Naast de aankoopprijs van de voertuigen wordt systematisch belang gehecht aan de kosten voor 99.

diensten-na-verkoop: 

- [VERTROUWELIJK]  

- [VERTROUWELIJK]  

- [VERTROUWELIJK]  

- [VERTROUWELIJK]  

 Dit voorbeeld onderbouwt duidelijk de stelling dat de hoger aangehaalde redenering voor 100.

vrachtwagens a fortiori geldt voor bussen. Dit werd bovendien ook reeds bevestigd door het 

Hof van beroep te Brussel in MAN/Sanders wanneer het oordeelde dat “er geen reden is om af 

                                                           
55  Zaak COMP/M477, 14 februari 1995, Mercedes/Kässbohrer, 9-22; zaak COMP/M.1672, 14 maart 2000 Volvo/Scania, 214-230; zaak 

COMP/M.1980, 1 september 2000, Volvo/Renault, 17-19 ; Zaak COMP/M.2201, 20 juni 2001, MAN/Auwäter, 13-17; COMP/M.4336, 
20 december 2006 Man/Scania, 26- 30: Zaak COMP/M.5157, 13 juni 2008, Volkswagen/Scania, 15-16. 

56  Aanmelding, p. 54-56. 
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te wijken van de regel dat inzake vrachtwagens en bussen een systeemmarkt in aanmerking 

genomen kan worden”. 

 Toch wordt voor doeleinden van deze aanmelding, net zoals het geval is voor vrachtwagens, 101.

uitgegaan van afzonderlijke markten voor de verkoop van bussen, het herstel en onderhoud en 

de verkoop van reserveonderdelen.  

 Overeenkomstig vaste beschikkingspraktijk van de Europese Commissie moet een onderscheid 102.

worden gemaakt tussen drie relevante markten: de markt voor stadsbussen, de markt voor 

intercitybussen, en de markt voor reisbussen. Aangezien de partijen quasi uitsluitend actief zijn 

in stadsbussen en intercitybussen, zijn enkel deze eerste twee markten in casu relevant.  

V.2.1.c Marktonderzoek 

 De marktbevraging bij de concurrerende merken bevestigt de door de Europese Commissie 103.

gehanteerde opdeling tussen stadsbussen, intercitybussen en reisbussen.57  

 Mercedes-Benz stelt dat dit logisch is volgens het marktperspectief en overeenstemt met de 104.

aftersales diensten.58 Ook Iveco onderschrijft deze opdeling maar voegt nog een categorie toe, 

met name de markt voor de verkoop van minibussen (4 à 7 ton).59 

 MAN en Scania gaan uit van een systeemmarkt voor bussen.60  105.

V.2.1.d Beoordeling auditeur 

 Wat betreft het voorbeeld aangehaald door de aanmeldende partij, merkt de auditeur op dat 106.

het betrekking heeft op een bestelling hybride bussen, d.i. bussen aangedreven door een 

nieuwe technologie. De aanmeldende partij toont niet aan dat dezelfde redenering opgaat voor 

normale bussen, zijnde bussen aangedreven door een dieselmotor.  

V.2.1.e Conclusie 

 De auditeur gaat, op grond van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie en van het 107.

marktonderzoek, voor de beoordeling van voorliggende transactie uit van de markt voor de 

verkoop van stadsbussen en de markt voor de verkoop van intercitybussen. 

V.2.2 Geografische markt 

V.2.2.a Beslissingspraktijk 

 De beschikkingen van de Europese Commissie waren tot nu toe gebaseerd op nationale 108.

markten61. In een aantal beslissingen lijkt de Europese Commissie ook een aantal andere 

benaderingen te overwegen, met name regionale markten of zelfs een Europese markt. Voor 

stadsbussen en intercitybussen wordt verwezen naar de relatieve uniformiteit van de 

                                                           
57  Antwoord van Mercedes–Benz van 23 november 2017, p.5; antwoord van Iveco van 25 oktober 2017, p.3; antwoord van Man 

Truck& Bus Belgium NV van 15 november 2017, p.5; antwoord van Scania van 16 november 2017, p.5. 
58  Antwoord van Mercedes–Benz van 23 november 2017, p.5. 
59  Antwoord van Iveco van 25 oktober 2017, p.3. 
60  Antwoord van Man Truck& Bus Belgium NV van 15 november 2017, p.5; antwoord van Scania van 16 november 2017, p.5. 
61  Zaak COMP IV/M.477, 14 februari 1995 , Mercedes/Kässbohrer, 40-41; zaak COMP/M.1672, 14 maart 2000, Volvo/Scania, 249-259; 

Zaak COMP/M.1980; 29 mei 2001, Volvo/Renault, 26-28; Zaak COMP/M.2201, 20 juni 2001, MAN/Auwärter, 18-21; Zaak 
COMP/M.1672, 14 maart 2000, Volvo/Scania, 48-52; Zaak COMP/M.5157, 13 juni 2008 ,Volkswagen/Scania, 25. 
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technische en kwalitatieve normen in de EER62 en naar de Europese aanbestedingsprocedures 

op het gebied van overheidsopdrachten.63 

 Met betrekking tot (reis)bussen verwijst de Europese Commissie eveneens naar de technische 109.

voorschriften en het gebruik van EER-prijslijsten.64 Deze factoren hebben de Europese 

Commissie echter nog niet kunnen overtuigen om af te zien van een nationale marktdefinitie in 

recente dossiers. 

V.2.2.b Standpunt aanmeldende partij65 

 De aanmeldende partij verwijst naar de beschikkingen van de Europese Commissie en gaat uit 110.

van een minstens nationale markt. 

V.2.2.c Marktonderzoek 

 Tijdens de marktbevraging werd er niet ingegaan op het geografische aspect van de markt voor 111.

de verkoop van bussen. 

V.2.2.d Beoordeling auditeur 

 De auditeur meent dat de exacte geografische marktafbakening voor de verkoop van bussen in 112.

casu open gelaten kan worden. Immers, ongeacht de exacte geografische afbakening van deze 

markt, heeft de concentratie niet tot gevolg dat de mededinging op deze markt op significante 

wijze wordt belemmerd.  

 De auditeur gebruikt, in lijn met de aanmelding, voor beide markten een nationale 113.

marktomschrijving voor de verdere beoordeling van voorliggende transactie.  

V.3 De verkoop op groothandelsniveau van reserveonderdelen voor commerciële 

voertuigen 

 Volvo Group verkoopt reserveonderdelen aan het erkend netwerk van eigen distributeurs (de 114.

Volvo Truck Centers), erkende onafhankelijke distributeurs (zoals Kant) en erkende 

onafhankelijke servicepunten met het oog op het uitvoeren van herstel en onderhoudsdiensten. 

Bij verkopen aan erkende onafhankelijke distributeurs en erkende onafhankelijke servicepunten 

is de tussenkomst van Volvo Group Belgium van (louter) logistieke aard. 

V.3.1 Productmarkt 

V.3.1.a Beslissingspraktijk 

 In haar beslissingspraktijk heeft de Europese Commissie nooit uitspraak gedaan over de precieze 115.

marktafbakening van de diensten na verkoop (herstel en onderhoud en verkoop van 

reserveonderdelen) bij vrachtwagens66 noch bussen. 

                                                           
62  Zaak COMP/M.4336, 20 december 2006, MAN/Scania,  50; Zaak COMP/M.2201, 20 juni 2001, MAN/Auwärter, 20. 
63  Zaak COMP/M.2201, 20 juni 2001,  MAN/Auwärter, 20. 
64  Zaak COMP/M.1672, 14 maart 2000, Volvo/Scania, 237-248. 
65  Aanmelding, p. 56-57.  
66   Zaak COMP/M.6267, 26 juni 2010, Volkswagen/MAN, 7 (inclusief voetnoot 5). 
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 Evenwel stelt de Europese Commissie dat de markten voor herstellings-en onderhoudsdiensten 116.

van motorvoertuigen (waarbij dit begrip ook vrachtwagens en bussen omvat) en voor 

distributie van reserveonderdelen van motorvoertuigen doorgaans merkspecifiek zijn.67 

 Er is geen precedent van de BMA met betrekking tot deze markt. 117.

V.3.1.b Standpunt aanmeldende partij68 

 De aanmeldende partij is niet specifiek ingegaan op deze markt.   118.

 Volvo produceert originele reserveonderdelen voor vrachtwagens onder het merk Volvo en 119.

verdeelt de reserveonderdelen die in onderaanneming door derden (zoals Bosch) worden 

geproduceerd. 

V.3.1.c Marktonderzoek 

 Tijdens de marktbevraging werd niet ingegaan op de groothandelsmarkt van reserveonderdelen 120.

voor commerciële voertuigen. 

V.3.1.d Beoordeling auditeur 

 De auditeur gaat, op grond van de aanmelding, voor de beoordeling van voorliggende 121.

transactie uit van een groothandelsmarkt voor de verkoop van reserveonderdelen voor 

commerciële voertuigen van het merk Volvo. 

V.3.2 Geografische markt 

V.3.2.a Beslissingspraktijk 

 Wat vrachtwagens en bussen betreft, heeft de Europese Commissie nooit uitspraak gedaan over 122.

de precieze marktafbakening wat betreft de naverkoopsmarkt voor de verkoop van 

reserveonderdelen. 

V.3.2.b Standpunt aanmeldende partij69 

 De aanmeldende partij is niet specifiek ingegaan op de specifieke omvang van deze markt.     123.

V.3.2.c Marktonderzoek 

 Tijdens de marktbevraging werd niet ingegaan op de markt voor de groothandel van 124.

reserveonderdelen voor commerciële voertuigen. 

V.3.2.d Beoordeling auditeur 

 De auditeur gaat voor de beoordeling van voorliggende transactie uit van een nationale markt. 125.

 

 

                                                           
67  Bekendmaking van de Europese Commissie, Aanvullende richtsnoeren betreffende verticale beperkingen  
  in overeenkomsten voor de verkoop en herstelling van motorvoertuigen en voor de distributie van de  
  reserveonderdelen voor motorvoertuigen, PB [2010] C138/16, punten 15 en 57. 
68  Aanmelding p.12-14. 
69  Aanmelding, p. 53.  
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V.4 Herstel en onderhoud van commerciële voertuigen70  

V.4.1 Productmarkt 

V.4.1.a Beslissingspraktijk 

 In haar beslissingspraktijk heeft de Europese Commissie nooit uitspraak gedaan over de precieze 126.

marktafbakening van de diensten na verkoop (herstel en onderhoud, en verkoop van 

reserveonderdelen) bij vrachtwagens71 noch bussen.  

 Evenwel stelt de Europese Commissie dat de markt voor herstellings-en onderhoudsdiensten van 127.

motorvoertuigen, waarbij dit begrip ook vrachtwagens en bussen omvat, doorgaans 

merkspecifiek is.72 Op deze markt is de mededinging vooral afkomstig van de concurrentiestrijd 

tussen  onafhankelijke herstellers en erkende herstellers van het betrokken merk.73 

 Er is geen precedent  van de BMA met betrekking tot deze markt.  128.

 Wel zijn er beslissingen van andere nationale mededingingsautoriteiten. Zoals eerder vermeld 129.

weerhield de Bulgaarse mededingingsautoriteit de markt voor herstel en onderhoud van 

vrachtwagens als een aparte verticaal geïntegreerde relevante markt, op basis van de 

aanwezigheid van verschillende onafhankelijke distributeurs van onderdelen en 

dienstverlening.74  

V.4.1.b Standpunt aanmeldende partij75 

 Volgens de aanmeldende partij bestaan er ernstige indicaties aangaande het bestaan van een 130.

systeemmarkt.  

 Het gaat voor doeleinden van deze aanmelding echter uit van de traditionele benadering met 131.

een afzonderlijke markt voor herstel en onderhoud van zware en middelzware vrachtwagens. 

  Er is geen beschikkingspraktijk bekend waarbij een onderscheid naargelang het maximaal 132.

toelaatbare totaalgewicht van vrachtwagens wordt gemaakt specifiek voor herstel en 

onderhoud.  

 In België kan deze omschrijving worden uitgebreid tot het herstel en onderhoud aan 133.

commerciële voertuigen76 (daarin begrepen herstel en onderhoud van vrachtwagens en 

bussen). Gezien de hoge graad van gemeenschappelijkheid van de relevante componenten 

                                                           
70  De term “commerciële voertuigen” dient hier te worden begrepen als zware commerciële voertuigen, daarin begrepen (zware en 

middelzware) vrachtwagens en bussen. 
71   Zaak COMP/M.6267, 26 juni 2010, Volkswagen/MAN, 7 (inclusief voetnoot 5). 
72  Verordening (EU) Nr. 461/2010 van de Commissie van 27 mei 2010 betreffende de toepassing van artikel  
  101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen verticale  
  overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector, PB [2010]  
  L 129/52, punt 13 en artikel 1 (g). Zie ook  Bekendmaking van de Europese Commissie-  Aanvullende  
  richtsnoeren betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor de verkoop en herstelling van  
  motorvoertuigen en voor de distributie van de reserveonderdelen voor motorvoertuigen, PB [2010]  
  C138/16, punten 15 en 57. 
73   Id. punt 57. 
74  Act № 375/13.05.2008. http://www.cpc.bg/Archive/Concentrations.aspx 
75  Aanmelding p. 31-52 en 54-55. 
76  Gelet op het feit dat Partijen in België niet actief zijn in de verkoop van lichte commerciële voertuigen (LCV’s) moet de term 

“commerciële voertuigen” hier worden begrepen als zware commerciële voertuigen, daarin begrepen vrachtwagens en bussen. 

http://www.cpc.bg/Archive/Concentrations.aspx
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worden in België immers de erkende distributeurs en servicepunten voor Volvo vrachtwagens 

ingeschakeld als erkend servicepunt voor Volvo bussen. 

 Wat het herstel en onderhoud aan motorvoertuigen betreft, wordt ook geen verder onderscheid 134.

gemaakt naargelang het soort van herstel en onderhoud. In haar beschikkingspraktijk liet de 

Europese Commissie immers in het midden of de markt voor herstel en onderhoud van 

motorvoertuigen verder moet worden opgesplitst in een markt voor lichte herstel- en 

onderhoudsdiensten (gekenmerkt door fast fitting diensten,77 een beperkt gamma aan 

herstellingsmogelijkheden en lagere prijzen), enerzijds, en complexe herstel- en 

onderhoudsdiensten anderzijds.78 

 De aanmeldende partij gaat uit van een merkspecifieke markt beperkt tot herstel en onderhoud 135.

aan commerciële voertuigen van het merk Volvo. Nochtans liggen verschillende objectieve 

aanwijzingen voor dat deze markten ruimer kunnen zijn en ook andere merken kunnen 

omvatten: 

- Erkende herstellers zijn vrij om ook herstel en onderhoud te verrichten aan vrachtwagens van 

concurrerende merken als niet-erkend servicepunt. Dat zij dit ook daadwerkelijk doen, wordt 

reeds aangetoond voor de Volvo Truck Centers en Kant in Bijlage 3 en Bijlage 4. Er zijn ook 

diverse onafhankelijke herstellers die herstel en onderhoud verrichten aan meerdere merken. 

- Hetzelfde geldt voor de verkoop van reserveonderdelen: erkende distributeurs van 

vrachtwagens zijn vrij om reserveonderdelen te verdelen van andere merken (Bijlage 9) en de 

markt wordt ook gekenmerkt door onafhankelijke verdelers van zowel originele als niet-

originele onderdelen van verschillende merken.  

V.4.1.c Marktonderzoek vrachtwagens 

 Tijdens de marktbevraging werd er een onderscheid gemaakt tussen vrachtwagens en bussen. 136.

In deze sectie worden enkel de resultaten betreffende vrachtwagens besproken. Sectie V.4.1d. 

gaat verder in op de resultaten van het marktonderzoek betreffende bussen.   

i) Marktbevraging concurrerende merken en erkende Volvo-distributeurs 

 De resultaten van de marktbevraging bij concurrerende merken en erkende Volvo-distributeurs, 137.

zijn niet eenduidig wat betreft het bestaan van een aparte markt voor herstel en onderhoud 

van vrachtwagens. 

                                                           
77  Europese Commissie 2 oktober 2002, COMP/M.2948, CVC / Kwik-Fit, par. 8: “Fast-fit service centres generally offer a limited range of 

repairs, significantly more rapid service and lower prices compared to mechanical repair services provided by full-service providers. 
They also involve strong brand names.” 

78  Europese Commissie 12 mei 2011, COMP/M.6063, Itochu / Speedy, par. 8-9; Europese Commissie 2 oktober 2002, COMP/M.2948, 
CVC / Kwik-Fit, par. 8 
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  Ongeveer de helft van de erkende Volvo-distributeurs is van oordeel dat er een onderscheid 138.

dient gemaakt te worden tussen de markt voor de verkoop en de markt voor herstel en 

onderhoud.79 

 De andere helft gaat uit van een systeemmarkt waarbij het herstel en onderhoud van 139.

vrachtwagens behoort tot eenzelfde markt als de verkoop van vrachtwagens.80 

 Bij de concurrerende merken zijn de meningen eveneens verdeeld. Man en Scania gaan uit van 140.

een systeemmarkt.81  

 Daf, Iveco en Mercedes daarentegen zijn van oordeel dat er wel een onderscheiden markt voor 141.

onderhoud en herstel dient te worden weerhouden.82 Er wordt verwezen naar de aanwezigheid 

van onafhankelijke spelers in de markt welke niet merkgebonden zijn.83 Er zijn bovendien ook 

erkende servicepunten die enkel onderhoud en herstelling aanbieden, maar geen verkoop van 

nieuwe vrachtwagens.84 

 Wat betreft een verdere opdeling op basis van complexiteit van de herstel- en 142.

onderhoudsdiensten, is de meerderheid van de ondervraagde erkende Volvo-distributeurs van 

oordeel dat er geen verdere opdeling tussen lichte herstel- en onderhoudsdiensten enerzijds en 

complexe onderhoudsdiensten anderzijds noodzakelijk is, aangezien de erkende werkplaatsen 

alle types van herstellingen uitvoeren85. Een bijkomende opdeling binnen de markt voor herstel 

en onderhoud zou kunnen bestaan in het onderscheid tussen carrosserie werken en 

onderhoudswerken.86 

 Bij de concurrerende merken zijn de meningen verdeeld. Man, Scania en Mercedes geven aan 143.

dat er geen verdere opdeling  dient te gebeuren.87 Er zijn  immers geen erkende servicepunten 

die enkel lichte herstel- en onderhoudsdiensten aanbieden.88 

 Daf en Iveco zijn echter van mening dat een verdere opdeling wel noodzakelijk is. Er is volgens 144.

Iveco een tendens om een onderscheid te maken naargelang het soort herstel en onderhoud. 

                                                           
79  Antwoord van Dupont van 19 oktober 2017, p.4; antwoord van Truck Service Sébastian SA van 24 oktober  
  2017; antwoord van Breuer Antoine SA van 25 oktober 2017, p.2; antwoord van Derma Trucks NV van 26  
  oktober 2017; antwoord van Autovil van 18 december 2017, p.5. 
80  Antwoord van Automobilia van 18 oktober 2017, p.4; antwoord Paesen van 23 oktober 2017, p.6;  
  Antwoord van Celis Trucks van 7 november 2017, p.5; antwoord van Nebim NV van  
  10 november 2017, p.4; Antwoord van Nebim NL van 10 november 2017, p.6; antwoord van Bas Truck 
  Center BV van 4 december 2017, p.4. 
81  Antwoord van Man Trucks &  Bus van 15 november 2017, p.4; antwoord van Scania van 16 november 2017, p.4. 
82  Antwoord van Daf Truck België van 19 oktober 2017, p.1; antwoord van Iveco van 25 oktober 2017, p.1; antwoord van Mercedes van 

23 november 2017, p.1. 
83            Antwoord van Daf Truck België van 19 oktober 2017, p.1. 
84  Antwoord van Mercedes van 23 november 2017, p.2. 
85  Antwoord van Dupont van 19 oktober 2017, p.4; antwoord Paesen van 23 oktober 2017, p.5; antwoord  

van Automobilia van 18 oktober 2017, p.4; antwoord van Truck Service Sébastian SA van 24 oktober 2017; antwoord van Breuer 
Antoine SA van 25 oktober 2017, p.2; antwoord van Derma Trucks NV van 26  oktober 2017, p.4; antwoord van Nebim NL van 10 
november 2017, p.6; antwoord van Nebim NV van 10  
november 2017, p. 6. 

86  Antwoord van Breuer Antoine SA van 25 oktober 2017, p.2. 
87  Antwoord van Man Trucks &  Bus van 15 november 2017, p.4; antwoord van Scania van 16 november 2017, p.4; antwoord van  

Mercedes van 23 november 2017, p.1. 
88  Antwoord van Mercedes van 23 november 2017, p.2. 
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Voor complexe herstel- en onderhoudsdiensten zijn technisch hoger opgeleide mensen en meer 

investeringen in opleiding van het personeel en in telematica nodig. Bovendien wijst Daf erop 

dat het aanbod van merkconcessiehouders in herstel- en onderhoudsdiensten veel ruimer is dan 

het aanbod van onafhankelijke spelers in de markt. 89  

 De marktbevraging geeft geen eensluidend antwoord wat betreft een merkspecifieke 145.

marktbenadering, maar de meerderheid van de respondenten wijst op het bestaan van een 

aparte merkspecifieke markt.90 Mercedes geeft aan dat haar erkende servicepunten ook 

onderhoud of herstelling aanbieden voor niet-Mercedes-Benz merken. Het gebeurt evenwel 

zelden dat een erkend service punt van Mercedes-Benz ook voertuigen van andere merken 

onderhoudt of herstelt.91 

 Sommige ondervraagde concurrerende merken (Iveco en Man)92 en erkende Volvo-distributeurs 146.

(Paesen, Automobilia en Derma Trucks)93 zijn evenwel van mening dat er geen merkspecifieke 

benadering van de markt noodzakelijk is. Zij geven hiervoor echter geen argumenten. 

 Tenslotte werd bij de marktbevraging van concurrerende merken en erkende Volvo-distributeurs 147.

nagegaan in welke mate de door partijen voorgestelde onafhankelijke herstellers, multimerk 

garages en erkende monomerk garages van andere merken effectief kunnen concurreren 

met erkende Volvo-distributeurs. 

 Bij de concurrerende merken geven MAN en Scania aan dat er concurrentie mogelijk is, doch 148.

eerder in beperkte mate ten gevolge van de noodzakelijke kennis van steeds complexere en 

specifiekere merkcompetenties.94  

 Daf en Iveco zijn daarentegen van mening dat er in ruime mate kan geconcurreerd worden.95 Bij 149.

multimerk garages ontstaan er synergiën tussen de verschillende merken die ze 

vertegenwoordigen waardoor ze in principe financieel sterker staan en meer slagkracht 

hebben. Het vertegenwoordigen van verschillende merken leidt tot grotere volumes en heeft 

tevens een impact op de aankoop van materiaal en gereedschap.96 Mercedes geeft aan dat 

multimerk garages perfect alle onderdelen en diagnose apparatuur op de markt kunnen 

aankopen. Bovendien zijn de merken verplicht om opleidingen te geven.97  

                                                           
89  Antwoord van Daf Truck België van 19 oktober 2017, p.1; antwoord van Iveco van 25 oktober 2017, p.1 
90  Antwoord van Dupont van 19 oktober 2017, p.5; antwoord van Truck Service Sébastian SA van 24 oktober  2017; antwoord van 

Breuer Antoine SA van 25 oktober 2017, p.2; antwoord van Nebim NL van 10 
november 2017, p.6; antwoord van Nebim NV van 10 november 2017, p. 6; antwoord van Celis Trucksvan  
 7 november 2017, p.5; antwoord van Daf Truck België van 19 oktober 2017, p.1; antwoord van Scaniavan  
 16 november 2017, p.4; antwoord van Mercedes van 23 november 2017, p.2. Het antwoord van Bas 
 Trucks Center BV van 4 december 2017  geeft onvoldoende inzicht in het precieze standpunt. 

91  Antwoord van Mercedes van 23 november 2017, p.2. 
92  Antwoord van Iveco van 25 oktober 2017, p.1; antwoord van Man Trucks & Bus van 15 november 2017, p.4. 
93  Antwoord van Paesen van 23 oktober 2017, p.6; antwoord van Automobilia van 18 oktober 2017, p.5; antwoord van Derma Trucks 

NV van 26 oktober 2017. 
94  Antwoord van Man Truck & Bus Belgium NV van 15 november 2017, p.4; antwoord van Scania van 16  
  november 2017, p.4. 
95  Antwoord van Daf Trucks België van 19 oktober 2017, p.2.; Antwoord van Iveco van 25 oktober 2017, p.2. 
96  Antwoord van Iveco van 25 oktober 2017, p.2. 
97  Antwoord van Mercedes-Benz van 23 november 2017, p. 2 
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 Bij de erkende Volvo-distributeurs geeft een aantal ondervraagden aan dat multimerk garages 150.

in staat zijn om in hoge mate te concurreren met mono-merk garages,98 dit onder meer door 

hun vrijheid in aankoop van onderdelen, prijsstelling, goedkopere werkuren en hun nabijheid bij 

de klant. 

 Andere erkende Volvo-distributeurs zijn echter van oordeel zijn dat multimerk garages minder 151.

en minder in staat zijn om te concurreren,99 dit onder meer ten gevolge ingebedde 

technologieën en de updates van de software eigen aan het merk.100 Basisonderhoud en 

herstellingen kunnen in iedere garage worden uitgevoerd, maar moeilijkere diagnoses kunnen 

vaak sneller verholpen worden in een merkgarage. Voor de grote reparaties zijn de multimerk 

garages vaak niet gespecialiseerd genoeg.101 

 Er wordt opgemerkt dat multimerk garages enkel kunnen concurreren met erkende Volvo 152.

garages op het prijseffect van het arbeidsloon, tenzij zij via alternatieve wegen aan originele 

Volvo reserveonderdelen geraken.102 

 Een aantal concurrerende merken en erkende Volvo-distributeurs legt de nadruk op de nood aan 153.

specialisatie, in kennis en technische know-how, van Volvo vrachtwagens en bij uitbreiding van 

andere merken. Multimerkgarages kunnen deze specialistische kennis niet altijd verwerven 

en/of bijhouden.103  

ii) Marktbevraging multimerk garages 

 Wat de substitueerbaarheid tussen de multimerk garages en de erkende Volvo-distributeurs 154.

betreft, heeft aanmeldende partij een aantal onafhankelijke multimerk garages opgelijst die 

volgens haar als reële uitwijkmogelijkheid kunnen beschouwd worden voor de erkende Volvo-

distributeurs in de betrokken lokale markten.  

 Deze oplijsting beperkte zich tot een summiere kwalitatieve omschrijving van de activiteiten van 155.

deze garages, gebaseerd op de informatie die beschikbaar is op de website van de garage.  

 De door aanmeldende partij aangeleverde informatie werd geverifieerd en geëvalueerd, en 156.

levert volgende initiële inzichten op:  

- De meeste van de 20 garages liggen effectief binnen het verzorgingsgebied van minstens één 

Kant of één VTC garage, maar bijna de helft situeert zich in de rand van het volledige 

                                                           
98  Antwoord van Paesen Trucks van 23 oktober 2017, p.6; antwoord van Nebim NL van 10 november 2017,  

p.6; antwoord van Nebim N.V. van 10 november 2017, p.6; antwoord van Breuer Antoine SA van 25 oktober 2017, p.2; antwoord van 
Bas Truck center BV van 4 december 2017, p.4. 

99  Antwoord van Dupont p.6; antwoord van Nebim N.V. van 10 november 2017, p.6; antwoord van Breuer Antoine SA van 25 oktober 
2017, p.2; antwoord van Bas Truck center BV van 4 december 2017, p.4.van 19 oktober 2017, p.5; antwoord van Celis Trucks NV van 
7 november 2017, p.6; antwoord van Automobilia van 18 oktober 2017, p.5. 

100  Antwoord van Dupont van 19 oktober 2017, p.5. 
101  Antwoord van Derma  Trucks NV van 26 oktober 2017, p.5; antwoord van Truck Service Sebastian SA van 24 oktober 2017. 
102  Antwoord van Automobilia van 18 oktober 2017, p.5. 
103  Antwoord van Automobilia van 18 oktober 2017, p.5; Antwoord Man Truck & Bus  van 15 november 2017,  

p.4; Antwoord van Scania van 16 november 2017, p.4; Antwoord van Derma  Trucks NV van 26 oktober 2017, p.5; antwoord van 
Truck Service Sebastian SA van 24 oktober 2017; antwoord van Autovil van 18 december 2017, p.6. 
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verzorgingsgebied van Kant en VTC. Ze vormen enkel een potentiële uitwijkmogelijkheid voor 

een beperkte selectie van klanten van Kant en/of VTC.  

- Slechts zes van de garages liggen in het overlappende verzorgingsgebied van Kant Antwerpen 

en VTC Mechelen;  

- Een aantal garages zijn te klein om een geloofwaardig alternatief te vormen voor een erkende 

Volvo-distributeur, in termen van capaciteit, specialisatie en flexibiliteit of een combinatie 

hiervan. 

 Vandaar werden deze uitwijkmogelijkheden nader bestudeerd, door in een verzoek om 157.

inlichtingen te peilen naar de mate waarin zij zich in staat achten te concurreren met de 

erkende Volvo-distributeurs bij herstel- en onderhoudsopdrachten aan Volvo-vrachtwagens, de 

huidige capaciteit die deze garages ter beschikking hebben voor herstel- en onderhoudswerken 

aan (Volvo)-vrachtwagens en de mate waarin zij in staat zijn deze capaciteit op korte termijn 

uit te breiden.   

 De meerderheid104 van de door de aanmeldende partij opgelijste herstellers werd hierbij 158.

bevraagd, inclusief diegene die door de auditeur wat betreft locatie niet als volwaardige 

substituut kunnen worden beschouwd. De resultaten van deze bevraging worden hieronder 

besproken.  

 Enkele gecontacteerde multimerk garages gaan er vanuit dat zij in staat zijn zo goed als alle 159.

herstellingswerkzaamheden uit te voeren in hun werkplaats.105  

 Garage De Weser-Broes geeft aan over de originele Volvo-diagnoseapparatuur en software 160.

programma’s te beschikken, die uiteraard betalend zijn.106 

 TH Trucks, daarentegen, geeft aan niet alle mogelijke herstellingwerken aan Volvo 161.

vrachtwagens te kunnen uitvoeren. Zij beschikt niet over een aantal technische merkgebonden 

middelen en know-how.107 In principe kunnen zij wel alle onderhoudswerken uitvoeren tenzij er 

merkspecifieke technologie noodzakelijk is om de onderhoudswerken uit te voeren zoals 

bijvoorbeeld specifieke diagnoseapparatuur. 

 Ook Garage Kubrechts geeft aan niet alle mogelijke herstellingswerken te kunnen uitvoeren. 162.

Voor onder meer bepaalde elektronische werken worden de klanten doorgestuurd.108 Ook 

bepaalde complexe onderhoudswerken dienen elders uitgevoerd te worden.109 

 Wat betreft de beschikbaarheid van de noodzakelijke reserveonderdelen, zijn de meeste 163.

gecontacteerde multimerk garages van oordeel dat zij even snel over de nodige 

                                                           
104   Van niet alle opgelijste onafhankelijke herstellers konden bruikbare contactgegevens worden gevonden.  
105  Antwoord van Garage Beyens bvba van 20 november 2017, p.1; antwoord Garage Akkermans bvba van 20 november 2017; 

antwoord van Garage Bielen van 17 november 2017, p.1. 
106 Antwoord van Garage De Weser-Broes van 27 november 2017, p.2. 
107  Antwoord van TH trucks van 27 november 2017, p.4. 
108  Antwoord van Garage Kubrechts van 8 december 2017, p.6. 
109  Antwoord Garage Kubrechts van 8 december 2017, p.6. 
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reserveonderdelen kunnen beschikken als een erkende Volvo-garage.110 De onderdelen voor 

onderhoud liggen op stock, de andere onderdelen moeten afgehaald worden bij een dealer of 

worden ‘s nachts geleverd.111 

 TH trucks daarentegen, geeft ook hier aan dat zij geen deel uitmaakt van het service netwerk 164.

van Volvo en daarom niet even snel over reserveonderdelen kan beschikken als een erkende 

Volvo garage.112 Zij hebben geen zicht op de prijs die erkende Volvo garages dienen te betalen 

voor reserveonderdelen. 113 Zij ontvangen echter ook kortingen.  

 Ook Garage Kubrechts geeft aan niet even snel over reserveonderdelen te kunnen beschikken 165.

als een erkende Volvo garage.114 

 Drie garages geven aan dat zij niet aan dezelfde prijs kunnen aankopen.115 Het prijsverschil 166.

wordt niet doorgerekend aan de klant waardoor de winstmarge lager ligt bij hen.116 

 Eén onafhankelijke garage meent te kunnen aankopen aan dezelfde voorwaarden.117 167.

 Een aantal garages geeft aan geen zicht te hebben op het feit of zij de nodige 168.

reserveonderdelen kunnen aankopen als een erkende Volvo garage.118 Zij hebben geen zicht op 

de kortingen die worden toegekend aan de erkende garages.119  

 Wat de huidige capaciteit betreft die de onafhankelijke multimerk garages ter beschikking 169.

stellen aan vrachtwagens van Volvo, zijn volgende resultaten weergegeven:  

- Garage Bielen: huidige capaciteit van een 80-tal werkorders voor Volvo-vrachtwagens per 

week.120  Het is evenwel niet duidelijk wat Garage Bielen met werkorders bedoelt.  

- Garage Beyens: 1 Volvo vrachtwagen per week. 121 

- Garage Akkermans: huidige capaciteit van 5 Volvo vrachtwagens.122 

- Garage De Weser-Broes: Op dit moment ongeveer 10 vrachtwagens per week.123 

- TH Trucks: huidige capaciteit 3 Volvo vrachtwagens per week.124 

- Garage Kubrechts: huidige capaciteit van 10 Volvo-vrachtwagens per week.125 

                                                           
110          Antwoord van Garage Beyens bvba van 20 november 2017, p.1 antwoord van Garage Bielen van 17  

november 2017, p.1; antwoord van Garage De Weser-Broes van 27 november 2017, p.2; antwoord Garage Akkermans bvba van 20 
november 2017, p.2. 

111  Antwoord Garage Akkermans bvba van 20 november 2017, p.2. 
112  Antwoord van TH trucks van 27 november 2017, p.4. 
113  Antwoord van Garage Beyens bvba van 20 november 2017, p.1; antwoord Garage Akkermans bvba van 20 november 2017. 
114  Antwoord van Garage Kubrechts van 8 december 2017, p.6. 
115  Antwoord van TH trucks van 27 november 2017, p.4; antwoord van Garage De Weser-Broes van 27 november 2017, p.2; antwoord 

van Garage Kubrechts van 8 december 2017, p.6. 
116  Antwoord van Garage De Weser-Broes van 27 november 2017, p.2. 
117  Antwoord van Garage Bielen van 17 november 2017, p.1. 
118  Antwoord Garage Beyens bvba van 20 november 2017, p.1; antwoord van Garage Akkermans bvba van 20 november 2017, p.2. 
119  Antwoord Garage Beyens bvba van 20 november 2017, p.1. 
120  Antwoord van Garage Bielen van 17 november 2017, p.1-2. 
121  Antwoord van Garage Beyens bvba van 20 november 2017, p.2. 
122  Antwoord van Garage Akkermans bvba van 20 november 2017, p.2-3. 
123  Antwoord van De Weser-Broes van 27 november 2017, p.5. 
124  Antwoord van TH Trucks van 27 november 2017, p.5. 
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iii) Online klantenbevraging 

 De resultaten van de online klantenbevraging bevestigen de traditionele marktafbakening, 170.

waarbij de verschillende activiteiten (verkoop, herstel en onderhoud en verkoop van 

reserveonderdelen) tot aparte markten moeten worden gerekend.  

V.4.1.d Marktonderzoek bussen 

 Gezien het herstel en onderhoud van bussen slechts een beperkt aandeel in de activiteiten van 171.

de erkende Volvo-distributeurs vertegenwoordigt, werd de marktbevraging omtrent bussen 

niet uitgebreid naar klanten van bussen, noch  naar de onafhankelijke herstellers.  

 De resultaten uit de marktbevraging geven bijgevolg enkel het standpunt van concurrerende 172.

vrachtwagenmerken weer.  

 Wat de eventuele uitbreiding betreft van de markt van herstel en onderhoud aan vrachtwagens 173.

van het merk Volvo met herstel en onderhoud aan bussen van het merk Volvo, heeft de 

aanmeldende partij aangegeven dat er geen gespecialiseerde busherstellers bestaan, maar dat 

deze diensten worden verricht door herstellers van vrachtwagens.  

 In tegenstelling tot wat aanmeldende partij aangeeft, bestaan er wel degelijk bedrijven die zich 174.

gespecialiseerd hebben in herstel en onderhoud aan bussen. Deze zijn echter allen multimerk 

garages en van kleine omvang. 126 

V.4.1.e Beoordeling auditeur 

 De auditeur gaat vooreerst uit van een aparte markt voor naverkoopdiensten aan 175.

vrachtwagens. Het onderzoek heeft duidelijk uitgewezen dat er tot op heden nog geen sprake 

is van een systeemmarkt voor vrachtwagens. De naverkoopdiensten behoren bijgevolg niet tot 

dezelfde markt als de verkoopsactiviteit.  

 Vervolgens gaat de auditeur uit van een aparte markt voor herstel en onderhoud van 176.

vrachtwagens, los van de markt voor OTC-verkoop van reserveonderdelen. In de markt voor 

herstel en onderhoud zitten wel de reserveonderdelen vervat, die onlosmakelijk verbonden zijn 

met de herstel- en onderhoudswerken, en die bijgevolg mee in de kostenfactuur aan de 

eindklant worden doorgerekend.  

 De reserveonderdelen die - los van enige herstel- en onderhoudswerken op het ogenblik van de 177.

verkoop - worden doorverkocht op de OTC-markt van reserveonderdelen, behoren tot een 

aparte markt, die wordt beschreven in hoofdstuk V.5. Deze activiteit is te onderscheiden van de 

groothandelsmarkt voor de verkoop van reserveonderdelen waar Volvo deze reserveonderdelen 

verkoopt aan de erkende Volvo-distributeurs, die in hoofdstuk V.3 hierboven werd behandeld.  

 Voorts gaat de auditeur op grond van het onderzoek uit van een merkspecifieke markt voor 178.

herstel en onderhoud, dus herstel en onderhoud aan vrachtwagens van het merk Volvo. 

                                                                                                                                                                                           
125  Antwoord van Kubrechts van 8 december 2017, p.6. 
126   http://www.one-two.com/nl/vantyghem-bus-coach-frederik-vantyghem-126.htm,  
  http://vdvbusrepair.be/onderhoud/bussen, http://www.monte.be/atelnl.html   
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   De marktbevraging gaf geen eensluidend antwoord, maar de meerderheid van de 179.

respondenten wees op het bestaan van een merkspecifieke markt, omwille van merkgebonden 

technische vereisten, software, know-how, enz.  

 Dit betekent niet dat er geen herstel- of onderhoudswerken door garages van andere merken 180.

aan Volvo-vrachtwagens kunnen worden uitgevoerd. Echter, in vergelijking met de erkende 

Volvo-distributeurs, kunnen ze niet dezelfde service, flexibiliteit, dienstenaanbod, capaciteit en 

expertise ter beschikking stellen aan klanten met een Volvo-vrachtwagen. Dit blijkt onder meer 

uit de zeer beperkte capaciteit die garages van een bepaald merk ter beschikking stellen voor 

andere merken. Voorts zijn er klanten die bevestigd hebben dat ze voor vrachtwagens van 

verschillende merken binnen hun vloot, voor herstel en onderhoud gaan naar de garage van 

hetzelfde merk als de vrachtwagen, en dus niet met alle verschillende merken naar één 

specifieke garage (al dan niet van een bepaald merk).  

 Bovendien zijn er op de groothandelsmarkt van OTC-verkoop van reserveonderdelen spelers 181.

actief die niet-originele reserveonderdelen aanbieden. Waar de erkende herstellers via hun 

dealerovereenkomst beperkingen hebben ten aanzien van het gebruik van niet-originele 

onderdelen127, zijn de onafhankelijke herstellers hier niet aan onderhevig. Ook vanwege het 

verschil in dienstverlening op vlak van het gebruik van reserveonderdelen, kunnen deze spelers 

niet tot de markt van herstel en onderhoud aan commerciële voertuigen van het merk Volvo 

gerekend worden.  

 Om bovengaande redenen worden garages van andere merken niet tot deze markt gerekend. 182.

Wel kan worden gesteld dat ze lokaal een concurrentiële druk kunnen uitoefenen op de erkende 

Volvo-distributeurs.  

 Dezelfde redenering gaat op voor de onafhankelijke multimerk garages. Ook zij zullen bepaalde 183.

herstel- en onderhoudswerken kunnen uitvoeren aan Volvo-vrachtwagens, maar het 

dienstenaanbod van deze multimerk garages is onvoldoende substitueerbaar met het 

dienstenaanbod van de erkende Volvo-garages, zowel in termen van capaciteit, technische 

expertise, software, enz. De multimerk garages zullen bijgevolg niet tot de markt worden 

gerekend. Wel kunnen zij lokaal een concurrentiële druk uitoefenen op de erkende Volvo-

distributeurs.  

 Het marktonderzoek geeft onvoldoende duidelijkheid omtrent een verdere opdeling tussen 184.

complexe en lichte herstel- en onderhoudswerken. De merkspecifieke marktbenadering zorgt 

ervoor dat deze verdere opdeling overbodig wordt. Het merendeel van de complexe herstel- en 

onderhoudswerken is immers gelinkt aan merkspecifieke software en expertise. Indien een 

eventuele verdere opdeling tussen complexe en lichte werken noodzakelijk zou zijn voor de 

beoordeling van de transactie, kan die opdeling zich beperken tot segmenten binnen de markt 

voor herstel-en onderhoudswerken aan vrachtwagens van het merk Volvo.  

                                                           
127   Bijlage 8 bij de aanmelding: Dealerovereenkomst tussen Volvo Trucks Belgium en Garage Kant Antwerpen,  
  p.17, rn. 28.5, p.18, rn. 33.1 en p.30 definitie “Reserveonderdelen van Gelijke Kwaliteit”. 
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 Wat bussen betreft, stemt de auditeur tenslotte in met het voorstel van aanmeldende partij om 185.

de markt uit te breiden tot de markt voor herstel en onderhoud aan commerciële voertuigen.  

V.4.1.f Conclusie 

 Op basis van het marktonderzoek gaat de auditeur uit van een aparte markt voor herstel en 186.

onderhoud aan commerciële voertuigen (hierin inbegrepen zware vrachtwagens, middelzware 

vrachtwagens en bussen) van het merk Volvo. Hierin worden noch de activiteiten van de 

garages van andere merken opgenomen, noch de activiteiten van onafhankelijke multimerk 

garages.  

V.4.2 Geografische markt 

V.4.2.a Beslissingspraktijk 

 De Europese Commissie heeft in een aantal recente beslissingen de vraag naar de geografische 187.

omvang van de markt, nationaal, EER-breed of regionaal, open gelaten.128 

 Wat bussen betreft, heeft de Europese Commissie voor wat betreft de naverkoopsmarkt voor 188.

herstel en onderhoud nooit uitspraak gedaan over de precieze marktafbakening. 

 Er is geen precedent  van de BMA met betrekking tot deze markt.  189.

V.4.2.b Standpunt aanmeldende partij129 

 De aanmeldende partij geeft aan dat er indicaties bestaan dat er sprake is van een nationale 190.

markt maar neemt, in aansluiting bij de benadering van het auditoraat in andere zaken, de 

respectievelijke verzorgingsgebieden van Volvo Group Belgium (via de Volvo Truck Centers) en 

van de vestigingen van Kant als uitgangspunt. 

 Voor de markt voor het herstel en onderhoud van commerciële voertuigen van het merk Volvo 191.

worden in overleg met het Auditoraat de verzorgingsgebieden van Volvo Group Belgium en 

Kant voor elk van beide op geconsolideerde wijze, d.i. voor (i) de Kant garages gezamenlijk en 

(ii) de Volvo Truck Centers gezamenlijk, als het uitgangspunt genomen.  

 Deze verzorgingsgebieden zijn gedefinieerd op basis van de zogeheten 80% regel, zoals 192.

omschreven in Bijlage 28 van de aanmelding.  

V.4.2.c Marktonderzoek 

i) Marktbevraging 

 Ongeveer de helft van de bevraagde erkende Volvo-distributeurs omschrijft de markt als lokaal. 193.

De antwoorden liggen wel meer uit elkaar als er naar de inschatting van reistijd en afstand 

                                                           
128  Zaak COMP/M.4336, 20 december 2006, MAN/Scania; zaak COMP/M5157, 13 juni 2008, Volkswagen/Scania,24; Zaak 

COMP/M.6267, Volkswagen/MAN, 16-19. 
129  Aanmelding p. 32 en 49-52. 
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wordt gevraagd.130 De afstanden variëren van 25 km tot 80 km, en in reistijd van 30 minuten 

tot 60 minuten.  

 De andere helft van de  erkende Volvo-distributeurs  beschouwt de markt als nationaal.131 194.

 Wat de concurrerende merken betreft, beschouwen ook Mercedes, Iveco  en Scania deze markt 195.

als lokaal, met een rijafstand van 30 km en reistijd van 30 minuten, respectievelijk 30-40 km, 

30-40 minuten en 25 km en 30 minuten.132 

 Enkel volgens Daf en MAN is de markt nationaal.133 196.

 De grootte van het verzorgingsgebied werd ook getoetst via de online klantenbevraging. Op 197.

vraag 15134 geeft 80% van de respondenten een maximale reistijd aan van 30 minuten en een 

maximale afstand van 30 km. Deze resultaten stroken bijgevolg met de feitelijke geografische 

verdeling van het klantenbestand van de onderzochte Kant en VTC garages.  

ii) Analyse 

 Tijdens het marktonderzoek zijn de omzetcijfers opgevraagd voor herstel en onderhoud  van de 198.

verschillende Kant en VTC garages. Er werden verzorgingsgebieden op basis van 80% omzet 

afgebakend per garage.  

 Deze gegevens werden op postcode-niveau opgevraagd om voldoende nauwkeurig na te 199.

kunnen gaan in welk geografisch gebied elk van de garages afzonderlijk het meest actief is, en 

wat de reistijd of afstand is die klanten bereid zijn om af te leggen tot aan de garage voor de 

verschillende activiteiten.  

 Hiertoe werd een bestand opgemaakt met alle unieke postcodes in België (1.146 in totaal) met 200.

de coördinaten van het centrum van elk van deze postcodes. Vervolgens werd de reistijd 

berekend van elk van de Belgische Kant garages (Antwerpen, Beerse, Olen en Sint-Niklaas)en 

elk van de Belgische VTC garages (Brussel, Kampenhout en Mechelen) naar het centrum van 

alle postcodes.  

 De postcodes werden gerangschikt op reistijd en vervolgens werd per garage het gebied 201.

afgebakend van de dichtstbijzijnde postcodes bij elke garage waarbinnen 80% van de 

binnenlandse omzet van de desbetreffende garage werd gegenereerd door verkoop van Volvo 

vrachtwagens voor de periode 2011-2016. 

 Naast het verzorgingsgebied van elke afzonderlijke garage, werd voor herstel en onderhoud 202.

eveneens het verzorgingsgebied afgebakend voor de vier Kant garages samen. Hiertoe werden 

                                                           
130  Antwoord van Dupont van 19 oktober 2017, p.4; antwoord Paesen van 23 oktober 2017, p.6; antwoord  

 van Truck Service Sébastian SA van 24 oktober 2017; antwoord van Breuer Antoine SA van 25 oktober 2017, p.2; antwoord van 
Autovil van 18 december 2017, p.6. 

131  Antwoord van Automobilia van 18 oktober 2017, p.5; Antwoord van Derma Trucks NV van 26 oktober 2017; antwoord van Nebim NL 
van 10 november 2017; antwoord van Nebim NV van 10 november 2017. 

132  Antwoord van Mercedes van 23 november 2017, p.2.; .6; antwoord van Iveco van 25 oktober 2017, p.2;  
  antwoord van Scania  van 16 november 2017, p.5. 
133  Antwoord van Man Truck & Bus Belgium NV, p.5. 
134   15. Wat is de maximale afstand en reistijd die uw onderneming bereid is af te leggen voor een 
  onderhoud en een niet dringend herstel? 
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de vier afzonderlijke gebieden op elkaar geplakt. Dezelfde oefening werd uitgevoerd voor de 

drie VTC garages samen.  

 In annex I tonen figuren 1 t.e.m. 9 de geografische spreiding van de gegeneerde omzet binnen 203.

deze markt, voor elk van de afzonderlijke garages, voor de gezamenlijk groep van Kant garages 

en voor de gezamenlijke groep van VTC garages.  

 De kleuren, van groen naar rood op de bijhorende kaartjes, geven aan hoeveel omzet er door de 204.

betrokken garages in een postcode gegenereerd wordt, waarbij rood de gebieden met de 

hoogste omzet aangeeft.  

  Deze oefening resulteert in lokale verzorgingsgebieden voor herstel en onderhoud van 205.

commerciële voertuigen van het merk Volvo waarbij de maximale reistijd gemiddeld 33,6 

minuten bedraagt. Hieronder worden de resultaten gegeven voor elke garage afzonderlijk: 

 

Grootte 80% gebied (min) 

Kant Antwerpen […] 

 Beerse […] 

 Olen […] 

 Sint-Niklaas […] 

 Gemiddeld [30-40] 

VTC Mechelen […] 

 Kampenhout […] 

 Brussel […] 

 Gemiddeld [30-40] 

 

 Er dienen enkele opmerkingen gemaakt te worden bij de berekening van de 80% gebieden. Ten 206.

eerste werd de reistijd gebruikt tussen het adres van de betreffende garage en het centrum van 

de postcodes waarin klanten geadresseerd zijn. De individuele adressen van de klanten werden 

dus niet gebruikt voor de berekeningen. Aangezien de 80% verzorgingsgebieden van de 

garages steeds een voldoende groot aantal postcodes bevatten, zou een meer gedetailleerde 

analyse op adresniveau slechts een beperkte meerwaarde opleveren en dit zou volgens het 

auditoraat geen impact hebben op de verdere conclusies van het onderzoek. 

 Ten tweede werden voor de berekeningen enkel Belgische en geen buitenlandse postcodes 207.

gebruikt. In principe kunnen de 80% gebieden echter ook over de landsgrenzen heen lopen. Dit 

zou bijvoorbeeld relevant kunnen zijn voor de Kant garages Antwerpen, Sint-Niklaas en Beerse 

waarvoor het berekende 80% gebied tot tegen de Nederlandse grens loopt. Het percentage 

buitenlandse klanten (waarvan er ook een groot deel uit de Oost-Europese deelstaten van de 

EU komen) van deze garages ligt echter niet hoger dan voor de andere betrokken garages 

(typisch 3-7% van de omzet), wat suggereert dat de landsgrens een relevante barrière vormt 
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voor Nederlandse klanten om Belgische garages te bezoeken en vice versa.135 Daarom werd de 

Belgische landsgrens opgelegd als grens van de 80% gebieden. Volgens de auditeur heeft deze 

assumptie geen impact op de verdere conclusies van het onderzoek. 136 

 Ten derde dient opgemerkt dat voor de berekeningen idealiter de reistijd gebruikt zou worden 208.

van de locatie waar een vrachtwagenchauffeur die beslist om een bepaald garage te bezoeken 

zich bevindt (vb. plaats van depannage, woonplaats chauffeur) in plaats van de locatie waar 

zijn werkgever zich bevindt. Dit zou een impact kunnen hebben op de analyse, maar aangezien 

deze informatie typisch niet geregistreerd wordt en dus niet ter beschikking staat van de 

partijen, kon deze niet in rekening gebracht worden in de analyse. 

 Ten vierde dient opgemerkt dat voor het afbakenen van de 80% gebieden enkel de data 209.

gebruikt werd van omzet door werkuren op de werkplaats van de garages en niet van de omzet 

gegenereerd door de reserveonderdelen die hierbij gebruikt werden. De auditeur maakt de 

assumptie dat deze omzet proportioneel is aan de omzet door werkuren en dat dit de 

resultaten niet vertekent. Deze assumptie wordt bovendien gestaafd door het inspecteren van 

de werkelijke geografische spreiding van de omzet gegenereerd door de verschillende Kant en 

VTC garages via de verkoop en/of gebruik van reserveonderdelen. 137 De figuren 10 t.e.m. 18 in 

annex I tonen de geografische spreiding van de gegeneerde omzet binnen deze markt, voor elk 

van de afzonderlijke garages, voor de gezamenlijke groep van Kant garages en voor de 

gezamenlijke groep van VTC garages. Deze geografische spreiding komt in sterke mate overeen 

met de geografische spreiding bij herstel en onderhoud die worden afgebeeld in figuren 1 

t.e.m. 9. 

 Tenslotte werd er ook getest of de 80% regel accuraat is voor het inschatten van de 210.

verzorgingsgebieden. In annex II tonen figuren 1 t.e.m. 7 het gecumuleerd percentage van 

gegenereerde omzet per garage in functie van de reistijd die klanten afleggen tot aan de 

garage. Voor de meeste garages is er een duidelijke sprong in extra reistijd die klanten afleggen 

op de grens van het 80% gebied en het 90% gebied (de curve wordt beduidend vlakker wanneer 

de 80% grens overschreden wordt), wat suggereert dat de 80% regel een goede inschatting is 

van het kerngebied. Enkel voor de garages VTC Brussel en Kant Beerse kan er geargumenteerd 

worden dat de 90% grens misschien beter zou zijn dan de 80% grens. De auditeur ziet op basis 

van deze test geen reden om af te wijken van de standaard 80% regel.  

 

 

                                                           
135  Kant garage Hulst in Nederland lijkt hierop een uitzondering te vormen, zij genereren [VERTROUWELIJK]% procent van hun omzet in 

België. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat hun locatie vlak bij de Belgische grens dicht bij de Antwerpse haven ligt en het feit dat 
ze onder het zeggenschap vallen van het Belgische Kant.   

136  Merk op dat in onderstaande berekening van de marktaandelen wel in rekening wordt gebracht hoeveel omzet de Nederlandse 
garages genereren in de verzorgingsgebieden van de betrokken Belgische garages. De discussie hier betreft dus louter de vraag of 
bepaalde Nederlandse postcodes bij de 80% gebieden van de besproken Kant garages dienen genomen te worden of niet. 

137   Op basis van de cijfers kon geen opdeling worden gemaakt tussen de omzet gegenereerd via de OTC- 
  verkoop van reserveonderdelen, dan wel het gebruik van deze onderdelen in kader van herstel en  
  onderhoud. 
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V.4.2.d Conclusie 

 Op basis van het marktonderzoek concludeert de auditeur dat de geografische markt voor 211.

herstel en onderhoud aan commerciële voertuigen van het merk Volvo lokaal is.  

 De 80%-omzet isochronen komen gemiddeld overeen met een rijafstand van 33,6 minuten. 212.

V.5 De OTC-verkoop van reserveonderdelen voor commerciële voertuigen  

 De verkoop van reserveonderdelen kan worden opgedeeld in twee luiken: op kleinhandelsniveau 213.

is er de verkoop van reserveonderdelen aan de eindklant in het kader van de herstellings- en 

onderhoudswerken aan commerciële voertuigen, op groothandelsniveau is er enerzijds de 

verkoop door Volvo aan haar distributeurs (die reeds werd besproken in sectie V.3) en 

anderzijds de verkoop van reserveonderdelen door de distributeurs aan derde partijen zoals 

klanten met een in-house garage en niet-erkende onafhankelijke herstellers (de OTC-verkoop). 

 De kleinhandelsactiviteit staat in functie van het herstel en onderhoud waarbij men het gebruik 214.

van het onderdeel doorrekent aan de klant. Deze werd hierboven besproken bij de markt voor 

herstel en onderhoud van commerciële voertuigen. 

 De OTC-verkoop wordt hieronder besproken. 215.

V.5.1 Productmarkt 

V.5.1.a Beslissingspraktijk 

 In haar beslissingspraktijk heeft de Europese Commissie nooit uitspraak gedaan over de precieze 216.

marktafbakening van de diensten na verkoop (herstel en onderhoud, en verkoop van 

reserveonderdelen) bij vrachtwagens138 noch bussen. 

 Evenwel stelt de Europese Commissie dat de markten voor herstellings-en onderhoudsdiensten 217.

van motorvoertuigen (waarbij dit begrip ook vrachtwagens en bussen omvat) en voor 

distributie van reserveonderdelen van motorvoertuigen doorgaans merkspecifiek zijn.139 

 Er is geen precedent van de BMA met betrekking tot deze markt. 218.

V.5.1.b Standpunt aanmeldende partij140 

 Aanmeldende partij geeft aan dat er ernstige indicaties bestaan dat er sprake is van een 219.

systeemmarkt.  

 Het gaat voor doeleinden van deze aanmelding echter uit van de traditionele benadering met 220.

een afzonderlijk markt voor de verkoop van reserveonderdelen. 

 Naar analogie met het herstel en onderhoud, kan ook voor de verkoop van reserveonderdelen 221.

een afzonderlijke markt geschikt voor commerciële voertuigen (vrachtwagens en bussen) 

                                                           
138   Zaak COMP/M.6267, 26 juni 2010, Volkswagen/MAN, 7 (inclusief voetnoot 5). 
139  Bekendmaking van de Europese Commissie, Aanvullende richtsnoeren betreffende verticale beperkingen  
  in overeenkomsten voor de verkoop en herstelling van motorvoertuigen en voor de distributie van de  
  reserveonderdelen voor motorvoertuigen, PB [2010] C138/16, punten 15 en 57. 
140  Aanmelding p. 31-36. 
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worden onderkend. Ook hier kan op grond van de hoge graad van gemeenschappelijkheid van 

de relevante componenten worden uitgegaan van een markt voor reserveonderdelen geschikt 

voor vrachtwagens en bussen.  

 De aanmeldende partij gaat uit van een merk-specifieke markt beperkt tot de verkoop van 222.

reserveonderdelen geschikt voor commerciële voertuigen van het merk Volvo. Nochtans liggen 

verschillende objectieve aanwijzingen voor dat deze markten ruimer kunnen zijn en ook andere 

merken kunnen omvatten: 

- Erkende herstellers zijn vrij om ook herstel en onderhoud te verrichten aan vrachtwagens van 

concurrerende merken als niet-erkend servicepunt. Dat zij dit ook daadwerkelijk doen, wordt 

reeds aangetoond voor de Volvo Truck Centers en Kant in Bijlage 3 en Bijlage 4. Er zijn ook 

diverse onafhankelijke herstellers die herstel en onderhoud verrichten aan meerdere merken. 

- Hetzelfde geldt voor de verkoop van reserveonderdelen: erkende distributeurs van 

vrachtwagens zijn vrij om reserveonderdelen te verdelen van andere merken (Bijlage 9) en de 

markt wordt ook gekenmerkt door onafhankelijke verdelers van zowel originele als niet-

originele onderdelen van verschillende merken. 

V.5.1.c Marktonderzoek 

 Tijdens de marktbevraging werd er niet ingegaan op het bestaan van een aparte markt voor de 223.

verkoop van reserveonderdelen. 

V.5.1.d Beoordeling auditeur 

 De auditeur gaat uit van een groothandelsmarkt voor de OTC-verkoop van reserveonderdelen 224.

geschikt voor commerciële voertuigen van het merk Volvo. Hierin zijn de reserveonderdelen die 

onlosmakelijk verbonden zijn met herstel en onderhoudswerken niet inbegrepen.  

 De auditeur wenst bovendien in navolging van de aanmeldende partij aan te geven dat ook 225.

aanbieders van niet-originele reserveonderdelen tot de markt behoren.  

V.5.2 Geografische markt 

V.5.2.a Beslissingspraktijk 

 Wat vrachtwagens en bussen betreft, heeft de Europese Commissie nooit uitspraak gedaan over 226.

de precieze marktafbakening wat betreft de naverkoopsmarkt voor de verkoop van 

reserveonderdelen. 

V.5.2.b Standpunt aanmeldende partij141 

 De aanmeldende partij geeft aan dat er indicaties bestaan dat er sprake is van een nationale 227.

markt maar neemt, in aansluiting bij de benadering van het auditoraat in andere zaken, de 

respectievelijke verzorgingsgebieden van Volvo Group Belgium (via de Volvo Truck Centers) en 

van de vestigingen van Kant als uitgangspunt. 

                                                           
141  Aanmelding p. 32 en 49-52.  
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 Gezien de verkoop van reserveonderdelen geschikt voor commerciële voertuigen van het merk 228.

Volvo aansluit bij herstel en onderhoud van commerciële voertuigen van het merk Volvo, wordt 

ook voor de reserveonderdelen de geconsolideerde benadering, d.i. voor (i) de Kant garages 

gezamenlijk en (ii) de Volvo Truck Centers gezamenlijk, gevolgd.  

 Deze verzorgingsgebieden zijn gedefinieerd op basis van de 80% regel zoals omschreven in 229.

Bijlage 28 van de aanmelding.  

V.5.2.c  Marktbevraging 

 Bij de concurrerende merken zijn MAN, Daf en Iveco van mening dat de markt nationaal is.142 230.

Een argument hiervoor is dat afstand geen rol speelt aangezien de verkoop meestal via 

webshops plaatsvindt. 

 Enkel Scania stelt dat de markt lokaal is (25 km in afstand, 30 min in reistijd).143 Mercedes 231.

beschouwt de markt als nationaal en lokaal (30 km in afstand, 30-45 min in reistijd).144 

 De resultaten van de marktbevraging bij de erkende Volvo-distributeurs verstrekken geen 232.

eenduidig beeld aangaande het geografisch karakter van deze markt. Ongeveer de helft 

omschrijft de markt als lokaal,145 waarbij de ingeschatte afstanden variëren van 50 km tot 80 

km, en de reistijd van 30 minuten tot 60 minuten.  

 De andere helft beschouwt de markt als nationaal.146 233.

V.5.2.d Beoordeling auditeur 

 De marktrealiteit waarbij herstellers reserveonderdelen vanuit het hele land betrekken en de 234.

marktbevraging wijzen op een nationale afbakening van de markt. Op deze markt zijn garages 

actief, maar evenzeer nationale spelers gespecialiseerd in de OTC-verkoop van 

reserveonderdelen voor vrachtwagens.  

 OTC-aankopen zijn niet altijd gelinkt aan urgente herstel- en onderhoudswerken (bijvoorbeeld 235.

aankopen in functie van stockbeheer). Zelfs in geval van urgentie zijn heel wat spelers in staat 

om reserveonderdelen voor commerciële voertuigen van het merk Volvo op minder dan één 

werkdag te leveren over heel België. 

 Op basis van bovenstaande gaat de auditeur voor de beoordeling van voorliggende transactie 236.

uit van een nationale markt. 

 

 

                                                           
142  Antwoord van Man Truck & Bus Belgium NV, p.5; antwoord van Daf Truck België van 19 oktober 2017, p.2; antwoord van Iveco van 

25 oktober 2017, p.2. 
143  Antwoord van Scania van 16 november 2017, p.4. 
144  Antwoord van Mercedes van 23 november 2017, p.3. 
145  Antwoord Paesen van 23 oktober 2017, p.6; antwoord van Truck Service Sébastian SA van 24 oktober 2017, p.5; antwoord van 

Breuer Antoine SA van 25 oktober 2017, p.2. 
146        Antwoord van Dupont van 19 oktober 2017, p.5; antwoord van Automobilia van 18 oktober 2017, p.5; antwoord van Nebim NL van 

10 november 2017, p.6; antwoord van Nebim NV van 10 november 2017, p. 6; antwoord van Derma Trucks NV van 26 oktober 2017. 
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V.6 De verhuur van vrachtwagens 

V.6.1 Productmarkt 

V.6.1.a Beslissingspraktijk 

 De markt voor de verhuur van vrachtwagens wordt door de Europese Commissie als een 237.

afzonderlijke markt beschouwd. Zij heeft ook een verdere opsplitsing op basis van het 

maximale toelaatbare totaalgewicht overwogen, maar liet de vraag uiteindelijk open.147 

V.6.1.b Standpunt aanmeldende partij148 

 De aanmeldende partij verwijst naar de beslissing van de Europese Commissie in de zaak 238.

Iveco/Fraikin waarbij een aparte markt voor de verhuur van vrachtwagens werd weerhouden.  

V.6.1.c Marktonderzoek 

 Tijdens de marktbevraging werd niet ingegaan op de markt voor de verhuur van vrachtwagens. 239.

V.6.1.d Beoordeling auditeur 

 De auditeur gaat, op grond van de aanmelding, voor de beoordeling van voorliggende 240.

transactie uit van een markt voor de verhuur van vrachtwagens. 

V.6.2 Geografische markt 

V.6.2.a Beslissingspraktijk 

 De Europese Commissie overwoog dat deze markt nationaal is, maar liet deze vraag uiteindelijk 241.

open.149 

V.6.2.b Standpunt aanmeldende partij150 

 Voor de beoordeling van de voorgenomen concentratie, gaat aanmeldende partij uit van een 242.

Belgische markt voor de verhuur van vrachtwagens.  

V.6.2.c Marktonderzoek 

 Tijdens de marktbevraging werd er niet ingegaan op de markt voor de verhuur van 243.

vrachtwagens. 

V.6.2.d Beoordeling auditeur 

 De auditeur gaat, op grond van de aanmelding, voor de beoordeling van voorliggende 244.

transactie uit van een nationale markt. 

 

 

 

                                                           
147  Zaak COMP/M.1739, 3 december 1999, Iveco / Fraikin, par. 8.  
148  Aanmelding, p. 53.  
149  Zaak COMP/M.1739, 3 december 1999, Iveco / Fraikin, par. 9. 
150  Aanmelding, p. 53.  
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V.7 Verkoop van motoren 

V.7.1 Productmarkt  

V.7.1.a Beslissingspraktijk 

 In de zaak M6172 Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen heeft de Europese Commissie 245.

geoordeeld dat wat betreft de zuigermotoren, de markt kan worden opgesplitst naargelang (i) 

de brandstof waarop de motor functioneert, (ii) de eindtoepassing zijnde het voorziene gebruik 

van de motor, (iii) de motorsnelheid, (iv) de vermogensuitvoer, waarbij zij telkens per mogelijk 

opdelingscriterium mogelijke verdere opsplitsingen bespreekt. Zij laat echter telkens de 

precieze marktafbakening open.  

 In haar eerdere beslissing  in Caterpillar/Perkins Engines had de Commissie reeds geoordeeld 246.

dat er een onderscheid kan gemaakt worden op basis van eindtoepassing tussen (i) industriële 

motoren (ii) motoren voor vrachtwagens voor wegtransport (iii) (stroom-) generatoren met 

zuigermotoren, (iv) motoren voor maritieme toepassingen, (v) motoren voor 

spoorwegtoepassingen en (vi) motoren voor automobiel toepassingen (personenwagens).151  

 Voor een uitgebreidere beschrijving van de beslissingspraktijk kan verwezen worden naar de 247.

uiteenzetting van de aanmeldende partij hieronder.  

V.7.1.b Standpunt aanmeldende partij152 

 Volgens beschikkingspraktijk van de Europese Commissie kan de markt voor zuigermotoren153 248.

(‘reciprocating engines’ of ‘piston engines’, hierna: motoren) opgesplitst worden naargelang (i) 

de brandstof waarop de motor functioneert, (ii) de eindtoepassing, zijnde het voorziene gebruik 

van de motor, (iii) de motorsnelheid en (iv) de vermogensuitvoer.154 

 Op die manier komt men tot volgende markten.  249.

i) De markt voor scheepsmotoren (motoren voor pleziervaartuigen en motoren voor 

beroepsvaartuigen) 

 Een verdere indeling van de markt voor de verkoop van scheepsmotoren in (i) hoofdmotoren 250.

voor aandrijfsystemen voor schepen155 en (ii) hulpmotoren156 bleek niet eenduidig uit een 

marktonderzoek van 2011.157 

                                                           
151  Zaak COMP/M.1094, 23 februari 1998, Caterpillar/PerkinsEngines, 14. 
152  Aanmelding p. 58-62. 
153  Europese Commissie 25 juli 2011, COMP/M.6172, Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen, para 15:  

“Reciprocating engines, also known as piston engines, are heat engines that use one or more reciprocating pistons to convert 
pressure into a rotating motion. This rotary motion can be coupled to chive another device (e.g., a compressor, propeller or 
generator) for use in a variety of end-applications including mechanical drive/gas compression, transportation (marine and 
locomotive) and power generation applications.” 

154  Europese Commissie 25 juli 2011, COMP/M.6172, Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen, para 17-42. 
155  Europese Commissie 26 september 2010, COMP/M.6267, Volkswagen / Man, voetnoot 87: “Marine propulsion is the mechanism or 

system used to move a ship or boat across water.” Vrije vertaling: “Een aandrijfsysteem voor schepen is het mechanisme of het 
systeem dat wordt gebruikt om een schip of boot over het water te doen voortbewegen.” 

156  Europese Commissie 26 september 2010, COMP/M.6267, Volkswagen / Man, voetnoot 88: “Auxiliary engines are any engines that 
are not main propulsion engines. They are used for generators, water pumps, air compressors, winches etc.”. Vrije vertaling: 
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 Een verdere indeling van de markt voor de verkoop van scheepsmotoren naargelang de 251.

categorie van eindgebruik, zijnde (i) de pleziervaart (“marine leisure”) en (ii) de beroepsvaart 

(“marine commercial”)158 werd meermaals door de Europese Commissie overwogen159 en werd 

eveneens bevestigd in een marktonderzoek van 2010.160  

 De Partijen gaan voor doeleinden van deze aanmelding dan ook uit van de hierboven 252.

omschreven opsplitsing tussen motoren voor pleziervaartuigen en motoren voor 

beroepsvaartuigen. 

 De Partijen zijn van oordeel dat geen verdere indeling naargelang de vermogensuitvoer van de 253.

scheepsdieselmotoren aan de orde is.161  

ii) De markt voor industriële dieselmotoren 

 In eerdere beslissingen heeft de Europese Commissie overwogen om de markt voor de verkoop 254.

van industriële dieselmotoren verder op te splitsen naargelang het eindgebruik van de motor in 

industriële dieselmotoren voor (i) de bouw, (ii) grondverzet of ‘earthmoving applications’, (iii) 

materiaalbehandeling (‘material handling’) en (iv) landbouw.162 Recenter marktonderzoek heeft 

echter uitgewezen dat zulke verdere indeling niet aangewezen is.163 De Partijen gaan bijgevolg 

uit van een unieke markt voor industriële dieselmotoren. 

iii) De markt voor diesel stroomgeneratoren 

 In de Europese beschikkingspraktijk werd een aparte productmarkt overwogen voor (stroom-) 255.

generatoren met zuigermotor (‘generation sets’ of ‘gensets’). De exacte marktdefinitie werd 

uiteindelijk opengelaten.164 Een generator met zuigermotor is een toestel dat een zuigermotor 

met verschillende soorten hulpapparatuur zoals een elektriciteitsgenerator, een 

turbocompressor en eventuele andere apparatuur (naar keuze van de afnemer) combineert tot 

een autonoom toestel voor de opwekking van elektriciteit.165  

                                                                                                                                                                                           
“Hulpmotoren zijn alle motoren die geen hoofdmotoren voor aandrijfsystemen zijn. Zij worden gebruikt voor generatoren, 
waterpompen, luchtcompressoren, lieren, etc. 

157  Europese Commissie 25 juli 2011, COMP/M.6172, Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen, par. 26. 
158  Europese Commissie 26 september 2010, COMP/M.6267, Volkswagen / Man, par. 191. 
159  Europese Commissie 13 juni 2008, COMP/M.5157, Volkswagen/Scania, para. 21-23. 
160  Europese Commissie 26 september 2010, COMP/M.6267, Volkswagen / Man, par. 191. 
161  Europese Commissie 25 juli 2011, COMP/M.6172, Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen, par. 41. 
162  Europese Commissie 23 februari 1998, IV/M.1094, par. 14; Europese Commissie 20 december 2006, COMP/M.4336, MAN/Scania, 

par. 39; Europese Commissie 13 juni 2008, COMP/M.5157, Volkswagen/Scania par. 18; Europese Commissie 26 september 2010, 
COMP/M.6267, Volkswagen / Man, par. 192. 

163  Europese Commissie 26 september 2010, COMP/M.6267, Volkswagen / Man, par. 192: “Most of the respondents to the market 
investigation indicated that further segmentation of industrial engines, and in particular a distinction between engines for 
construction, earthmoving and materials handling applications might indeed not be appropriate. Certain respondents point out that 
(i) the base engine is similar for all such applications and the distinction does not relate to technical limitations (ii) there is no 
commercial practice to distinguish between such subcategories, consequently no sales or market share data are being collected 
separately for those three sub-segments.” 

164  Europese Commissie 25 juli 2011, COMP/M.6172, Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen, par. 46 en 48; Europese Commissie 4 
januari 2011, COMP/M.6039, GE/Dresser, 4 January 2011, PAR. 

165  Europese Commissie 25 juli 2011, COMP/M.6172, Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen, par.43. Zie ook: samenvatting van het 
besluit van de Commissie van 19 oktober 2011 waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de interne markt en de 
werking van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/M.6106 — Caterpillar/MWM), par. 12. 
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 Er bestaan twee algemene types van generatoren met zuigermotor die verschillen naargelang 256.

de brandstof die zij verbruiken: (i) diegene die functioneren op gas en (ii) diegene die 

functioneren op vloeibare brandstof.166 De Europese Commissie liet in haar beschikkingspraktijk 

evenwel in het midden of beide types een afzonderlijke productmarkt uitmaken dan wel deel 

uitmaken van één overkoepelde productmarkt.167 De Partijen zijn enkel actief in de verkoop van 

dieselgeneratoren met zuigermotor. 

V.7.1.c Marktonderzoek 

 Op basis van de marktbevraging kan een onderscheid gemaakt worden tussen scheepsmotoren 257.

en industriële motoren.168 

 Er is volgens de bevraagden geen verdere opdeling van de markt voor scheepsmotoren nodig 258.

tussen pleziervaartuigen en beroepsvaartuigen.169 Motoren bestemd voor pleziervaartuigen 

kunnen ook gebruikt worden voor beroepsvaartuigen en omgekeerd. 

 Binnen deze markt zal de klant dan een keuze maken op basis van het eindgebruik en de 259.

vereiste vermogen. 

V.7.1.d Beoordeling auditeur 

 De auditeur gaat, op grond van de aanmelding, voor de beoordeling van voorliggende 260.

transactie uit van de markt voor de verkoop van industriële dieselmotoren, de markt voor de 

verkoop van diesel stroomgeneratoren, de markt voor de verkoop van dieselmotoren voor 

pleziervaartuigen en de markt voor de verkoop van dieselmotoren voor beroepsvaartuigen. 

V.7.2 Geografische markt 

V.7.2.a Beslissingspraktijk 

 De Europese Commissie heeft in verschillende beslissingen vastgesteld dat de markt voor de 261.

verkoop van dieselmotoren (scheepsmotoren en industriële motoren) als ten minste EER-wijd 

moet worden beschouwd.170 

V.7.2.b Standpunt aanmeldende partij171  

 De beschikkingspraktijk van de Europese Commissie erkent sinds lang dat de markt voor de 262.

verkoop van dieselmotoren (daarin begrepen scheepsmotoren en industriële motoren) te 

beschouwen is als ten minste EER-wijd doch dat niet kan worden uitgesloten dat de markt 

wereldwijd is. 

                                                           
166  Europese Commissie 25 juli 2011, COMP/M.6172, Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen, par. 43. 
167  Europese Commissie 25 juli 2011, COMP/M.6172, Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen, par. 43.  Europese Commissie 4 januari 

2011, COMP/M.6039, GE/Dresser, 4 January 2011, par. 24. 
168  Antwoord van Yanmar Marine International BV van 16 oktober 2017, p.2. 
169  Antwoord van Yanmar Marine International BV van 16 oktober 2017, p.1. 
170  Zaak COMP IV/M.1015, 17 november 1997, Cummins/Wärtsilä, 20;, Zaak COMP IV/M.1094, 23 februari 1998, Caterpillar/Perkins 

Engines, 19;  Zaak COMP/M.4336, 20 december 2006, MAN/Scania, 60; Zaak COMP/M.5157, 13 juni 2008, Volkswagen/Scania, 26; 
Zaak COMP/M.6267, 26 september 2010, Volkswagen / Man,  199. 

171  Aanmelding p.62-63. 
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 Partijen zijn van oordeel dat de markt voor dieselmotoren te beschouwen is als een wereldwijde 263.

markt aangezien:  

- de concurrentie plaatsvindt op een wereldwijd niveau, wat onder meer blijkt uit het feit dat de 

voornaamste concurrenten van de Partijen gevestigd zijn in Azië of de VSA;  

- de transportkosten voor dieselmotoren zeer laag liggen (en gewoonlijk minder dan 5% van de 

verkoopprijs van de motor uitmaken); 

- de afnemers van motoren inkopen op een globaal niveau; 

- de meerderheid van de belangrijkste producenten van dieselmotoren afnemers bedienen over 

heel de wereld en dit vanuit een beperkt aantal productiefaciliteiten van waaruit dieselmotoren 

wereldwijd worden verscheept; 

- een aantal grote concurrenten172 die actief zijn binnen de EER, doch geen dieselmotoren 

produceren binnen de EER, hun afnemers bedienen via rechtstreekse invoer in de EER;  

- een aantal in de EER gevestigde producenten173 een substantieel aandeel van de binnen de EER 

geproduceerde dieselmotoren exporteren naar landen buiten de EER;  

- de grote producenten van dieselmotoren dezelfde merken gebruiken wereldwijd; en  

- er geen significante prijsverschillen zijn op te merken tussen de EER, de VSA en Azië anders dan 

die veroorzaakt door wisselkoersfluctuaties. 

 Hoewel partijen benadrukken dat de markt voor de verkoop van dieselmotoren wereldwijd is, 264.

gaan zij voor doeleinden van deze aanmelding uit van de door de Europese Commissie erkende 

nauwste markt, met name een EER-wijde markt voor de verkoop van dieselmotoren. Dat ten 

minste een EER-wijde markt moet worden weerhouden, zag de Europese Commissie bevestigd 

in een marktonderzoek uit 2010.  

 Een recent marktonderzoek bevestigde expliciet dat de markt voor de verkoop van 265.

scheepsmotoren te beschouwen is als ten minste EER-wijd. 

 In eerdere beslissingen heeft de Europese Commissie overwogen dat de relevante geografische 266.

markt voor de verkoop van stroomgeneratoren (diesel) met zuigermotor (‘gensets’) ten minste 

EER-wijd is, doch het kon niet worden uitgesloten dat deze markt te beschouwen is als 

wereldwijd. 

 In eerdere beslissingen heeft de Europese Commissie vastgesteld dat ten minste een EER-wijde 267.

markt moet worden weerhouden.174 De wet- en regelgeving is grotendeels geharmoniseerd, er 

zijn geen significante prijsverschillen binnen de EER en de vervoerskosten zijn insignificant in 

verhouden tot de waarde van de motoren. 

                                                           
172  Caterpillar, Cummins en John Deere (allemaal gevestigd in de VSA). Doosan, Hyundai en Daewoo (allemaal gevestigd in Zuid-Korea). 

Yanmar en Isuzu (allebei gevestigd in Japan). Rrun (gevestigd in China). 
173  Daimler en Volkswagen. 
174  Beslissing COMP/M.6267, Volkswagen/MAN, 199. 
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V.7.2.c Marktonderzoek 

 Eén concurrent heeft aangegeven dat de markt voor motoren voor scheepsvaartuigen een 268.

Europese markt175 is. Hierbij wordt enerzijds verwezen naar het feit dat de wetgeving die van 

toepassing is op motoren vaak Europese wetgeving is en anderzijds op de vaststelling dat 

Engels de meest gebruikte taal is in de sector. 

 Een andere mogelijke opdeling is op basis van de emissieregulering die bepaalt aan welke 269.

voorwaarden een motor moet voldoen in een bepaalde regio.176 

V.7.2.d Beoordeling auditeur 

 De auditeur gaat op grond van de aanmelding en het marktonderzoek, voor de beoordeling van 270.

voorliggende transactie, uit van een EER-wijde omvang van de markt.  

V.8 De verkoop op groothandelsniveau van reservemotoren en 

reserveonderdelen voor motoren 

 Kant verkoopt, als Volvo Penta Center, reservemotoren -en onderdelen van het merk Volvo aan 271.

de Volvo Penta Service Dealers. 

V.8.1 Productmarkt 

V.8.1.a Beslissingspraktijk 

 Er is geen specifieke beslissingspraktijk met betrekking tot de verkoop op groothandelsniveau 272.

van reservemotoren en reserveonderdelen voor motoren. 

V.8.1.b Standpunt aanmeldende partij177 

 Aanmeldende partij gaat uit  van een algemene markt voor de verkoop van reserveonderdelen. 273.

V.8.1.c Marktonderzoek 

 Bij de marktbevraging werd niet ingegaan op de markt voor de verkoop op groothandelsniveau 274.

van reservemotoren en reserveonderdelen voor motoren. 

V.8.1.d Beoordeling auditeur  

 De auditeur gaat voor de beoordeling van voorliggende transactie uit van de 275.

groothandelsmarkt voor de verkoop van reservemotoren en reserveonderdelen voor 

dieselmotoren van het merk Volvo, zijnde de engst mogelijke markt. 

V.8.2 Geografische markt 

V.8.2.a Beslissingspraktijk 

 Er is geen specifieke beslissingspraktijk met betrekking tot de groothandelsmarkt voor de 276.

verkoop van reservemotoren en reserveonderdelen voor dieselmotoren. 

 

                                                           
175  Antwoord van Yanmar Marine International BV van 16 oktober 2017, p.2. 
176  Antwoord van Cummins van 24 oktober 2017, p.2. 
177  Aanmelding, p. 64-66. 
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V.8.2.b Standpunt aanmeldende partij178 

 Aanmeldende partij heeft in haar aanmelding geen melding gemaakt van de markt voor de  277.

verkoop op groothandelsniveau van reserveonderdelen voor Volvo-motoren. Zij is uitgegaan 

van een algemene markt voor de verkoop van reserveonderdelen. 

V.8.2.c Marktonderzoek 

 Bij de marktbevraging werd niet ingegaan op de markt voor de groothandel van 278.

reservemotoren en reserveonderdelen voor motoren. 

V.8.2.d Beoordeling auditeur 

 De auditeur gaat voor de beoordeling van voorliggende transactie uit van een nationale 279.

groothandelsmarkt voor de verkoop van reservemotoren en reserveonderdelen voor 

dieselmotoren van het merk Volvo.  

V.9 Herstel en onderhoud van motoren 

V.9.1 Productmarkt 

V.9.1.a Beslissingspraktijk 

 Voor een beschrijving van de beslissingspraktijk kan verwezen worden naar de uiteenzetting van 280.

de aanmeldende partij hieronder.  

V.9.1.b Standpunt aanmeldende partij179 

 Er zijn weinig precedenten die specifiek betrekking hebben op de vervolgmarkt voor herstel en 281.

onderhoud aan motoren. In een enkele zaak heeft de Europese Commissie geoordeeld dat er 

een afzonderlijke vervolgmarkt bestaat voor het herstel en onderhoud aan motoren.180 Hoewel 

deze zaak specifiek betrekking had op scheepsmotoren, lijkt er geen reden om een verdere 

opsplitsing te maken op basis van het type motor. De Volvo Penta Centers voeren immers 

herstel en onderhoud uit aan het volledige gamma aan Volvo Penta motoren (scheepsmotoren, 

industriële motoren en stroomgeneratoren) die grotendeels dezelfde kenmerken hebben. 

Aangezien Kant, net zoals andere erkende herstellers van concurrerende merken,181 herstel en 

onderhoud kan uitvoeren en ook daadwerkelijk uitvoert aan motoren van concurrerende 

merken, is deze markt bovendien niet merk-specifiek. 

V.9.1.c Marktonderzoek 

 Een onafhankelijke hersteller geeft aan dat herstellers van concurrerende merken herstellingen 282.

kunnen uitvoeren aan Volvo motoren en omgekeerd.182 

 

                                                           
178  Aanmelding, p. 64-66. 
179  Aanmelding, p. 64-65.  
180  Europese Commissie 13 juni 2007, COMP/M.4596, Wärtsilä Technology / Hyundai Heavy Industries / JV, par. 12. 
181  Dit kadert in de strategie om via de kwaliteit van de geleverde diensten-na-verkoop, klanten te overtuigen naar de toekomst toe een 

motor aan te schaffen van het merk van de erkende distributeur/hersteller.  
182  Antwoord van Revisiebedrijf Claes & Zonen van 12 oktober 2017, p.1. 
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V.9.1.d Beoordeling auditeur 

 De auditeur gaat, op grond van de aanmelding en het marktonderzoek, voor de beoordeling van 283.

voorliggende transactie uit van de markt voor het herstel en onderhoud van dieselmotoren. 

  De auditeur meent dat een verdere opsplitsing van bovenstaande markt per type motor 284.

(dieselmotoren voor pleziervaartuigen, dieselmotoren voor beroepsvaartuigen, industriële 

dieselmotoren en diesel stroomgeneratoren) in casu open gelaten kan worden. 

 Immers, ongeacht de exacte afbakening van deze markt, heeft de concentratie niet tot gevolg 285.

dat de mededinging op deze markt op significante wijze wordt belemmerd. 

V.9.2 Geografische markt 

V.9.2.a Beslissingspraktijk 

 Voor een beschrijving van de beslissingspraktijk kan verwezen worden naar de uiteenzetting van 286.

de aanmeldende partij hieronder.  

V.9.2.b Standpunt aanmeldende partij183 

 De Europese Commissie liet de vraag naar de geografische marktafbakening open.184 Het 287.

standpunt van de partijen in die zaak dat deze markt “wereldwijd” zou zijn, werd in elk geval 

niet afgewezen. Schepen varen immers de wereld rond en vergen herstel en onderhoud in de 

haven waar zij zich bevinden wanneer het probleem zich voordoet. Kant bevestigt dat zij ook 

herstel en onderhoud op verplaatsing uitvoeren indien gevraagd.  

 Naar analogie met de primaire markt voor de verkoop van motoren en naar analogie met de 288.

positie van de aanmeldende partij in Wärtsilä Technology / Hyundai Heavy Industries / JV, zijn 

de Partijen dan ook van oordeel dat de vervolgmarkt voor het herstel en onderhoud aan 

motoren te beschouwen is als ten minste EER-wijd.185 

 Voor de beoordeling van onderhavige concentratie, zijn partijen echter akkoord om uit te gaan 289.

van de nauwste markt, zijnde een nationale markt voor herstel en onderhoud aan motoren. 

V.9.2.c Marktonderzoek 

 Bij de marktbevraging  van concurrenten werd niet ingegaan op het geografische aspect van de 290.

markt voor herstel en onderhoud. 

 Bij de onafhankelijke herstellers beschouwt een respondent de markt voor herstel en 291.

onderhoud aan motoren als nationaal en Benelux.186 

V.9.2.d Beoordeling auditeur 

 De auditeur gaat, op grond van de aanmelding, voor de beoordeling van voorliggende 292.

transactie uit van een nationale markt.  

                                                           
183  Aanmelding, p. 64-66. 
184  Europese Commissie 13 juni 2007, COMP/M.4596, Wärtsilä Technology / Hyundai Heavy Industries / JV. 
185  Europese Commissie 13 juni 2007, COMP/M.4596, Wärtsilä Technology / Hyundai Heavy Industries / JV, par. 14: “The parties submit 

that the geographic scope of the servicing and maintenance market is world-wide”. 
186  Antwoord van Revisiebedrijf Claes & Zonen van 12 oktober 2017, p.1. 
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V.10 OTC-verkoop van reservemotoren en reserveonderdelen voor motoren 

 De Volvo Penta Service Dealers kopen hun reservemotoren -en onderdelen aan bij het Volvo 293.

Penta Center waaraan ze zich hebben gekoppeld en gebruiken deze voor herstel en onderhoud 

of voor doorverkoop aan derden.  

V.10.1.a Beslissingspraktijk 

 Voor een beschrijving van de beslissingspraktijk kan verwezen worden naar de uiteenzetting van 294.

de aanmeldende partij hieronder.  

V.10.1.b Standpunt aanmeldende partij187 

 Er is geen specifieke beschikkingspraktijk met betrekking tot de verkoop van reservemotoren en 295.

-onderdelen.  

 Een verdere opsplitsing op basis van het type motor lijkt niet aan de orde aangezien het 296.

volledige gamma aan Volvo Penta motoren in haar kernfunctie grotendeels dezelfde 

kenmerken vertoont.188 Werkplaatsen bieden doorgaans dan ook herstel- en 

onderhoudsdiensten voor alle types aan (of zijn hiertoe minstens potentieel in staat). Het feit 

dat de voornaamste concurrerende producenten van Volvo Penta over alle types van motoren 

grotendeels dezelfde blijven (zie hierna de opsomming van concurrenten in voetnoot onder 

“Bepaling van de betrokken markten” ), onderschrijft dit gegeven.  

 Deze markt is niet merkspecifiek aangezien reservemotoren en -onderdelen van Volvo Penta en 297.

concurrerende merken onderling inwisselbaar zijn. Via haar Volvo Penta Service Dealers is Kant 

ook actief in de verkoop van reserveonderdelen van concurrerende merken. De ervaring van 

Kant leert dat klanten ook daadwerkelijk reserveonderdelen van concurrerende merken laten 

installeren.189 

V.10.1.c Marktonderzoek 

 De twee concurrenten die hebben geantwoord, geven aan dat Volvo reserveonderdelen niet 298.

gebruikt kunnen worden voor het herstel en onderhoud van motoren van andere merken en 

vice versa. Hierop bestaan wel uitzonderingen zoals bepaalde generische onderdelen als vijzen 

of gebruiksartikelen zoals filters en olie.190 

 Een onafhankelijke hersteller geeft aan dat het niet logisch en technisch gesproken 299.

waarschijnlijk niet mogelijk is dat Volvo reserveonderdelen gebruikt kunnen worden voor het 

herstel en onderhoud van motoren van andere merken.191 

 

 

                                                           
187  Aanmelding, p. 64-65.  
188  Partijen bevestigen zelfs dat bepaalde reserveonderdelen voor vrachtwagenmotoren kunnen worden ingepast in de vermelde 

motorentypes.  
189  Dit geldt in het bijzonder buiten de garantieperiode. 
190  Antwoord van Cummins van 24 oktober 2017, p.4; antwoord van Yanmar Marine International BV van 16 oktober 2017, p.1. 
191  Antwoord van Revisiebedrijf Claes & Zonen van 12 oktober 2017, p.1. 
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V.10.1.d Beoordeling auditeur 

 De auditeur gaat, op grond van de aanmelding en het marktonderzoek, voor de beoordeling van 300.

voorliggende transactie uit van de markt voor de OTC-verkoop van reservemotoren en 

reserveonderdelen voor dieselmotoren van het merk Volvo.  

 De auditeur meent dat een verdere opsplitsing van bovenstaande markt per type motor 301.

(dieselmotoren voor pleziervaartuigen, dieselmotoren voor beroepsvaartuigen, industriële 

dieselmotoren en diesel stroomgeneratoren) in casu open gelaten kan worden. 

 Immers, ongeacht de exacte afbakening van deze markt, heeft de concentratie niet tot gevolg 302.

dat de mededinging op deze markt op significante wijze wordt belemmerd. 

V.10.2 Geografische markt 

V.10.2.a Beslissingspraktijk 

 Er is geen beslissingspraktijk bekend betreffende de OTC-verkoop van reservemotoren en 303.

reserveonderdelen van dieselmotoren van het merk Volvo. 

V.10.2.b Standpunt aanmeldende partij192 

 De aanmeldende partij is niet ingegaan op een mogelijke markt voor OTC-verkoop van 304.

reservemotoren en reserveonderdelen van motoren van het merk Volvo. 

V.10.2.c Marktonderzoek 

 Bij de marktbevraging  van concurrenten werd niet ingegaan op het geografische aspect van de 305.

markt voor de OTC-verkoop van reservemotoren en reserveonderdelen voor dieselmotoren van 

het merk Volvo. 

V.10.2.d Beoordeling auditeur 

 De auditeur gaat, op grond van de aanmelding, voor de beoordeling van voorliggende 306.

transactie uit van een nationale markt.  

V.11 Conclusie aangaande marktafbakening 

 Rekening houdend met het bovenstaande, is de auditeur van mening dat, voor de beoordeling 307.

van voorliggend dossier, de relevante markten als volgt kunnen worden gedefinieerd: 

- De lokale markten voor de verkoop van zware vrachtwagens (>16 ton);  

- De lokale markten voor de verkoop van middelzware vrachtwagens (5-16 ton); 

- De Belgische markt voor de verkoop van bussen; 

- De Belgische groothandelsmarkt voor de verkoop van reserveonderdelen voor commerciële 

voertuigen van het merk Volvo;  

- De lokale markten voor herstel en onderhoud van commerciële voertuigen van het merk Volvo;  

                                                           
192  Aanmelding, p. 64-66. 
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- De Belgische groothandelsmarkt voor de OTC-verkoop van reserveonderdelen geschikt voor 

commerciële voertuigen van het merk Volvo; 

- De Belgische markt voor de verhuur van vrachtwagens; 

- De EER markt voor de verkoop van dieselmotoren voor pleziervaartuigen; 

- De EER markt voor de verkoop van dieselmotoren voor beroepsvaartuigen; 

- De EER markt voor de verkoop van industriële dieselmotoren;  

- De EER markt voor de verkoop van diesel stroomgeneratoren; 

- De Belgische groothandelsmarkt voor de verkoop van reservemotoren en reserveonderdelen 

voor dieselmotoren van het merk Volvo; 

- De Belgische markt voor het herstel en onderhoud van dieselmotoren; 

- De Belgische groothandelsmarkt voor de OTC-verkoop van reservemotoren en 

reserveonderdelen voor dieselmotoren van het merk Volvo. 

V.12 Marktaandelen 

 Aangezien er voor de markten relevant voor de beoordeling van voorliggende transactie geen 308.

publieke cijfers beschikbaar zijn, heeft de aanmeldende partij eigen inschattingen gemaakt van 

de marktomvang en (daaruit volgend) haar positie op deze markten. Voor wat betreft de 

markten voor commerciële voertuigen zijn deze inschattingen gebaseerd op berekeningen van 

het auditoraat die op haar beurt gebaseerd zijn op gegevens verschaft door partijen.   

V.12.1 De lokale markten voor de verkoop van zware vrachtwagens (>16 ton) 

V.12.1.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij193 

 De marktaandelen van Partijen op de markt voor de verkoop van zware vrachtwagens worden 309.

berekend op basis van inschrijvingscijfers voor zware vrachtwagens aangeleverd door FEBIAC. 

 Het gebrek aan objectieve cijfers omtrent de totale grootte van de markt voor zware 310.

vrachtwagens (>16 ton) in waarde leidt ertoe dat de Partijen enkel marktaandelen aanleveren 

op basis van volume (inschrijvingscijfers).  

i) Totale markt 

 De totale grootte van de Belgische markt voor de verkoop van zware vrachtwagens (>16 ton) op 311.

basis van de inschrijvingsdata aangeleverd door FEBIAC is als volgt : 

Boekjaar Inschrijvingen zware vrachtwagens (>16 ton) 

2016 8027 

2015 6819 

2014 6307 

                                                           
193  Aanmelding p. 69 e.v. 
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 Het totaal aantal in België ingeschreven Volvo/Renault vrachtwagens (>16 ton) in die jaren 312.

beloopt respectievelijk 29,23% (2016), 26,92% (2015) en 30,08% (2014) van het totaal aantal 

ingeschreven vrachtwagens: 

Boekjaar Merk Inschrijvingen >16 ton Marktaandeel 

2016 Volvo/Renault 2346 29,23% 

2015 Volvo/Renault 1836 26,92% 

2014 Volvo/Renault 1897 30,08% 

 Indien men enkel kijkt naar de marktaandelen van Volvo vrachtwagens zijn de gezamenlijke 313.

marktaandelen van de Partijen op die totale markt op basis van de resp. door Volvo Group 

Belgium (via de Volvo Truck Centers)194 en Kant verkochte zware vrachtwagens (>16ton) als 

volgt: 

Boekjaar Partij Verkopen >16 ton Marktaandeel 

2016 Volvo Group Belgium [VERTROUWELIJK] [0-5]% 
 Kant [VERTROUWELIJK] [5-10]% 
 Gezamenlijk [VERTROUWELIJK] [5-10]% 

2015 Volvo Group Belgium [VERTROUWELIJK] [0-5]% 
 Kant [VERTROUWELIJK] [0-5]% 
 Gezamenlijk [VERTROUWELIJK] [5-10]% 

2014 Volvo Group Belgium [VERTROUWELIJK] [0-5]% 
 Kant [VERTROUWELIJK] [0-5]% 
 Gezamenlijk [VERTROUWELIJK] [5-10]% 

 Het verschil tussen dit totale Volvo/Renault marktaandeel en het marktaandeel van de Partijen 314.

bestaat uit Volvo/Renault vrachtwagens (>16 ton) die verkocht worden via andere erkende 

onafhankelijke distributeurs die deel uitmaken van het erkende netwerk, maar die niet 

betrokken zijn bij de voorgenomen concentratie.  

ii) Lokale markten 

 Op basis van de ‘80% regel’, werden een aantal relevante horizontale overlappingsgebieden 315.

(individueel) geïdentificeerd en werd er vervolgens een marktaandelenberekening195 uitgevoerd 

voor deze lokale markten voor de verkoop van zware vrachtwagens (>16 ton).  

V.12.1.b Marktaandelen op basis van marktonderzoek 

 Voor de lokale markten voor de verkoop van zware vrachtwagens tonen de cijfers die werden 316.

aangeleverd door aanmeldende partij aan dat er een zeer beperkte overlap bestaat tussen de 

verzorgingsgebieden van de Kant garages enerzijds en de VTC garages anderzijds (zie bijlage 28 

bij de aanmelding).  

 Indien er gekeken wordt naar het 80% verzorgingsgebied (i.e. de postcodes die in vogelvlucht 317.

het dichtst bij de betrokken garage liggen waarin 80% van de omzet van de garage 

gegenereerd wordt in de periode 2014-2016), zijn er slecht vier overlappende postcodes in de 

                                                           
194   Het betreft hier het totaal aantal door Volvo Group Belgium aan de Volvo Truck Centers afgeleverde  
  voertuigen met oog op de doorverkoop door die laatste. Enige verschillen tussen deze cijfers en de  
  aan het Auditoraat overgemaakte verkoopdata berusten op kalenderjaarverschillen tussen het 
  moment van aflevering door Volvo Group Belgium aan de Volvo Truck Centers en het moment van  
  verkoop aan de eindklant door de Volvo Truck Centers. 
195  Bijlage 35 bij de aanmelding.  
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80% verzorgingsgebieden waarin er zowel omzet gegenereerd wordt door een VTC garage 

enerzijds en een Kant garage anderzijds.  

 De omzet in deze postcodes bedraagt slechts een fractie van de totale omzet van de betrokken 318.

garages (maximaal [0-5]%). Hierbij dient verder opgemerkt te worden dat de markt voor de 

verkoop van zware vrachtwagens niet merkspecifiek is en dat dus ook de interbrand 

concurrentie met andere merken in rekening genomen moet worden bij het berekenen van de 

marktaandelen. 

 Het interbrand marktaandeel van Volvo/Renault bedraagt op nationaal niveau ongeveer 30% 319.

en voor de verkoop van zware vrachtwagens zijn er vijf andere belangrijke spelers op de markt 

actief (i.e. DAF, MAN, Mercedes, Scania en Iveco) met een gelijkaardige geografische spreiding. 

Volgende figuur toont deze spreiding aan. 

Figuur 1 – Geografische spreiding van vrachtwagenverkooppunten van de verschillende merken 

 

Bron: Bijlage 20 - Retail Strategy Plan, slide 15 

V.12.1.c Conclusie 

 Rekening houdende met al deze factoren besluit de auditeur dat de concentratie slechts een 320.

zeer beperkte impact heeft op de relevante lokale markten voor verkoop van zware 

vrachtwagens. Om deze reden wordt er geen verder lokaal marktonderzoek uitgevoerd, 

teneinde de exacte marktaandelen per verzorgingsgebied te berekenen. De auditeur gaat uit 

van de veronderstelling dat de interbrand marktaandelen op nationaal niveau een 

aannemelijke proxy zijn voor de interbrand marktaandelen op lokaal niveau. 
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 Het lokale marktaandeel voor de verkoop van zware vrachtwagens (>16 ton) wordt bijgevolg 321.

verwacht voor elke Kant en VTC garage in het eigen verzorgingsgebied te schommelen tussen 

25 en 35%.  

V.12.2 De lokale markten voor de verkoop van middelzware vrachtwagens (5-16 ton) 

V.12.2.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij196 

i) Totale markt 

 Op basis van inschrijvingsdata aangeleverd door FEBIAC, zijn de gezamenlijke marktaandelen 322.

van de Partijen voor de verkoop van middelzware vrachtwagens (5-16ton) als volgt (Bijlage 34):  

Boekjaar Volvo Group Belgium Kant Totaal 

2016 [0-5] % [0-5] % [0-5] % 

2015 [0-5] % [0-5] % [0-5] % 

2014 [0-5] % [0-5] % [0-5] % 

 Het totaal aantal in België verkochte Volvo/Renault vrachtwagens (5-16 ton) maakte in die 323.

jaren bovendien slechts 15% (2016), 14,7% (2015) en 12,9% (2014) uit van het totaal aantal 

vrachtwagens (5-16 ton) die op de Belgische markt werden verkocht (Bijlage 34).  

ii) Lokale markten 

 Op basis van de ‘80% regel’, werden geen relevante horizontale overlappingsgebieden 324.

geïdentificeerd. Bijlage 29 bij de aanmelding bevat de grafische weergave van de aanwezigheid 

van de Partijen in de respectievelijke verzorgingsgebieden (op individuele basis), waaruit de 

afwezigheid van enige overlap blijkt.  

V.12.2.b Marktaandelen op basis van marktonderzoek 

 Voor de verkoop van middelzware vrachtwagens (5-16 ton) tonen berekeningen197 uitgevoerd 325.

op basis van de cijfers aangeleverd door aanmeldende partij aan dat er geen overlap bestaat 

tussen de 80% verzorgingsgebieden (i.e. de postcodes die in vogelvlucht het dichtst bij de 

betrokken garage liggen waarin 80% van de omzet van de garage gegenereerd wordt in de 

periode 2014-2016) van de Kant garages enerzijds en de VTC garages anderzijds (zie bijlage 29 

bij de aanmelding).  

 De concentratie heeft dus geen impact op de lokale marktaandelen van partijen voor de 326.

verkoop van middelzware vrachtwagens (5-16ton). 

V.12.3 De Belgische markt voor de verkoop van bussen 

V.12.3.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij198 

 Partijen beschikken enkel over het percentage Volvo bussen die de voorbije drie boekjaren 327.

werden verkocht op de Belgische markt: 

                                                           
196  Aanmelding, p. 126.  
197  De berekeningen werden uitgevoerd op basis van verkoopcijfers van de periode 2014-2016, dit omdat  berekeningen uitgevoerd op 

basis van verkoopcijfers van 1 jaar een te vertekend resultaat opleveren. 
198  Aanmelding, p. 128-129.  
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Boekjaar Volvo Group Belgium 

2016 2,38 % 

2015 0,15 % 

2014 0,82 % 

 Er worden thans geen bussen van het merk Renault meer verkocht. Het busmerk Renault nam 328.

een einde in 2003 toen Irisbus (i.e. een in 1999 opgerichte joint venture tussen Renault V.I. en 

Fiat-Iveco) een volledige dochteronderneming werd van Iveco.199 

V.12.3.b Standpunt auditeur en conclusie 

  De auditeur gaat voor de beoordeling van voorliggende transactie uit van de marktaandelen 329.

zoals deze zijn berekend door de aanmeldende partij.  

V.12.4 De Belgische groothandelsmarkt voor de verkoop van reserveonderdelen voor 

commerciële voertuigen van het merk Volvo 

V.12.4.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij 200 

 Het aandeel van Volvo Group Belgium in de verkoop van reserveonderdelen in België bedraagt 330.

[70-80]%.  

V.12.4.b Standpunt auditeur en conclusie 

 De auditeur gaat voor de beoordeling van voorliggende transactie uit van de marktaandelen 331.

zoals deze zijn berekend door de aanmeldende partij. 

 De reserveonderdelen worden door Volvo verkocht aan het erkend netwerk van eigen 332.

distributeurs (de Volvo Truck Centers), erkende onafhankelijke distributeurs (zoals Kant) en 

erkende onafhankelijke servicepunten met het oog op het uitvoeren van herstel en 

onderhoudsdiensten. 

 Kant is niet actief op de groothandelsmarkt.  333.

V.12.5 De lokale markten voor het herstel en onderhoud van commerciële voertuigen 

van het merk Volvo 

V.12.5.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij201 

 Partijen nemen de meest conservatieve benadering als uitgangspunt, zijnde merkspecifieke en 334.

lokale markten voor het herstel en onderhoud aan commerciële voertuigen van het merk Volvo.  

 Gelet op het feit dat partijen niet over de vereiste gegevens beschikken om marktaandelen in de 335.

lokale verzorgingsgebieden te berekenen, geeft de aanmeldende partij enkel informatie 

aangaande de positie van Partijen op nationaal niveau. 

                                                           
199   Mail van de aanmeldende partij van 12 december 2017. 
200  Bijlage 40 aanmelding. 
201   Aanmelding p. 96-100. 
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 De berekeningsmoeilijkheden die zich ook op dit niveau stellen zijn ingegeven door het feit dat, 336.

anders dan voor de verkoop van vrachtwagens, er geen totale marktgegevens zijn die 

toegankelijk zijn voor de Partijen. 

 Op basis van de beschikbare gegevens biedt navolgende tabel een overzicht van het relatieve 337.

belang dat de Volvo Truck Centers en Kant innemen in de verkopen van originele Volvo 

reserveonderdelen door Volvo Group Belgium aan het erkende Volvo netwerk: 

Boekjaar 

Totaal verkopen 

Volvo Group 

Belgium  

aan Volvo 

netwerk 

Aankooppositie  

Volvo Truck 

Centers 

Aankooppositie  

Kant 

Gezamenlijke 

aankooppos

itie 

2016 [VERTROUWELIJK] [5-10]% [10-20]% [20-30]% 

2015 [VERTROUWELIJK] [5-10]% [10-20]% [20-30]% 

2014 [VERTROUWELIJK] [10-20]% [10-20% [20-30]% 

V.12.5.b Marktaandelen op basis van marktonderzoek 

 Onderstaande tabel geeft de door het auditoraat uitgevoerde schattingen weer van de lokale 338.

marktaandelen van de betrokken garages van Kant en VTC in België. Deze schattingen houden 

enkel rekening met intrabrand competitie tussen erkende Volvo distributeurs en erkende Volvo 

servicepunten. Dit betekent dat de niet-erkende multimerk garages en garages van andere 

merken die soms ook herstel en onderhoud uitvoeren aan Volvo vrachtwagens, hier niet in 

rekening worden genomen. De impact van deze spelers wordt echter wel in rekening gebracht 

in ondergaande concurrentiële analyse. 

 De berekeningen zijn gebaseerd op de omzetcijfers door herstel en onderhoud op postcode-339.

niveau aangeleverd door de aanmeldende partij voor de betrokken garages bij de transactie, 

aangevuld met de omzetcijfers op garage-niveau gerapporteerd op verzoek van de auditeur 

door de omliggende onafhankelijke Volvo herstellers in België en Nederland voor de periode 

2014-2016.202 

 Uit de geografische marktafbakening op basis van de 80% regel is de reisafstand die de grens 340.

van het 80% afbakent gekend, bijvoorbeeld 29 minuten voor Garage Kant Antwerpen. 

Vervolgens werd de reisafstand van de betrokken garage naar alle omliggende concurrenten 

berekend. Hierbij werd ook rekening gehouden met concurrentie die zich buiten het 80%-

verzorgingsgebied bevinden, maar wel omzet genereren in dit verzorgingsgebied.  

 Voor de Kant en VTC garages onderling kon exact berekend worden hoeveel omzet ze genereren 341.

in elkaars gebied. Voor de andere concurrenten werd een gewicht toegekend op basis van hun 

                                                           
202  Met uitzondering van Autovil, Celis Trucks en de BAS Truck Centers hebben alle omliggende  
  onafhankelijke erkende Volvo herstellers hun omzetcijfers aangeleverd. Voor Autovil en Celis Trucks  
  maakte de auditeur zelf een inschatting op basis van hun relatieve grootte t.o.v. Kant in termen van  
  aankopen van reserveonderdelen bij Volvo Group Belgium (zie bijlage 40 bij de aanmelding). Voor de BAS 
  Truck Centers in Nederland werd de assumptie gemaakt dat hun garages gemiddeld evenveel omzet  
  genereren dan de andere Nederlandse garages waarvan de cijfers wel werden verkregen. 
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reisafstand tot de betrokken garage, waarbij meer gewicht werd gegeven aan dichter gelegen 

concurrenten.  

Lokale marktaandelen  herstel en onderhoud  
Erkende Volvo-distributeurs 2014-2016 

Groep Garage Kant VTC Totaal 

Kant Antwerpen [50-60]% [10-20]% [65-75]% 

 Beerse [60-70]% [0-10]% [70-80]% 

 Olen [40-50]% [5-15]% [50-60]% 

 Sint-Niklaas [40-50]% [0-10]% [50-60]% 

VTC Mechelen [40-50]% [30-40]% [70-80]% 

 Kampenhout [0-10]% [45-55]% [50-60]% 

 Brussel [0-10]% [35-45]% [40-50]% 

  

V.12.6 De Belgische markt voor de OTC-verkoop van reserveonderdelen geschikt voor 

commerciële voertuigen van het merk Volvo 

V.12.6.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij 203  

 Partijen nemen de meest conservatieve benadering als uitgangspunt, zijnde merkspecifieke en 342.

lokale markten voor de verkoop van reserveonderdelen geschikt voor commerciële voertuigen 

van het merk Volvo. 

 Gelet op het feit dat partijen niet beschikken over de vereiste gegevens om hun positie op lokaal 343.

niveau te kunnen bepalen in de betrokken verzorgingsgebieden, geven partijen enkel 

informatie aangaande hun positie op nationaal niveau. De berekeningsmoeilijkheden die zich 

ook op dit niveau stellen zijn ingegeven door het feit dat, anders dan voor de verkoop van 

vrachtwagens, er geen totale marktgegevens zijn die toegankelijk zijn voor de partijen.  

 In de berekening van de omvang van de totale markt voor reserveonderdelen geschikt voor 344.

commerciële voertuigen van het merk Volvo, beperken Partijen zich tot de verkoop van 

originele Volvo reserveonderdelen door het erkende Volvo-netwerk in België nu dit de enige 

reserveonderdelen zijn waarover ze objectieve en betrouwbare gegevens hebben. 

 Om tot een realistische weergave van de marktaandelen van Partijen te komen op de relevante 345.

markt zouden in de berekening van de totaalmarkt ook de omzetten van onafhankelijke 

verdelers en erkende buitenlandse Volvo distributeurs mee in rekening moeten worden 

genomen. Hierbij dient niet enkel gekeken te worden naar originele Volvo onderdelen, maar 

ook naar alle andere substituten die geschikt zijn voor het herstel en onderhoud van 

commerciële voertuigen van het merk Volvo. 

 Op basis van de beschikbare gegevens biedt navolgende tabel een overzicht van het relatieve 346.

belang dat de Volvo Truck Centers en Kant innemen in de verkopen van originele Volvo 

reserveonderdelen door Volvo Group Belgium aan het erkende Volvo netwerk: 

                                                           
203  Aanmelding, p. 78-82. 
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Boekjaar 

Totaal verkopen 

Volvo Group 

Belgium  

aan Volvo 

netwerk 

Aankooppositie  

Volvo Truck 

Centers 

Aankooppositie  

Kant 

Gezamenlijke 

aankooppos

itie 

2016 [VERTROUWELIJK] [5-10]% [10-20]% [20-30]% 

2015 [VERTROUWELIJK] [5-10]% [10-20]% [20-30]% 

2014 [VERTROUWELIJK] [10-20]% [10-20]% [20-30]% 

V.12.6.b Marktaandelen op basis van marktonderzoek  

 De omzetten die partijen behalen met de verkoop van reserveonderdelen in het kader van het 347.

herstel en onderhoud behoren tot de omzetcijfers op de markt voor herstel en onderhoud en 

dienen hier dus niet verder in rekening genomen te worden. 

 In de beschikbare data wordt er echter geen onderscheid gemaakt tussen gebruik voor herstel 348.

en OTC-verkoop van reserveonderdelen. Onderstaande tabel geeft de marktaandelen weer uit 

bijlage 40 bij de aanmelding op basis van de totale omzet uit de verkoop van 

reserveonderdelen (inclusief deze gebruikt bij herstel). De auditeur gaat ervan uit dat de OTC-

verkoop proportioneel is aan de totale verkoop en dat deze en symmetrisch verdeeld is over de 

garages, waardoor de gerapporteerde marktaandelen dus de realiteit weerspiegelen wat 

betreft de verkoop van originele reserveonderdelen. 

   
2014 2015 2016 

Totaal verkopen VGB 
  [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 
Aandeel Volvo Truck Centers  [5-10]% [5-10]% [5-10]% 
Aandeel Kant   [10-20]% [10-20]% [10-20]% 
Gezamenlijk aandeel Volvo 

Truck Centers + Kant [10-20]% [10-20]% [10-20]% 

 

 Uitgaand van de verkoop van originele reserveonderdelen nemen partijen een gezamenlijk 349.

marktaandeel in van +/- [10-20]%.  

 Aangezien naast de originele Volvo-onderdelen ook niet-originele en tweedehands onderdelen 350.

gebruikt worden voor herstellingen van commerciële voertuigen van het merk Volvo, ligt dit 

marktaandeel in werkelijkheid lager. 

V.12.7 De Belgische markt voor de verhuur van vrachtwagens 

V.12.7.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij204 

 Partijen beschikken enkel over een schatting op basis van cijfers uit 2014. Renta, de Belgische 351.

federatie van voertuigenverhuurders, wiens leden volgens haar eigen zeggen 80% 

                                                           
204  Aanmelding, p. 127-128.  
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vertegenwoordigen van de lokale markt, noteerde bij haar leden 473.000 huurdagen 

gezamenlijk voor bestelwagens en vrachtwagens in 2014.  

 Als deze aantallen (berekend op 80% van de markt)worden geëxtrapoleerd naar de totale 352.

nationale markt, geeft dit voor 2014 591.250 huurdagen voor bestelwagens én vrachtwagens 

gezamenlijk. De Partijen gaan er van uit dat 75% van deze huurdagen betrekking heeft op 

bestelwagens en 25% op vrachtwagens. 

 Gelet op het feit dat Volvo Group Belgium in 2014 [VERTROUWELIJK] huurdagen heeft 353.

gerealiseerd, had Volvo Group Belgium in 2014 een nationaal marktaandeel van [5-10]%.  

 Voor Kant beschikken partijen niet over een betrouwbare inschatting van het aantal huurdagen 354.

in 2014. Wel is geweten dat Kant in 2014 een omzet haalde op de verhuur van vrachtwagens 

ten belope van [VERTROUWELIJK] euro. Ter vergelijking: Volvo Group Belgium realiseerde in 

2014 een omzet op de verhuur van vrachtwagens ten belope van [VERTROUWELIJK] euro. Dit 

leidt de Partijen ertoe het nationaal marktaandeel van Kant in 2014 te schatten op [0-5]% 

(zijnde [VERTROUWELIJK] %, i.e. de verhouding tussen de omzetten van Volvo Group Belgium 

en Kant, maal [VERTROUWELIJK] %). 

 De activiteiten van de Partijen op deze markt zijn sinds 2014 niet gevoelig toegenomen.  355.

V.12.7.b Standpunt auditeur en conclusie 

 De auditeur gaat voor de beoordeling van voorliggende transactie uit van de marktaandelen 356.

zoals deze zijn berekend door de aanmeldende partij. 

V.12.8 De EER markt voor de verkoop van dieselmotoren voor pleziervaartuigen 

V.12.8.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij 

 Naar schatting van de Partijen bedraagt het marktaandeel van Volvo Group (via Volvo Penta) 357.

op deze markt meer dan 25% .  

 De maximale positie van Kant op de totale EER-markt voor de verkoop van dieselmotoren voor 358.

pleziervaartuigen kan volgens aanmeldende partij worden ingeschat op basis van het totaal 

aantal verkochte dieselmotoren voor pleziervaartuigen van het merk Volvo Penta binnen de 

EER en het aandeel van Kant hierin: 

Boekjaar 
Verkopen Volvo 

Penta 
Verkopen Kant Aandeel Kant 

2016 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [0-5]% 

2015 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [0-5]% 

2014 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [0-5]% 

 

V.12.8.b Standpunt auditeur en conclusie 

 De auditeur gaat voor de beoordeling van voorliggende transactie uit van de marktaandelen 359.

zoals deze zijn berekend door de aanmeldende partij.  
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V.12.9 De EER markt voor de verkoop van dieselmotoren voor beroepsvaartuigen 

V.12.9.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij205 

 Naar schatting van de Partijen heeft de Volvo Group (via Volvo Penta) een marktaandeel van 360.

minder dan 20% op deze markt.  

V.12.9.b Standpunt auditeur en conclusie 

  De auditeur gaat voor de beoordeling van voorliggende transactie uit van de marktaandelen 361.

zoals deze zijn berekend door de aanmeldende partij.  

V.12.10 De EER markt voor de verkoop van industriële dieselmotoren 

V.12.10.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij206 

 Op deze markt heeft de Volvo Group (via Volvo Penta) naar schatting van de Partijen een 362.

marktaandeel van minder dan 10%.  

V.12.10.b Standpunt auditeur en conclusie 

 De auditeur gaat voor de beoordeling van voorliggende transactie uit van de marktaandelen 363.

zoals deze zijn berekend door de aanmeldende partij. 

V.12.11 De EER markt voor de verkoop van diesel stroomgeneratoren 

V.12.11.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij207 

 Op deze markt heeft de Volvo Group (via Volvo Penta) naar schatting van de Partijen een 364.

marktaandeel van minder dan 10%.  

V.12.11.b Standpunt auditeur en conclusie 

  De auditeur gaat voor de beoordeling van voorliggende transactie uit van de marktaandelen 365.

zoals deze zijn berekend door de aanmeldende partij. 

 

V.12.12 De Belgische groothandelsmarkt voor de verkoop van reservemotoren en 

reserveonderdelen voor dieselmotoren van het merk Volvo 

V.12.12.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij 208 

 Kant verkoopt als Volvo Penta Center, voor [VERTROUWELIJK] € aan reserveonderdelen -en 366.

motoren aan de Volvo Penta Service Dealers, hetgeen instaat voor [VERTROUWELIJK] % van 

haar omzet. De aanmeldende partij verschaft hier geen marktaandelen.   

 

 

 

                                                           
205  Aanmelding, p. 129.  
206  Aanmelding, p. 129-130. 
207  Aanmelding, p. 130-131. 
208  Bijlage 53 aanmelding. 
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V.12.12.b Standpunt auditeur en conclusie 

 De auditeur gaat er op basis van de aanmelding van uit dat Kant, als Volvo Penta Center, als 367.

enige reserveonderdelen en -motoren van het merk Volvo verkoopt aan de Volvo Penta Service 

Dealers. Hiermee neemt het een marktaandeel van 100% in.  

V.12.13 De Belgische markt voor het herstel en onderhoud van dieselmotoren 

V.12.13.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij209 

 Op deze markt is Volvo Penta zelf niet actief. Het marktaandeel van Kant bedraagt hier duidelijk 368.

minder dan 25% en wordt berekend aan de hand van een rapport over de Nederlandse markt 

voor pleziervaartuigen210. Dit rapport dateert van 2016 en is van de hand van HISWA (i.e. een 

Nederlandse sectororganisatie binnen de watersportindustrie). Het rapport maakt melding van 

een totaal aantal van 507.800 aanwezige vaartuigen in Nederland in 2015. Er zijn geen cijfers 

beschikbaar voor de Belgische markt. Voorzichtigheidshalve gaan Partijen er van uit de het 

totaal aantal aanwezige pleziervaartuigen in België één derde betreft van het totaal aantal 

aanwezige pleziervaartuigen in Nederland. Bijgevolg gaan Partijen uit van een totaal aantal 

pleziervaartuigen in België van 169.266. Dit is evenwel niet meer dan een ruwe schatting. 

Partijen hebben echter geen andere mogelijkheid nu ook bij de bevoegde administraties geen 

cijfers konden bekomen worden. 

 De totale Belgische omzet behaald op het herstel en onderhoud aan motoren voor 369.

pleziervaartuigen bedraagt bijgevolg op basis van voormelde aannames [VERTROUWELIJK] 

euro (169.266 x [VERTROUWELIJK] 211 euro). Het aandeel van Kant in de aldus berekende 

totaalomzet bedraagt slechts 1,23% rekening houdend met een omzet van 578.091,36 euro op 

het herstel en onderhoud aan alle type motoren ([VERTROUWELIJK]”, zie Bijlage 53).  

 Merk op dat de gehanteerde totaalomzet ten belope van [VERTROUWELIJK] euro slechts een 370.

fractie uitmaakt van de totale markt voor herstel en onderhoud aan alle type motoren 

aangezien zij enkel het herstel en onderhoud aan motoren voor pleziervaartuigen betreft (en 

aldus niet aan motoren voor beroepsvaartuigen, industriële motoren en stroomgeneratoren die 

deel uitmaken van dezelfde markt).  

 Kant ondervindt in deze markt zowel concurrentie van erkende herstellers van concurrerende 371.

scheepsmotorenmerken, industriële motorenmerken en stroomgeneratorenmerken (die allen 

herstel en onderhoud verrichten aan motoren van alle merken) als van onafhankelijke 

herstellers. Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat grotere 

klanten ervoor kunnen opteren om herstel en onderhoud voortaan te verrichten in een eigen 

inhouse werkplaats.  

 

 

                                                           
209  Aanmelding, p. 131-133. 
210  Bijlage 51 aanmelding.  
211   Aanmelding, p.131 en Bijlage 52 bij de aanmelding.  
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V.12.13.b Standpunt auditeur en conclusie 

  De auditeur acht de marktaandelen zoals berekend door de aanmeldende partij op deze markt 372.

als weinig geloofwaardig. Immers, de schatting van de totale markt is zo hoog (170.000 

vaartuigen in België) en zo buiten verhouding met de totale EER-verkopen van dieselmotoren 

voor pleziervaartuigen van Volvo in de EER en daaruit volgend haar marktaandeel hierop, dat 

ervan moet worden uitgegaan dat de aanmeldende partij niet enkel vaartuigen met ‘in-board’ 

dieselmotoren in aanmerking heeft genomen, doch minstens ook (veelal kleinere) vaartuigen 

met ‘outboard’ benzinemotoren. Behoudens vergissing, produceert Volvo Penta dit soort 

motoren niet, en zijn andere ondernemingen actief in de productie van dit soort motoren (bv. 

Yamaha). 

 Bij gebrek aan betrouwbare cijfers van aanmeldende partij op deze markt, neemt de auditeur 373.

als proxy voor de beoordeling van voorliggende transactie op deze markt het door 

aanmeldende partij verstrekte cijfer met betrekking tot de verkoop van dieselmotoren voor 

pleziervaartuigen in de EER.  

V.12.14 De Belgische markt voor de OTC-verkoop van reservemotoren en 

reserveonderdelen voor dieselmotoren van het merk Volvo. 

V.12.14.a Marktaandelen aangeleverd door aanmeldende partij212 

 Volvo Penta is zelf niet actief op deze markt en het marktaandeel van Kant op deze markt 374.

bedraagt minder dan 25%.  

 Zoals gezegd is de aanname van Partijen dat de totale Belgische omzet behaald op het herstel 375.

en onderhoud aan motoren voor pleziervaartuigen [VERTROUWELIJK] euro (169.266 x 

[VERTROUWELIJK]  euro) bedraagt. 

 De markt voor de verkoop van reserveonderdelen bevindt zich één niveau hoger in de 376.

distributieketen, m.n. op niveau van de OTC verkoop aan die hersteller. Om de sprong te 

kunnen maken naar het distributieniveau van de OTC verkoop aan die hersteller, moet de 

marge die een hersteller gemiddeld aanrekent op de geïncorporeerde reserveonderdelen (naar 

schatting van Partijen [10-20]%), in rekening worden gebracht. De gemiddelde jaarlijkse 

waarde per motor op niveau van de OTC verkoop betreft bijgevolg [VERTROUWELIJK] euro 

([VERTROUWELIJK]  euro – [10-20]%).  

 De totale Belgische omzet op de distributie van reservemotoren en –onderdelen voor 377.

pleziervaartuigen bedraagt aldus [VERTROUWELIJK] euro (169.266 x [VERTROUWELIJK] euro).  

 Het aandeel van Kant in de aldus berekende totaalomzet bedraagt [5-10]% rekening houdend 378.

met een relevante omzet van [VERTROUWELIJK] euro aan verkochte reservemotoren en--

onderdelen voor alle type motoren. Deze relevante omzet werd berekend als volgt (zie Bijlage 

53): [VERTROUWELIJK]. 

                                                           
212  Aanmelding, p. 133-134. 



 
 

 
59 

 Ook hier maakt de gehanteerde totaalomzet slechts een fractie uit van de totale markt voor 379.

distributie van reservemotoren en -onderdelen aangezien zij enkel reservemotoren en-

onderdelen voor motoren voor pleziervaartuigen betreft (en aldus niet voor motoren voor 

beroepsvaartuigen, industriële motoren en stroomgeneratoren die deel uitmaken van dezelfde 

markt).  

 Het betreft een niet-merkspecifieke markt aangezien reservemotoren en –onderdelen van Volvo 380.

Penta en concurrerende merken onderling inwisselbaar zijn. Volvo Penta Service Dealers 

verkopen dan ook reserveonderdelen van meerdere merken en klanten laten ook daadwerkelijk 

onderdelen van concurrerende merken installeren.  

V.12.14.b Standpunt auditeur en conclusie 

 De auditeur acht de marktaandelen zoals berekend door de aanmeldende partij op deze markt 381.

als weinig geloofwaardig. Immers, de schatting van de totale markt is zo hoog (170.000 

vaartuigen in België) en zo buiten verhouding met de totale EER-verkopen van dieselmotoren 

voor pleziervaartuigen van Volvo in de EER en daaruit volgend haar marktaandeel hierop, dat 

ervan moet worden uitgegaan dat de aanmeldende partij niet enkel vaartuigen met ‘in-board’ 

dieselmotoren in aanmerking heeft genomen, doch minstens ook (veelal kleinere) vaartuigen 

met ‘outboard’ benzinemotoren. Behoudens vergissing, produceert Volvo Penta dit soort 

motoren niet, en zijn andere ondernemingen actief in de productie van dit soort motoren (bv. 

Yamaha). 

 Bij gebrek aan betrouwbare cijfers van aanmeldende partij op deze markt, neemt de auditeur 382.

als proxy voor de beoordeling van voorliggende transactie op deze markt het door 

aanmeldende partij verstrekte cijfer met betrekking tot de verkoop van dieselmotoren voor 

pleziervaartuigen in de EER.  

V.13 Betrokken markten op basis van onderzoek 

 De gevolgen van deze transactie zullen dus worden beoordeeld op volgende betrokken markten. 383.

 Horizontaal betrokken markten, namelijk: 384.

a. De lokale markten voor de verkoop van zware vrachtwagens (>16 ton) in het verzorgingsgebied 

van de Kant garages in Antwerpen, Beerse, Olen en Sint-Niklaas en van de VTC garages in 

Brussel, Kampenhout en Mechelen;  

b. De lokale markten voor het herstel en onderhoud van commerciële voertuigen van het merk 

Volvo in het verzorgingsgebied van de Kant garages in Antwerpen, Beerse, Olen en Sint-Niklaas 

en van de VTC garages in Brussel, Kampenhout en Mechelen; 

c. De EER markt voor de verkoop van dieselmotoren voor pleziervaartuigen; 

 De concurrentiële analyse van de horizontaal betrokken markten zal plaatsvinden onder 385.

hoofdstukken VI.3 tot en VI.6.  

 Verticaal betrokken markten, namelijk: 386.
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a. De Belgische groothandelsmarkt voor de verkoop van reserveonderdelen voor commerciële 

voertuigen van het merk Volvo;  

b. De Belgische markt voor de OTC-verkoop van reserveonderdelen geschikt voor commerciële 

voertuigen van het merk Volvo;  

c. De Belgische groothandelsmarkt voor de verkoop van reservemotoren en reserveonderdelen 

voor dieselmotoren van het merk Volvo; 

d. De Belgische markt voor het herstel en onderhoud van dieselmotoren; 

e. De Belgische markt voor de OTC-verkoop van reservemotoren en reserveonderdelen voor 

dieselmotoren van het merk Volvo. 

 De concurrentiële analyse van de horizontaal betrokken markten zal plaatsvinden onder 387.

hoofdstuk VI.2.  

VI. Concurrentiële analyse 

VI.1 Inleiding 

 Volgens artikel IV.9 §4 WER dienen concentraties die tot gevolg hebben dat een daadwerkelijke 388.

mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt 

belemmerd, onder andere door het in het leven roepen of versterken van een machtspositie, 

ontoelaatbaar te worden verklaard. 

 Bij deze beslissing dient het Mededingingscollege rekening te houden met: 389.

a. de noodzaak een daadwerkelijke mededinging op de nationale markt te handhaven en te 

ontwikkelen in het licht van met name de structuur van alle betrokken markten en van de 

bestaande of potentiële mededinging van op of buiten het Belgische grondgebied gevestigde 

ondernemingen; 

b. de positie op de markt van de betrokken ondernemingen, hun economische en financiële 

macht, de keuzemogelijkheden van leveranciers en afnemers, hun toegang tot voorzienings-

bronnen en afzetmarkten, het bestaan van juridische of feitelijke hinderpalen voor de toegang 

tot de markt, de ontwikkeling van vraag naar en aanbod van de betrokken producten en 

diensten, de belangen van de tussen- en eindverbruikers, alsmede de ontwikkeling van de 

technische en economische vooruitgang, voor zover deze in het voordeel van de consument is 

en geen belemmering vormt voor de mededinging. 

 Bij het beoordelen van de gevolgen die een fusie heeft, dient de situatie die zou voortvloeien uit 390.

de fusie vergeleken te worden met de situatie zoals ze zou zijn, mocht de fusie niet hebben 

plaatsgehad. 

 Concentraties die niet tot gevolg hebben dat een daadwerkelijke mededinging op de Belgische 391.

markt of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd, onder andere door 

het in het leven roepen of versterken van een machtspositie, worden toelaatbaar verklaard, 
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terwijl concentraties die tot gevolg hebben dat de daadwerkelijke mededinging op de Belgische 

markt of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd, worden 

ontoelaatbaar verklaard.   

 De mogelijke gevolgen van de transactie worden omstandig besproken in secties VI.2 tot en met 392.

VI.7.  

VI.2 Verticaal betrokken markten 

VI.2.1 De Belgische groothandelsmarkt voor de verkoop van reserveonderdelen voor 

commerciële voertuigen van het merk Volvo 

VI.2.1.a Positie aanmeldende partij213 

 Volvo Group verkoopt reserveonderdelen aan het erkend netwerk van eigen distributeurs (de 393.

Volvo Truck Centers), erkende onafhankelijke distributeurs (zoals Kant) en erkende 

onafhankelijke servicepunten met het oog op het uitvoeren van herstel en onderhoudsdiensten. 

Kant is niet actief op deze markt.  

VI.2.1.b Positie auditeur en conclusie 

 De auditeur meent dat, gelet op het gebrek aan overlap tussen activiteiten van partijen op deze 394.

markt en het feit dat de transactie niets zal wijzigen aan de bestaande marktstructuur, de 

transactie niet zal leiden tot niet-gecoördineerde horizontale gevolgen. 

VI.2.2 De Belgische groothandelsmarkt voor de OTC-verkoop van reserveonderdelen 

geschikt voor commerciële voertuigen van het merk Volvo 

VI.2.2.a Standpunt aanmeldende partij214 

 Partijen geven aan dat onafhankelijke herstellers (al dan niet erkend) en eindklanten met een 395.

eigen werkplaats terecht kunnen bij zeer performante onafhankelijke verdelers, andere erkende 

Volvo distributeurs en werkplaatsen en erkende Renault distributeurs en werkplaatsen.  

VI.2.2.b Positie auditeur en conclusie 

 De auditeur meent dat, gelet op het bestaan van voldoende alternatieven op de markt, een 396.

mogelijke afschermingsstrategie van partijen niet zal leiden tot niet-gecoördineerde verticale 

gevolgen. 

VI.2.3 De Belgische groothandelsmarkt voor de verkoop van reservemotoren en 

reserveonderdelen voor dieselmotoren van het merk Volvo 

VI.2.3.a Positie aanmeldende partij215 

 Kant verkoopt als Volvo Penta Center reservemotoren en -onderdelen aan de Volvo Penta 397.

Service Dealers. Volvo Group Belgium is niet actief op deze markt.  

                                                           
213  Aanmelding, p. 12.  
214  Aanmelding p. 82. 
215  Aanmelding, p. 16-17.  
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VI.2.3.b Positie auditeur en conclusie 

 De auditeur meent dat, gelet op het gebrek aan overlap tussen activiteiten van partijen op deze 398.

markt en het feit dat de transactie niets zal wijzigen aan de bestaande marktstructuur, de 

transactie niet zal leiden tot niet-gecoördineerde verticale gevolgen. 

VI.2.4 De Belgische markt voor het herstel en onderhoud aan dieselmotoren 

VI.2.4.a Positie aanmeldende partij216 

 Volvo Penta zelf is niet actief op deze markt. Het marktaandeel van Kant bedraagt hier duidelijk 399.

minder dan 25%. 

VI.2.4.b Positie auditeur en conclusie 

 De auditeur meent dat, gelet op het gebrek aan overlap tussen activiteiten van partijen op deze 400.

markt en het bestaan van voldoende alternatieven om een daadwerkelijke mededinging te 

garanderen, de transactie niet zal leiden tot niet-gecoördineerde verticale gevolgen. 

VI.2.5 De Belgische groothandelsmarkt voor de OTC-verkoop van reservemotoren en 

reserveonderdelen voor dieselmotoren van het merk Volvo 

VI.2.5.a Positie aanmeldende partij217 

 Volvo Penta zelf is niet actief op deze markt en het marktaandeel van Kant op deze markt  401.

bedraagt minder dan 25%. 

VI.2.5.b Positie auditeur en conclusie 

  De auditeur meent dat, gezien het gebrek aan overlap tussen activiteiten van partijen op deze 402.

markt en het feit dat de transactie niets zal wijzigen aan de bestaande marktstructuur, de 

transactie niet zal leiden tot niet-gecoördineerde verticale gevolgen. 

VI.3 Marktconcentratie 

 Hoe hoger het marktaandeel, hoe groter de kans dat een onderneming marktmacht bezit.  Hoe 403.

groter de marktaandelen post transactie, hoe groter de kans dat een fusie zal leiden tot een 

significante toename van marktmacht en tot de neiging voor partijen om prijzen te laten stijgen 

of de keuze voor de consument te beperken. 

 Volgende secties bespreken telkens de marktaandelen die partijen innemen op de verschillende 404.

horizontaal betrokken markten.  

VI.3.1 De lokale markten voor de verkoop van zware vrachtwagens (>16 ton) 

VI.3.1.a Positie aanmeldende partij218 

 De overlap tussen de activiteiten van Volvo Group Belgium en Kant kan geen aanleiding geven 405.

tot enige mededingingsrechtelijke bezorgdheid. 

                                                           
216  Aanmelding, p. 131.  
217  Aanmelding, p. 133.  
218  Aanmelding, p. 73-74.  
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 De concurrentie op deze markt is essentieel een interbrand concurrentie die zich afspeelt tussen 406.

de verschillende vrachtwagenmerken. Anders dan het geval is bij personenwagens, zijn klanten 

professionele kopers voor wie een vrachtwagen een bedrijfsmiddel is, waarvan de kost onder 

controle dient gehouden te worden. Klanten zullen doorgaans geen offertes vragen bij 

meerdere dealers van hetzelfde merk maar zullen offertes vragen voor een of meerdere andere 

merken om aldus prijsdruk te kunnen uitoefenen. Klanten gevestigd in de overlappende delen 

van het verzorgingsgebied voor zware vrachtwagens zullen in de regel het betrokken Volvo 

Truck Center en de betrokken Kant garage niet tegen elkaar uitspelen, maar vooral de 

aankoopprijs pogen te drukken middels gebruik van offertes voor concurrerende merken. 

 Dit onderscheid tussen de markt voor personenwagens (waar consumenten wel geregeld 407.

dealers van hetzelfde merk tegen elkaar uitspelen) en deze voor vrachtwagens is een gevolg 

van de scherpe interbrand concurrentie. Deze maakt dat, anders dan in de 

personenwagensector, de dealers in de regel onvoldoende hebben aan hun standaardmarge 

om een transactie binnen te halen. Zij zullen systematisch een beroep moeten doen op de 

invoerder (in het geval van Volvo: Volvo Group Belgium) om financiële ondersteuning (lagere 

aankoopprijs die resulteert in een bijkomende marge) te bekomen. Klanten voor vrachtwagens 

zijn zich hiervan bewust en weten dat zij, indien nodig, de invoerder enkel onder druk kunnen 

plaatsen door middel van offertes van andere merken.  

VI.3.1.b Positie auditeur 

 Het interbrand marktaandeel van Volvo/Renault bedraagt op nationaal niveau ongeveer 30% 408.

en voor de verkoop van zware vrachtwagens zijn er vijf andere belangrijke spelers actief op de 

markt (i.e. DAF, MAN, Mercedes, Scania en Iveco). Figuur 1 op p. 55 hierboven toont verder aan 

dat er aanzienlijke interbrand concurrentie bestaat in de relevante lokale gebieden.  

 De auditeur gaat uit van de veronderstelling dat de interbrand marktaandelen op nationaal 409.

niveau een aannemelijke proxy zijn voor de interbrand marktaandelen op lokaal niveau.  

 Het lokale marktaandeel voor de verkoop van zware vrachtwagens (>16 ton) wordt bijgevolg 410.

verwacht voor elke Kant en VTC garage in het eigen verzorgingsgebied te schommelen tussen 

25 en 35%, en de markten voor de verkoop van zware vrachtwagens (>16 ton) zijn bijgevolg 

betrokken markten.  

 Rekening houdend met al deze factoren besluit het auditoraat dat de concentratie slechts een 411.

zeer beperkte impact heeft op de relevante lokale markten voor de verkoop van zware 

vrachtwagens aangezien het increment post-transactie beperkt is.  

VI.3.1.c Conclusie 

 De auditeur besluit dat er bijgevolg geen aanleiding is voor verder onderzoek naar mogelijke 412.

mededigingsbeperkende gevolgen van de transactie op de verschillende lokale verkoopmarkten 

voor zware vrachtwagens.  
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VI.3.2 De lokale markten voor herstel en onderhoud van commerciële voertuigen van 

het merk Volvo 

 Bij de geografische marktomschrijving is de auditeur uitgegaan van lokale markten.  Dit 413.

betekent dat voor elk van de gebieden waarop partijen gezamenlijk actief zijn, moet gekeken 

worden welke marktsposities zij voor en na de transactie hebben. 

 Hoe hoger het marktaandeel, hoe groter de kans dat een onderneming marktmacht bezit.  Hoe 414.

groter de marktaandelen post transactie, hoe groter de kans dat een fusie zal leiden tot een 

significante toename van marktmacht en tot de neiging voor de partijen om prijzen te laten 

stijgen of de keuze voor de consument te beperken. 

 In haar horizontale richtsnoeren219 geeft de Europese Commissie meer duiding bij de wijze 415.

waarop de marktaandelen tot bezorgdheden kunnen leiden: 

“Het is onwaarschijnlijk dat de Commissie horizontale mededingingsbezwaren zal zien op een 

markt waar de HHI na de fusie minder dan 1 000 bedraagt. Dergelijke markten behoeven 

doorgaans niet grondig geanalyseerd te worden. Het is evenzeer onwaarschijnlijk dat de 

Commissie horizontale mededingingsbezwaren zal zien in geval van een fusie met een HHI na 

fusie tussen 1 000 en 2 000 en een delta van minder dan 250, of in geval van een fusie met een 

HHI van meer dan 2 000 en een delta van minder dan 150...”  

 De analyse heeft uitgewezen dat partijen over zeer hoge marktaandelen beschikken in de 416.

verschillende lokale markten, en dat deze post-transactie in bepaalde lokale markten merkbaar 

toenemen. Onderstaande tabel geeft de marktaandelen voor en na de transactie weer in elk 

verzorgingsgebied, op basis van de niet-lineaire methode. Daarnaast worden ook de HHI-

waarden en het bijhorend increment gerapporteerd.  

Gebied  % Kant % VTC Totaal Nebim Paesen Autovil HHI pre HHI post HHI ∆ 

Antwerpen [50-60] [10-20] [60-70] […] […] […] 
[3.500-
4.000] 

[5.000-
5.500] 

[1.300-
1.400] 

Beerse [60-70] [5-10] [70-80] […] […] […] 
[4.500-
5.000] 

[5.000-
5.500] 

[700-800] 

Olen [40-50] [10-20] [50-60] […] […] […] 
[3.000-
3.500] 

[4.000-
4.500] 

[900-
1.000] 

Sint Niklaas [40-50] [5-10] [50-60] […] […] […] 
[3.000-
3.500] 

[4.000-
4.500] 

[500-600] 

Mechelen [40-50] [30-40] [70-80] […] […] […] 
[3.000-
3.500] 

[5.500-
6.000] 

[2.700-
2.800] 

Kampenhout [5-10] [50-60] [50-60] […] […] […] 
[3.000-
3.500] 

[3.500-
4.000] 

[500-600] 

Brussel [5-10] [40-50] [40-50] […] […] […] 
[2.000-
2.500] 

[2.500-
3.000] 

[500-600] 

                                                           
219   Richtsnoeren van de Europese Commissie van 5 februari 2004 voor de beoordeling van horizontale fusies 
  op grond van de Verordening van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen,  
  2004/C 31/03, rn. 19-20. 
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 Hieruit blijkt dat alle lokale markten vandaag reeds zeer geconcentreerd zijn, en de 417.

concentratiegraad door de transactie in elk gebied sterk toeneemt. De impact is het grootst in 

het verzorgingsgebied van VTC Mechelen waar VTC de marktleider Kant overneemt. Vandaag 

ligt het marktaandeel van Kant en VTC op [40-50]%, respectievelijk [30-40]%. Nebim, als derde 

speler, heeft een marktaandeel van [10-20]%. Waar de marktaandelen bij de twee grootste 

spelers dicht bij elkaar liggen, creëert de transactie een dominante marktleider met een 

aandeel van [70-80]%.  

 Daarnaast verstevigt VTC zijn sterke marktpositie in het verzorgingsgebied van Kampenhout en 418.

Brussel, en wordt de groep door de overname de uitgesproken dominante onderneming in de 

vier verzorgingsgebieden van de Kant garages.  

VI.3.3 De EER-markt voor de verkoop van dieselmotoren voor pleziervaartuigen 

VI.3.3.a Positie aanmeldende partij220 

 Mede gelet op de aanwezigheid van andere merken dan Volvo Penta op deze markt (Yanmar, 419.

Cummins, Caterpillar, MercuryMarine, Iveco, MAN, MTU, etc.), tonen de (marktaandeel)cijfers 

aan dat de positie van Kant op een EER-wijde markt voor de verkoop van dieselmotoren voor 

pleziervaartuigen te verwaarlozen is. Voor een getrouwe weergave van de positie van Kant op 

de EER-markt voor de verkoop van dieselmotoren voor pleziervaartuigen, dienen de aldus 

weergegeven aandelen van Kant in het totaal aantal verkochte motoren van het merk Volvo 

Penta naar beneden te worden gecorrigeerd. De markt bestaat immers niet enkel uit motoren 

van het merk Volvo Penta maar evenzeer uit motoren van concurrerende merken. De 

belangrijkste concurrenten op deze markt zijn Yanmar, Cummins, Caterpillar, MercuryMarine, 

Iveco, MAN en MTU.   

 Aanmeldende partij was bij gebrek aan beschikbare en betrouwbare marktinformatie niet in 420.

staat om een inschatting te geven van de marktaandelen van haar concurrenten op de markt 

voor de verkoop van dieselmotoren voor pleziervaartuigen en heeft dan ook geen berekening 

van de HHI index gemaakt. 

 Op de markt voor de verkoop van dieselmotoren voor pleziervaartuigen, behalen partijen een 421.

gezamenlijk marktaandeel van meer dan 25%. Het increment van Kant op deze markt bedraagt 

[0-5]%. 

VI.3.3.b Marktonderzoek 

 Uit de marktbevraging blijkt dat er nog verschillende andere spelers op de markt actief zijn.221 422.

Uit het marktonderzoek is verder niet gebleken dat de fusie op deze markt problemen zou 

teweeg brengen.  

 

                                                           
220  Aanmelding, p. 125.  
221  Antwoord van Claes Revisie van 6 oktober 2017, p.2. 
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VI.3.3.c Conclusie 

 De auditeur meent dat het onderzoek heeft uitgewezen dat er op de markt voor de verkoop van 423.

dieselmotoren voor pleziervaartuigen voldoende alternatieven zijn om een daadwerkelijke 

mededinging te garanderen en de transactie dan ook niet zal leiden tot niet-gecoördineerde 

horizontale gevolgen.  

VI.3.4 Conclusie marktconcentratie 

 Het onderzoek naar de marktconcentratie op de verschillende betrokken markten en de impact 424.

van de transactie op het marktaandeel, heeft uitgewezen dat de transactie mogelijks 

mededingingsbeperkende gevolgen zou kunnen teweegbrengen op de betrokken lokale 

markten voor herstel en onderhoud, en dan voornamelijk in de lokale verzorgingsgebieden van 

garage Kant in Antwerpen, en de VTC garage in Mechelen. 

 De mogelijke mededigingsbeperkende gevolgen van de transactie op deze markten worden dan 425.
ook besproken hieronder.  

VI.4 Niet-gecoördineerde gevolgen op de lokale markten voor herstel en 

onderhoud van commerciële voertuigen van het merk Volvo 

VI.4.1 Positie aanmeldende partij222 

 Binnen de markt voor het herstel en onderhoud aan commerciële voertuigen van het merk Volvo 426.

speelt de concurrentiestrijd zich af tussen erkende herstellers van het merk Volvo, 

onafhankelijke herstellers en erkende herstellers van concurrerende merken. Daarnaast hebben 

de grootste eindklanten een eigen inhouse werkplaats om zelf in het herstel en onderhoud van 

hun vrachtwagens te kunnen voorzien. 

 Voor de eindklanten die zich binnen de betrokken verzorgingsgebieden bevinden, vormen 427.

andere erkende herstellers een evident alternatief. Daarnaast zijn er echter ook onafhankelijke 

herstellers die niet tot het netwerk van Volvo behoren die als zeer reële alternatieven dienen 

beschouwd te worden. Het dwingendrechtelijk juridisch kader maakt immers dat de 

onafhankelijke herstellers over alle nodige middelen kunnen beschikken om herstel en 

onderhoud uit te voeren aan commerciële voertuigen van het merk Volvo en dit op een gelijke 

basis met de erkende herstellers. Op het vlak van de beschikbaarheid van reserveonderdelen 

geschikt voor commerciële voertuigen van het merk Volvo kunnen zich geen problemen stellen 

omdat er voldoende (diverse) aanbieders zijn.  

 Ingaand op de specifieke situatie in de betrokken verzorgingsgebieden, geeft de aanmeldende 428.

partij een uitgebreid overzicht van onafhankelijke herstellers, erkende herstellers van het merk 

Volvo, erkende herstellers van het merk Renault en erkende herstellers van andere merken 

gevestigd binnen of in de nabijheid van de betrokken verzorgingsgebieden. 

                                                           
222   Aanmelding p. 82-95.; Aanmelding p. 101-124.  
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 In dit verband vermeldt de aanmeldende partij nog twee aandachtspunten die een duidelijk licht 429.

moeten werpen op de waarachtigheid van hun alternatieve herstellers, met name de capaciteit 

van de alternatieve spelers en de mobiliteit die eigen is aan het transport middels 

vrachtwagens. 

 Wat capaciteit betreft, geeft de aanmeldende partij aan dat voor spelers met grotere vloten 430.

Volvo Group Belgium het zich eenvoudigweg niet kan veroorloven om supracompetitieve 

prijzen aan te rekenen voor onderhoud en herstellingswerk. Deze klanten zullen in dat geval in 

de regel niet veranderen van service provider, maar eenvoudigweg van merk. Het gaat hierbij 

om “repeat purchasers” die zeer geloofwaardig kunnen dreigen met de overstap naar een 

ander merk. Het klantenonderzoek van het Auditoraat leert dat een zeer belangrijk deel van het 

cliënteel (43%) meent geloofwaardig dit dreigement te kunnen uiten.  

 De enige spelers die mogelijk niet meteen van merk zullen switchen (omdat zij minder geregeld 431.

een nieuwe vrachtwagen aankopen) zijn de kleinere klanten. Voor hen zal de onmiddellijke 

uitweg bestaan in de overstap naar een andere werkplaats. De aantallen die hierbij betrokken 

zijn, zijn niet zo groot zodat zich ook al om die reden geen capaciteitsproblemen kunnen stellen.  

 Wat mobiliteit betreft, die eigen is aan het vrachtwagentransport, stellen partijen vast dat 432.

herstel en onderhoud in toenemende mate ontkoppeld wordt van de zetel van de onderneming 

en geoptimaliseerd wordt om de downtime van de vrachtwagen te reduceren.  

 Een eerste trend is dat chauffeurs de mogelijkheid wordt geboden om zich met de vrachtwagen 433.

naar huis te begeven en deze van herstel en onderhoud te laten voorzien in een werkplaats in 

de buurt van hun woonplaats. Dit werk kan dan gebeuren bij de start of aan het einde van de 

werkdag van de chauffeur. Hierdoor wordt de downtime (stilstand) in belangrijke mate 

teruggeschroefd.  

 Een tweede trend is dat het herstel en onderhoud op de route van de chauffeur of in de 434.

nabijheid van een belangrijke klant gebeuren. Gezien de chauffeur onderworpen is aan 

verplichte rusttijden is het vaak efficiënter om het onderhoud- of herstellingswerk daar te laten 

verrichten dan op de locatie van de onderneming.  

VI.4.2 Onderzoek 

 De analyse van marktconcentratie op de lokale markten voor herstel en onderhoud van 435.

commerciële voertuigen van het merk Volvo heeft aangetoond dat partijen over hoge 

marktaandelen beschikken op de verschillende lokale markten en dat deze post-transactie 

merkbaar toenemen.  

 Met dergelijke hoge marktaandelen bestaat het risico dat de transactie niet-gecoördineerde 436.

gevolgen zal teweegbrengen op deze markten.  

 Deze niet-gecoördineerde gevolgen kunnen verschillende vormen aannemen, gaande van 437.

prijsverhogingen, verminderde service en kwaliteit, verminderde flexibiliteit tot een combinatie 

hiervan. Deze mogelijke niet-gecoördineerde gevolgen worden meer uitgebreid besproken 

onder sectie VI.4.2.a.  
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 Om de plausibiliteit van deze niet-gecoördineerde gevolgen in te schatten, wordt het volgende 438.

geanalyseerd: 

- Sectie VI.4.2.b: Wat is de compenserende afnemersmacht van de klanten ten aanzien van de 

fuserende ondernemingen? Wat is het verwachte gedrag ten gevolge van een sterke 

prijsverhoging (kwaliteitsdaling) en in welke mate hebben zij de mogelijkheid om van 

leverancier te veranderen of (meer) beroep te doen op een inhouse-garage? 

- Sectie VI.4.2.c: In welke mate kan nieuwe toetreding tot de markt en/of een uitbreiding van de 

capaciteit bij bestaande concurrenten verwacht worden om de mogelijke 

mededingingsbeperkende gevolgen teniet te doen?   

VI.4.2.a  Prijsverhogingen en/of kwaliteitsverminderingen met betrekking tot herstel- en 

onderhoudswerken 

 Onderzoek heeft het volgende uitgewezen aangaande de huidige staat van concurrentie tussen 439.

de verschillende actoren actief in herstel en onderhoud van commerciële voertuigen van het 

merk Volvo. 

 De intrabrand concurrentie tussen erkende herstellers is beperkt. Deze vindt vooral plaats op 440.

vlak van kwaliteit en locatie.  

 Uit de marktbevraging komt enerzijds naar voren dat er weinig op prijs wordt geconcurreerd. 441.

Anderzijds blijkt dat erkende Volvo-distributeurs in principe wel een eigen prijs kunnen bepalen. 

Zelfs indien er voor een hersteller weinig marge zou overblijven op de gebruikte 

reserveonderdelen, kan hij onder meer concurreren op prijs via lagere arbeidskosten 

(goedkopere werkuren) die aan de klant worden gefactureerd. 

 Verder blijkt dat klanten voor herstel en onderhoud hoofdzakelijk gaan naar de garage waar de 442.

vrachtwagen is aangekocht.  

 In principe zou de klant deze concurrentie echter wel kunnen uitspelen. Partijen stellen dat er 443.

concurrentie is tussen de erkende herstellers; zelfs bij gebrek aan feitelijke concurrentie is hier 

volgens partijen dus ruimte voor. 

 De auditeur stelt vast dat de beperkte mate van intrabrand concurrentie hoogstwaarschijnlijk 444.

een gevolg is van de distributiestructuur die Volvo de afgelopen jaren heeft gecreëerd op de 

verkoopsmarkt. Door het aantal erkenningen te verminderen/beperken, in combinatie met het 

toekennen van erkenningen aan garages die voldoende ver van elkaar gelegen zijn, creëert 

Volvo op de verkoopsmarkt lokale quasi-monopolisten die hun eigen regio bedienen.  

 De verkoop van vrachtwagens speelt zich af op interbrand niveau waarbij consumenten over de 445.

merken heen voldoende keuzemogelijkheden hebben bij het aanschaffen van een vrachtwagen. 

Maar de strategie heeft sterke gevolgen voor de merkspecifieke markt van herstel en 

onderhoud. Wat alle naverkoopdiensten betreft, hebben klanten opeens veel minder 

keuzevrijheid om verschillende lokale garages tegen elkaar uit te spelen. De lokale garages 

hebben meer ruimte om de marges in hun eigen verzorgingsgebied te optimaliseren, ten koste 

van de concurrentiële dynamiek op de markt .  
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 De transactie zal dan ook de weinige dynamiek die er nog rest volledig laten verdwijnen in de 446.

betrokken verzorgingsgebieden. Kant en VTC zijn in nagenoeg alle verzorgingsgebieden elkaars 

grootste of tweede grootste concurrent. De impact is duidelijk het sterkst in het 

verzorgingsgebied van VTC Mechelen waar vandaag twee spelers zeer actief zijn, en waar de 

transactie leidt tot één duidelijke dominante speler die driekwart van de markt in handen heeft.  

 Voorts moet worden benadrukt dat zelfs als de marges op prijs beperkt zijn, er steeds op 447.

kwaliteit geconcurreerd kan worden. Kwaliteit kan hierbij verschillende vormen aannemen, 

gaande van flexibiliteit bij het inplannen van de herstel- of  onderhoudswerken, de tijdige 

aflevering, depannage, ter beschikking stellen van reservevrachtwagens, investering in 

nieuwste technologie, enz.  

 Tenslotte dient opgemerkt dat ook toekomstige potentiële concurrentie door de transactie 448.

wordt uitgeschakeld. Indien Kant in de toekomst wordt overgenomen door een speler die wel 

sterk wenst in te zetten op intrabrand concurrentie, wordt deze mogelijkheid na de transactie 

volledig weggenomen. 

 Voor wat betreft intrabrand concurrentie tussen Volvo-herstellers en garages van andere 449.

merken, dient vastgesteld dat er slechts in beperkte mate capaciteit wordt besteed aan herstel 

en onderhoud van andere merken. 

 Op basis  van het onderzoek heeft de auditeur kunnen besluiten dat deze garages niet tot de 450.

markt voor herstel en onderhoud aan commerciële voertuigen van het merk Volvo behoren. Zij 

oefenen slechts concurrentiële druk uit wat betreft bepaalde  herstellingen en 

onderhoudswerken, maar beschikken niet over de nodige merkgerelateerde know-how en 

technologie, noch over voldoende beschikbare (rest)capaciteit om substitueerbaar te zijn met 

de erkende Volvo-distributeurs.  

 Bovendien bestaat de vrees dat er van de garages van andere merken geen concurrentiële druk 451.

uitgaat ten aanzien van de erkende Volvo-distributeurs. Het is aannemelijker dat deze garages 

net extra marge nemen op de toevallige Volvo-klanten die omwille van urgentieredenen bij de 

andere merkgarage terecht komen, op het ogenblik dat de eigen garages geen capaciteit 

hebben om aan de vraag van de klant te voldoen. Het feit dat bepaalde merkgarages slechts 

een fractie van hun capaciteit besteden aan vrachtwagens van andere merken, wijst bijgevolg 

niet noodzakelijk op een concurrentieel beter aanbod.   

VI.4.2.b Beperkte compenserende afnemersmacht bij de Volvo-klanten 

 Het onderzoek heeft uitgewezen dat een groot aandeel klanten over een beperkte 452.

compenserende afnemersmacht beschikt voor wat betreft herstel- en onderhoudsdiensten, en 

dit om volgende redenen:  

- De gemiddelde levensduur van een vrachtwagen is 7,4 jaar223;  

                                                           
223   https://www.volkskrant.nl/economie/minder-vrachtwagens-op-de-weg~a4166693/  

https://www.volkskrant.nl/economie/minder-vrachtwagens-op-de-weg~a4166693/
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- [VERTROUWELIJK] klanten van VTC en Kant hebben een in-house garage, maar dit betekent 

niet dat alle herstellingen en onderhoudswerken hier kunnen worden uitgevoerd. Omgekeerd 

hebben [VERTROUWELIJK] klanten geen in-house garage en zijn dus aangewezen op het 

dienstenaanbod van de erkende Volvo-distributeurs. Aanmeldende partij heeft geen cijfers 

aangeleverd omtrent het aantal kleinere klanten die al dan niet over een in-house garage 

beschikken, maar redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het aandeel met in-house garage 

lager ligt dan bij de grote klanten.  

- De omvang van herstel- en onderhoudswerken die door onafhankelijke herstellers kunnen 

worden uitgevoerd, kan realistisch geschat worden op een percentage van ongeveer 

[VERTROUWELIJK] % van de markt voor herstel en onderhoud aan commerciële voertuigen van 

het merk Volvo. Immers, van de omzet die kan worden toegeschreven aan reserveonderdelen, 

kan [20-30]% worden toegeschreven aan OTC-verkoop. Dit betekent dat maximaal [20-30]% 

door de erkende Volvo-distributeurs wordt verkocht op de OTC-markt aan onafhankelijke 

derden. Hierin zijn ook de in-house garages inbegrepen. Gezien [VERTROUWELIJK] klanten een 

eigen in-house garage hebben, kan worden aangenomen dat een substantieel aandeel van de 

totale OTC-verkoop hier aan kan worden toegeschreven.  

 Verder heeft ongeveer [75-85]% van de Volvo-klanten geen onderhoudscontract afgesloten. 453.

Hun uitgaven aan herstel en onderhoud zijn bijgevolg niet begrensd en kunnen derhalve het 

voorwerp uitmaken van een prijsverhoging.   

 Vervolgens moet gewezen worden op de mogelijkheden die garages hebben om weinig 454.

zichtbaar de prijzen te verhogen en of de kwaliteit te verlagen. Een klant moet gemiddeld 

slechts een beperkt aantal keer per jaar een bezoek brengen aan de garage, en herstellingen 

kunnen sterk van elkaar verschillen, wat leidt tot sterke informatieasymmetrie tussen de klant 

en de garage: prijs en kwaliteit tussen de garages zijn moeilijk te vergelijken. Bijgevolg zijn 

prijsverhogingen/kwaliteitsverminderingen moeilijk vast te stellen door een individuele 

consument, zeker wanneer hij slechts over een beperkte vloot beschikt.   

 Aanmeldende partij nuanceert de beperkte compenserende afnemersmacht van haar klanten, 455.

door te verwijzen naar de resultaten van de online klantenbevraging. Ze haalt hier de hoge 

switching percentages aan. Deze moeten echter gerelativeerd worden en in de juiste context 

geplaatst:  

- Slechts 5% geeft aan onmiddellijk te switchen bij een prijsverhoging met 10% op herstel en 

onderhoud. 

- De resterende 37% schakelt pas over bij aankoop van een nieuwe vrachtwagen.  Bij deze groep 

geeft de survey geen enkele informatie over de tijdsspanne waarin een nieuwe vrachtwagen 

wordt aangekocht. Indien het hier over een periode van enkele jaren gaat, is het switching 

effect van de prijsverhoging mogelijks lang uitgespeeld, zeker indien bij aankoop van die 

nieuwe vrachtwagen opnieuw een aantrekkelijk aanbod wordt gedaan vanuit Volvo op de 

interbrand verkoopsmarkt. Op basis van de survey resultaten kunnen hier geen conclusies uit 

worden getrokken.  
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- De vraagstelling was erg beperkt: er werd aan de klanten niet gevraagd naar welke merken ze 

zouden uitwijken, er werden geen verschillende prijsstijgingen voorgelegd om de sensitiviteit 

van de resultaten te testen en de vraag beperkte zich tot prijsverhogingen terwijl in de praktijk 

heel wat andere mogelijkheden zijn voor garages om hun marges op herstel en onderhoud te 

verhogen (waaronder verminderde kwaliteit, voorrang aan herstellingen waarop hogere 

marges kunnen gehaald worden, enz.).  

 Tenslotte moet gekeken worden naar de reële uitwijkmogelijkheden die klanten hebben op het 456.

moment dat ze een Volvo vrachtwagen aangeschaft hebben. Het onderzoek, zoals beschreven 

in hoofdstuk V.4 hierboven, heeft uitgewezen dat deze uitwijkmogelijkheden beperkt zijn 

binnen de betrokken verzorgingsgebieden.  

VI.4.2.c Toetredings- en uitbreidingsmogelijkheden 

 Vooreerst stelt de auditeur vast dat wat de erkende Volvo-distributeurs betreft, het weinig 457.

waarschijnlijk is dat Volvo het aantal erkenningen van onafhankelijke distributeurs in de 

toekomst zal verhogen. De distributiestructuur van Volvo is er immers op gericht het aantal 

erkenningen te beperken om hierdoor de garages toe te laten voldoende omzet te genereren in 

hun respectievelijke verzorgingsgebieden224.  

 Dit betekent dat er op het intrabrand niveau tussen de erkende Volvo-herstellers weinig nieuwe 458.

capaciteit op de markt zal komen. Enkel uitbreidingen van bestaande garages vormen nog een 

mogelijkheid.  

 De sluiting van de vestiging in Sint-Niklaas zal de bestaande intrabrand concurrentie in haar 459.

verzorgingsgebied bovendien nog verder doen verminderen.  

 Tevens verwacht de auditeur weinig bijkomende concurrentiële druk vanuit de garages van 460.

andere merken en onafhankelijke multimerk garages.  

 Wat de uitbreiding betreft bij garages van andere merken, is het zeer onwaarschijnlijk dat deze 461.

garages zich zouden uitbreiden in functie van de verminderde intrabrand concurrentie bij Volvo.  

 Wat de uitbreidingsmogelijkheden betreft bij de onafhankelijke multimerk garages, komt uit 462.

het onderzoek naar voren dat op langere termijn (6 maanden tot 2 jaar) er mogelijkheid is tot 

beperkte uitbreiding van de capaciteit bij een aantal garages.225 Het biedt de garages de tijd 

om extra personeel op te leiden om aan een eventuele toenemende vraag te voldoen.  Evenwel 

bestaat er in dit stadium grote onduidelijkheid aangaande de mogelijkheden van de 

aangehaalde garages, onder meer op het gebied van capaciteit en competenties. 

 Op basis van de analyse van de uitbreidingsmogelijkheden bij bestaande onafhankelijke 463.

herstellers, kan geconcludeerd worden dat deze beperkt zijn, zeker op korte termijn. Op 

                                                           
224   Bijlage 8 bij de aanmelding: Dealerovereenkomst tussen Volvo Trucks Belgium en Garage Kant Antwerpen,  
  p.5, §6.1. 
225  Antwoord Garage Beyens bvba van 20 november 2017, p.1; antwoord van Garage Akkermans bvba van 20 november 2017, p.2; 

Antwoord van Garage Bielen van 17 november 2017, p.1-2; antwoord van TH Trucks van 27 november 2017, p.5; antwoord van 
Garage De Weser-Broes van 27 november 2017, p.4-5; antwoord van Kubrechts van 8 december 2017, p.6. 
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middellange termijn lijken er meer uitbreidingsmogelijkheden, hoewel nog steeds beperkt, en 

niet met zekerheid. 

 De markt vertoont een duidelijke dynamiek van verdere concentratie en consolidatie en een 464.

verdere evolutie op technologisch vlak waarbij IT en technologie hoe langer hoe 

gesofisticeerder worden.  

 Dit maakt het onwaarschijnlijk dat er in de toekomst een groot aantal nieuwe onafhankelijke 465.

multimerk garages actief zullen worden. Integendeel, de vrees bestaat dat de nog bestaande 

kleinere multimerk garages op termijn hun zaak zullen moeten sluiten of verkopen.   

VI.4.3 Positie auditeur 

 Partijen zullen na de transactie zeer hoge marktaandelen innemen op volgende lokale markten 466.

voor herstel en onderhoud van commerciële voertuigen van het merk Volvo: 

- Het verzorgingsgebied van Kant Antwerpen [60-70]% 

- Het verzorgingsgebied van Kant Beerse [70-80]% 

- Het verzorgingsgebied van Kant Olen [50-60]% 

- Het verzorgingsgebied van Kant Sint-Niklaas [50-60]% 

- Het verzorgingsgebied van VTC Mechelen [70-80]% 

- Het verzorgingsgebied van VTC Kampenhout [50-60]% 

- Het verzorgingsgebied van VTC Brussel [40-50]% 

 De overname van de Kant-garages door Volvo Group Belgium vertaalt zich in de vermindering 467.

van intrabrand concurrentie tussen de aanwezige erkende Volvo-herstellers op bovenstaande 

lokale markten. Deze verminderde intrabrand concurrentie kan zich onder meer vertalen in 

hogere prijszetting en/of een lagere kwaliteit in dienstverlening in termen van flexibiliteit en 

geleverde prestaties.  

 Deze vermindering van de intrabrand concurrentie wordt niet gecompenseerd door de 468.

afnemersmacht van Volvo klanten noch door de huidige of potentieel toekomstige 

concurrentiële druk uitgaande van garages van andere merken en/of onafhankelijke multimerk 

garages, om de redenen die hierboven zijn uiteengezet.   

VI.4.4 Conclusie 

 Op grond van bovenstaande elementen concludeert de auditeur in dit stadium van het 469.

onderzoek dat deze transactie een daadwerkelijke mededinging op de markt voor het herstel 

en onderhoud van commerciële voertuigen van het merk Volvo in de verzorgingsgebieden van 

Kant Antwerpen, Beerse, Olen en Sint-Niklaas en de verzorgingsgebieden van VTC Mechelen,  

Kampenhout en Brussel op significante wijze zal belemmeren.   
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VI.5 Gecoördineerde gevolgen op de lokale markten voor herstel en onderhoud 

aan commerciële voertuigen van het merk Volvo 

 Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een risico op stilzwijgende 470.

marktcoördinatie bestaat indien:  

- De ondernemingen tot een verstandhouding kunnen komen; 

- De coördinerende ondernemingen kunnen controleren of de verstandhouding wordt nageleefd 

(monitoring); 

- Er een geloofwaardig disciplineringsmechanisme bestaat dat in werking kan worden gesteld 

wanneer afwijkend gedrag aan het licht komt; en 

- De met de coördinatie beoogde resultaten niet in gevaar gebracht kunnen worden door het 

optreden van buitenstaanders. 226 

VI.5.1 Standpunt aanmeldende partij 

 De aanmeldende partij heeft dienaangaande niets gesteld in haar aanmelding.   471.

VI.5.2 Onderzoek  

 Het lokale marktaandeel van de fuserende onderneming zal in elk van de betrokken 472.

verzorgingsgebieden significant hoger zijn dan dat van de eerstvolgende speler.  

 Bovendien is er voldoende restconcurrentie, zowel vanwege de onafhankelijke multimerk 473.

garages alsook vanwege de garages die tot andere merken behoren, die de monitoring van 

marktcoördinatie sterk zou bemoeilijken.  

 Zowel de eerste, tweede als vierde voorwaarde lijken hierdoor moeilijk te handhaven.  474.

VI.5.3 Conclusie 

 Bovenstaande elementen brengen de auditeur ertoe te concluderen dat op basis van de 475.

beschikbare informatie, deze transactie geen aanleiding zal geven tot 

mededingingsbeperkende gecoördineerde gevolgen. 

VI.6 De counterfactual 

 Bij het beoordelen van de impact van de fusie wordt de mededingingssituatie die uit de 476.

transactie zou voortvloeien, vergeleken met de mededingingssituatie die zou hebben bestaan 

zonder de transactie. 

 Het onderzoek heeft uitgewezen dat minstens op de korte, maar wellicht ook op de middellange 477.

termijn weinig nieuwe spelers verwacht kunnen worden.  

 Daarentegen zijn beide ondernemingen elkaars grootste concurrenten in een groot aantal van 478.

de lokale verzorgingsgebieden, bij uitstek in het verzorgingsgebied van VTC Mechelen. De 

                                                           
226   Hof van Justitie, 10 juli 2008, Impala., C 403/06, n. 123. 
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concurrentiële dynamiek die zonder de transactie nog zou bestaan, verdwijnt wanneer beide 

ondernemingen samengaan.  

 Om die reden kan de situatie zonder transactie beschouwd worden als minder 479.

mededingingsbeperkend in vergelijking met de situatie na de transactie. 

 Hoewel Kant heeft laten blijken dat de onderneming haar activiteiten wenst te verkopen, meent 480.

de auditeur dat de onderneming  – zolang geen nieuwe koper gevonden wordt – deze 

activiteiten verder zal zetten en ondertussen op zoek zal gaan naar een nieuwe koper.  

 Bovendien is er in dat geval geen duidelijkheid betreffende de positie van Kant Sint-Niklaas. In 481.

geval de activiteiten van Kant door de huidige eigenaars worden verdergezet of in geval de 

groep wordt verkocht aan een andere onderneming die de activiteiten verderzet, is het niet 

zeker dat Kant Sint-Niklaas gesloten wordt.  

 De sluiting van Sint-Niklaas wordt immers gedreven door moeilijkheden op de verkoopsmarkt, 482.

waarbij de lokale interbrand concurrentie te sterk lijkt te spelen. Om die reden wenst Volvo 

Group Belgium de activiteiten van Sint-Niklaas te incorporeren in de sites van Hulst en 

Antwerpen. Een alternatief zou echter kunnen zijn om Sint-Niklaas te laten voortbestaan, 

minstens als erkend servicepunt, eventueel zonder de verkoopsactiviteit. Indien Sint-Niklaas 

voldoende rendabel is op de markt voor herstel en onderhoud, leidt de situatie zonder 

transactie mogelijks tot het behoud van de site en bijgevolg tot een minder 

mededingingsbeperkend gevolg voor de Volvo-klanten die zich vandaag in het 

verzorgingsgebied van Kant Sint-Niklaas bevinden.  

VI.7 Conclusie aangaande gevolgen van de concentratie 

 Gezien de positie van partijen op de lokale markten voor herstel en onderhoud van commerciële 483.

voertuigen van het merk Volvo, de marktbevraging en de resultaten van het marktonderzoek, is 

de auditeur in het kader van zijn eerste-fase onderzoek van mening dat voorliggende 

concentratie tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de markt voor het herstel 

en onderhoud van commerciële voertuigen van het merk Volvo in de verzorgingsgebieden van 

Kant Antwerpen, Beerse, Olen en Sint-Niklaas en de verzorgingsgebieden van VTC Mechelen,  

Kampenhout en Brussel op significante wijze wordt belemmerd, zoals bedoeld in artikel IV.9 §4 

WER. 

VII. Voorstel tot beslissing 

 De auditeur stelt het Mededingingscollege voor, bij toepassing van artikel IV.61, §1 WER en 484.

artikel IV.61, §2, 3° WER, volgende beslissing te nemen:  

i. Dat de overname van de activiteiten van Kant NV door Volvo Group Belgium NV, aangemeld bij 

de BMA onder nr. MEDE-C/C-17/0035, binnen het toepassingsgebied valt van de regels van 

concentratietoezicht in het WER; 
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ii. Vaststellen dat er ernstige twijfels bestaan omtrent de toelaatbaarheid van de concentratie en 

beslissen de procedure van bijkomend onderzoek bedoeld in artikel IV.62 in te zetten. 

VIII. Vertrouwelijkheid 

 Hiervoor kan verwezen worden naar de vertrouwelijkheidsbeslissing van de auditeur. 485.
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Annex I: Grafische illustratie lokale verzorgingsgebieden 

Lokale verzorgingsgebieden voor herstel en onderhoud aan commerciële voertuigen van het merk Volvo 

Figuur 1: Lokaal verzorgingsgebied Garage Kant Antwerpen 

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 2: Lokaal verzorgingsgebied Garage Kant Beerse 

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 3: Lokaal verzorgingsgebied Garage Kant Olen 

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 4: Lokaal verzorgingsgebied Garage Kant Sint-Niklaas 

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 5: Gezamenlijk lokaal verzorgingsgebied van de Belgische Kant garages 

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 6: Lokaal verzorgingsgebied VTC Mechelen 

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 7: Lokaal verzorgingsgebied VTC Kampenhout 

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 8: Lokaal verzorgingsgebied VTC Brussel 

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 9: Gezamenlijk lokaal verzorgingsgebied van de Belgische VTC garages 

[VERTROUWELIJK] 

Lokale verzorgingsgebieden voor de verkoop van reserveonderdelen van het merk Volvo 

Figuur 10: Lokaal verzorgingsgebied Garage Kant Antwerpen 

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 11: Lokaal verzorgingsgebied Garage Kant Beerse 

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 12: Lokaal verzorgingsgebied Garage Kant Olen 

[VERTROUWELIJK] 
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Figuur 13: Lokaal verzorgingsgebied Garage Kant Sint-Niklaas 

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 14: Gezamenlijk lokaal verzorgingsgebied van de Belgische Kant garages 

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 15: Lokaal verzorgingsgebied VTC Mechelen 

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 16: Lokaal verzorgingsgebied VTC Kampenhout 

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 17: Lokaal verzorgingsgebied VTC Brussel 

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 18: Gezamenlijk lokaal verzorgingsgebied van de Belgische VTC garages 

[VERTROUWELIJK] 

Annex II: Test  80% regel 

Figuur 1: Garage Kant Antwerpen 

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 2: Garage Kant Beerse  

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 3: Garage Kant Olen 

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 4: Garage Kant Sint-Niklaas 

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 5: VTC Mechelen 

[VERTROUWELIJK] 

 Figuur 6: VTC Kampenhout 

[VERTROUWELIJK] 

Figuur 7: VTC Brussel 

[VERTROUWELIJK] 
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IV. Schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partij 

 De aanmeldende partij legde volgende Schriftelijke opmerkingen neer: 28.

I. “INLEIDING 

 Op 10 november 2017 heeft Volvo Group Belgium een aanmeldingsformulier ingediend bij de 1.

Auditeur-generaal betreffende een concentratie in de zin van artikel IV.10 §1 van het Wetboek 

Economisch Recht (hierna: het “Aanmeldingsformulier”). De concentratie betreft de overname 

door Volvo Group Belgium van de bedrijfsactiviteiten van één van haar erkende onafhankelijke 

distributeurs/servicepunten in België en Nederland uitgebaat door Kant NV en de met haar 

verbonden vennootschappen (hierna: “Kant”). 

 Op 18 december 2017 heeft het Auditoraat zijn onderzoek afgerond en een gemotiveerd ontwerp 2.

van beslissing overgemaakt in toepassing van artikel IV.58 §4 van het Wetboek Economisch Recht 

(hierna: de “Ontwerpbeslissing”). Het Auditoraat besluit dat voorliggende concentratie “tot 

gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de markt voor het herstel en onderhoud van 

commerciële voertuigen van het merk Volvo in de verzorgingsgebieden van Kant Antwerpen, 

Beerse, Olen en Sint-Niklaas en de verzorgingsgebieden van VTC Merchelen, Kampenhout en 

Brussel op significante wijze wordt belemmerd, zoals bedoeld in artikel IV.9 §4 WER”.227 Om die 

reden verzoekt het Auditoraat het Mededingingscollege vast te stellen dat er ernstige twijfels 

bestaan omtrent de toelaatbaarheid van de concentratie en te beslissen de procedure van 

bijkomend onderzoek bedoeld in artikel IV.62 in te zetten. 

 De bezorgdheden van het Auditoraat zijn beperkt tot de genoemde lokale markten voor herstel en 3.

onderhoud van commerciële voertuigen van het merk Volvo. Op de overige betrokken markten die 

ook uitgebreid worden besproken in de Ontwerpbeslissing stelt het Auditoraat vast dat de 

concentratie niet tot mededingingsbeperkende gevolgen zal leiden.  

 De bezorgdheden van het Auditoraat beperken zich bovendien tot niet-gecoördineerde gevolgen. 4.

Het Auditoraat meent dat de vermindering van de intrabrand concurrentie op deze lokale markten 

als gevolg van de concentratie zich zou kunnen vertalen in een hogere prijszetting en/of een lagere 

kwaliteit in dienstverlening in termen van flexibiliteit en geleverde prestaties. De klanten zouden 

niet over uitwijkmogelijkheden beschikken om hierop te kunnen reageren. Deze vermindering van 

intrabrand concurrentie wordt verder niet gecompenseerd door de afnemersmacht van Volvo 

klanten noch door de huidige of potentieel toekomstige concurrentiële druk uitgaande van 

garages van andere merken en/of onafhankelijke multimerk garages.228 

 Deze schriftelijke opmerkingen op de Ontwerpbeslissing beperken zich dan ook tot de concurrentiële 5.

analyse van het Auditoraat betreffende de lokale markten voor herstel en onderhoud van 

commerciële voertuigen van het merk Volvo. 

                                                           
227  Ontwerpbeslissing, par. 483. 
228  Ontwerpbeslissing, par. 467-468. 
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 Vooraleer op specifieke punten in te gaan, is het aangewezen om algemeen iets meer kadering te 6.

geven omtrent de concentratie.  

II. KADERING VAN DE CONCENTRATIE 

 De concentratie wordt slechts heel kort omschreven in de Ontwerpbeslissing. De beschrijving 7.

beperkt zich tot de stelling dat Volvo Group Belgium de voorheen onafhankelijk uitgeoefende 

bedrijfsactiviteiten van Kant zal overnemen en dat de concentratie de vorm zal aannemen van een 

asset deal.229  

 De Ontwerpbeslissing gaat niet in op het feit dat de concentratie in essentie een verticale integratie 8.

uitmaakt binnen het Volvo netwerk en dat Volvo Group Belgium op dat vlak een inhaalbeweging 

maakt ten opzichte van haar belangrijkste concurrenten op de Belgische markt. Verder gaat de 

Ontwerpbeslissing totaal voorbij aan de hoge densiteit van het Volvo netwerk in België in 

vergelijking met de andere Europese landen. Dit ruimere kader is nochtans essentieel voor een 

weloverwogen beslissing omtrent de concentratie. Daarom wordt hierna iets uitgebreider 

ingegaan op ieder van deze aspecten. 

II.1 Een verticale integratie binnen het volvo netwerk 

 Volvo Group Belgium maakt deel uit van de Volvo Group, een groep van ondernemingen die 9.

wereldwijd actief zijn in de sectoren voor vrachtwagens (“Volvo Trucks” en “Renault Trucks”), 

bussen (“Volvo Bus”), bouwuitrusting (“Volvo Construction Equipment”), scheepsmotoren, 

industriële motoren en stroomgeneratoren (“Volvo Penta”).230 

 Kant maakt deel uit van het erkende Volvo netwerk voor wat betreft haar activiteiten in 10.

vrachtwagens, bussen en motoren: 

- Kant is één van de erkende onafhankelijke distributeurs van Volvo vrachtwagens in België en 

Nederland;231 

- Kant is een erkend servicepunt voor Volvo bussen in België en Nederland; 

- Kant is een Volvo Penta Center, evenals een Volvo Penta Service Dealer.  

 Aangezien Volvo Group Belgium ook zelf actief is in België als distributeur en servicepunt voor Volvo 11.

vrachtwagens en bussen via de Volvo Truck Centers, bestaat er ook een horizontale verhouding 

tussen de partijen. Dit neemt niet weg dat de bestaande relatie tussen de partijen in hoofdorde 

verticaal is en de concentratie een verticale integratie binnen het Volvo netwerk betreft.  

 Volvo Group Belgium had evengoed kunnen beslissen om Kant te beëindigen als distributeur en 12.

bijkomende Volvo Truck Centers op te richten, wat vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt tot 

eenzelfde resultaat had geleid maar minstens op sociaal vlak nadeliger was geweest. Dit toont 

                                                           
229  Ontwerpbeslissing, par. 19-20. 
230  Voor meer informatie, zie www.volvogroup.be.  
231  In Nederland verdeelt Kant ook Renault vrachtwagens. 

http://www.volvogroup.be/
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meteen de relativiteit aan van de horizontale verhouding tussen de partijen. Door een eenvoudige 

wilsuiting van Volvo Group Belgium kon hieraan immers een einde gesteld worden. 

 Het is belangrijk aan te stippen dat noch vanuit financieel oogpunt, noch vanuit het oogpunt van 13.

mogelijke tijdswinst er een markant verschil zou geweest zijn tussen een beëindigingsscenario en 

de aangemelde concentratie. De samenwerkingsrelatie kon immers beëindigd worden met een 

opzegtermijn van 24 maanden. Als gekeken wordt naar de tijd die benodigd is geweest om de 

overname intern te evalueren, te onderhandelen (de onderhandelingen zijn gestart in juni 2016), 

de prenotificatiegesprekken te voeren (deze hebben gelopen van 14 juni 2017 tot de indiening van 

het aanmeldingsformulier op 10 november 2017) en de concentratiecontroleprocedure door te 

maken, is de tijdswinst eerder beperkt en zonder commercieel belang. Als de opzegtermijn 

gerespecteerd zou geweest zijn, zou de enige financiële consequentie van de beëindiging een 

goodwill-betaling geweest zijn. Deze zou lager hebben gelegen dan de thans voorziene 

overnameprijs zodat er nog financiële ruimte zou gebleven zijn voor investeringen.  

 Volvo Group Belgium heeft geopteerd voor het overnamescenario essentieel om op sociaal en 14.

operationeel vlak een rustige transitie te bewerkstelligen en om aan de overlaters en de andere 

leden van het erkende netwerk een duidelijk signaal te geven over de wijze waarop Volvo Group 

Belgium te werk wil gaan bij het realiseren van verticale integratie. Wat dit laatste betreft, kon 

Volvo Group Belgium niet voorbij gaan aan het feit dat Kant gedurende 50 jaar deel heeft 

uitgemaakt van het Volvo netwerk.232  

 De Ontwerpbeslissing gaat volledig voorbij aan dit gegeven en focust uitsluitend op de horizontale 15.

verhouding tussen de partijen. Ook in de counterfactual analyse van de concentratie wordt dit 

gegeven niet meegepikt.233 Nochtans is de vaststelling dat eenzelfde resultaat kan worden bereikt 

zonder de concentratie een uitermate relevant gegeven voor een counterfactual analyse. De 

Ontwerpbeslissing stelt de concentratie dan ook op enigszins misleidende wijze voor als een 

eenvoudige fusie tussen twee concurrerende ondernemingen. Volvo Group Belgium verzoekt het 

Mededingingscollege dan ook om rekening te houden met deze verticale context bij het nemen 

van zijn beslissing.  

II.2 Een inhaalbeweging binnen de vrachtwagensector 

 Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met het feit dat verticale integratie niet 16.

ongebruikelijk is in de sector en dat Volvo Group Belgium wat dat betreft een inhaalbeweging 

maakt ten opzichte van haar belangrijkste concurrenten op de Belgische markt.  

 Aan het Aanmeldingsformulier werd een overzicht gehecht van het aantal eigen dan wel 17.

onafhankelijke werkplaatsen van de in België aanwezige vrachtwagenmerken (op basis van cijfers 

van FEBIAC).234 Hieruit blijkt dat Volvo Group Belgium met slechts 3 van de 29235 sites in eigen 

                                                           
232  Kant maakt sinds 1968 deel uit van het Volvo netwerk in Nederland en sinds 1990 van het Volvo netwerk in België. 
233  Ontwerpbeslissing, par. 476-482. 
234  Pagina 14 in Bijlage 20 bij het Aanmeldingsformulier. 
235  De cijfers van FEBIAC in bijlage 20 maken melding van een totaal aantal van 31 Volvo sites in België en dateren van 2016. Er dient 

echter abstractie te worden gemaakt van één werkplaats die intussen werd gesloten alsook één Luxemburgse vestiging die onder de 
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handen (oftewel 10%) momenteel achterop hinkt ten opzichte van concurrenten met een 

vergelijkbare strategie: Scania heeft 14 van de 22 sites (63%) in eigen handen, MAN 5 van de 28 

sites (18%) en Mercedes 8 van de 33 sites (24%). 

 Hiermee situeert Volvo zich bovendien ver onder het Europese gemiddelde zoals werd vastgesteld 18.

door de Boston Consulting Group in een studie die zij heeft uitgevoerd in opdracht van de Europese 

vrachtwagenindustrie in 2007 (de “BCG studie”):236 

Finally, there are outlets that are owned and operated by the OEMs. These outlets are comparable to 

outlets of a single-brand dealer group. The OEMowned retail accounts for 20% of the outlets, with 

a high share of 32% in the EEU countries, and a lower share of 17% in the WEU countries. 

Figure 19 shows the development of the OEMowned dealers from 2002 to 2006. In this period of time, 

the respective number of outlets increased by 10% to a total of 680. With the investment in own 

outlets, the OEMs closed gaps in their retail network. These gaps occur in less dense areas, in 

urban areas where investments are very high, in new markets with initially low sales volumes, or in 

areas where the succession of authorized outlets is not solved. By investing in these areas, the 

OEMs ensure sufficient market coverage.  

De BCG studie, voorzien van een markering van de relevante passages, werd aangehecht als Bijlage 

1.  

 De ervaring van de partijen op de Europese markt is dat deze trend naar verticale integratie alleen 19.

maar verder is toegenomen de voorbije jaren. Het actuale Europese gemiddelde zal dus nog een 

stuk hoger liggen. 

 Als gevolg van de concentratie zou Volvo Group Belgium 6 van een totaal van 28237 sites in eigen 20.

handen hebben (21%). Met een dergelijke verdeling komt zij in de buurt van de netwerken die haar 

belangrijkste concurrenten zonder enige problemen hebben kunnen opzetten. Scania blijft echter 

de duidelijke koploper en ook Mercedes is nog steeds meer verticaal geïntegreerd dan Volvo na de 

concentratie. Het concurrentieel belang dat de zogeheten “premium brand” concurrenten van 

Volvo (te weten Scania en Mercedes) hechten aan deze verticale integratie komt hierna nog aan 

bod.  

 Wanneer we specifiek inzoomen op de gebieden waar de daadwerkelijke mededinging volgens het 21.

Auditoraat als gevolg van de concentratie zou belemmerd worden (i.e. de verzorgingsgebieden 

van Kant Antwerpen, Beerse, Olen en Sint-Niklaas en de verzorgingsgebieden van de Volvo Truck 

Centers Merchelen, Kampenhout en Brussel) stellen we eenzelfde resultaat vast. Volvo Group 

Belgium zal er als gevolg van de concentratie 6 op een totaal van 11 sites (55%) in eigen handen 

                                                                                                                                                                                           
bevoegdheid van Volvo Group Belgium valt. Bijgevolg neemt Volvo Group Belgium een totaal aantal van 29 Volvo sites in 
aanmerking. 

236  Boston Consulting Group, The European Commercial- Vehicle Sales and After- Sales Landscape, Customer Requirements and 
Network Dynamics, October 2007, 26, http://image-src.bcg.com/Images/European-Commercial-Vehicle-Sales-After-Sales-Landscape-
2007_tcm108-17932.pdf. Zie ook Bijlage 21 bij het Aanmeldingsformulier. 

237  De activiteiten van Garage Kant Sint-Niklaas worden niet verdergezet in de huidige vestiging maar zullen worden geïncorporeerd op 
de sites in Antwerpen en Hulst. 

http://image-src.bcg.com/Images/European-Commercial-Vehicle-Sales-After-Sales-Landscape-2007_tcm108-17932.pdf
http://image-src.bcg.com/Images/European-Commercial-Vehicle-Sales-After-Sales-Landscape-2007_tcm108-17932.pdf
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hebben.238 Hiermee zal zij nog steeds achterop hinken wat verticale integratie betreft ten opzichte 

van Scania en behaalt zij het niveau van verticale integratie van Mercedes: 

- Scania heeft 9 sites die gelegen zijn binnen de verzorgingsgebieden van de Kant garages en Volvo 

Trucks Centers. 7 daarvan heeft zij in eigen handen (78%).239  

- Mercedes heeft 15 sites die gelegen zijn binnen de verzorgingsgebieden van de Kant garages en 

Volvo Trucks Centers. 8 daarvan heeft zij in eigen handen (53%).240 

 Het is dus feitelijk correct te stellen dat de concentratie niet meer is dan een inhaalbeweging van 22.

Volvo Group Belgium ten opzichte van haar belangrijkste concurrenten. Ook met dit gegeven moet 

rekening worden gehouden bij de beoordeling van de concentratie. 

 In dit kader dient erop gewezen te worden dat de risico’s die de aangemelde concentratie 23.

beweerdelijk zou kunnen stellen (impact op prijzen; daling van kwaliteit en flexibiliteit) zich reeds 

zouden moeten gesteld hebben bij de onmiddellijke concurrenten van Volvo die in België 

aanzienlijk meer verticaal geïntegreerd zijn. Hiervan is echter geen spoor te vinden. Volvo Group 

Belgium heeft dit punt onder de aandacht gebracht van het Auditoraat, maar heeft hierop geen 

antwoord gekregen. Ook de Ontwerpbeslissing besteedt hieraan spijtig genoeg geen aandacht. De 

situatie bij de concurrenten zou nochtans een eenvoudige en objectieve toets geweest zijn om de 

mogelijke bezorgdheden van het Auditoraat te valideren of minstens geloofwaardig te maken.  

 De trend bij de concurrenten van Volvo om in toenemende mate verticaal geïntegreerd te werken 24.

wijst eerder in een geheel andere richting, namelijk dat deze verticale integratie (vooral op het 

vlak van de diensten-na-verkoop) belangrijk wordt geacht in het kader van de interbrand 

concurrentie tussen de diverse producenten van vrachtwagens. De verticale integratie bij Scania 

en Mercedes is dan ook geen toeval, maar een bewuste keuze. Beide premium brands beseffen ten 

volle dat zij hun kwaliteitsimago ondermijnen (en dus omzet in gevaar brengen) als op het vlak van 

herstel en onderhoud geen topkwaliteit wordt afgeleverd. Verticale integratie staat borg voor die 

kwaliteit of zorgt er minstens voor dat de kwaliteit onder eigen controle blijft. Het onderzoek van 

het Auditoraat (dat hierna uitvoerig aan bod komt) houdt een bevestiging van deze stelling in en is 

moeilijk te verzoenen met de bezorgdheden op het vlak van de intrabrand concurrentie die worden 

gesuggereerd.  

II.3 Densiteit van het Volvo netwerk in België 

 Uit het overleg met het Auditoraat is tot uiting gekomen dat de hoofdbezorgdheid erin bestaat dat 25.

klanten geen zogeheten uitwijkmogelijkheden zouden hebben. Er zouden te weinig alternatieve 

                                                           
238  Eigen sites: Volvo Truck Centers Mechelen, Kampenhout en Brussel en Kant garages Antwerpen, Beerse en Olen. Onafhankelijke 

sites: Nebim NV Dendermonde, Nebim NV (Ninove), Autovil NV, Genie Route SPRL en Paesen Trucks Zolder NV. 
239  Eigen sites: Scania Hamme, Scania Charleroi, Scania Brussel, Scania Antwerpen (Wijnegem), Scania Antwerpen (Haven), Scania 

Huizingen en Scania Ninove. Onafhankelijke sites: Buga Limburg NV en Buga Geel NV. Deze sites werden geïndetificeerd aan de hand 
van de dealer locator tool op de website van Scania (www.scania.com).  

240  Eigen sites: Mercedes-Benz Aalst NV, Mercedes-Benz Mechelen NV, Mercedes-Benz Ninove NV, MB Belux-Truck Center S.P.Leeuw, 
TC Mercedes-Benz Antwerpen, Mercedes-Benz Gent NV, Truck Store Antwerpen en Evobus Belgium NV. Onafhankelijke sites: VDC, 
Groep Jam (Hasselt), Groep Jam NV, Garage Edward Miers BVBA, Jacobs Sint-Niklaas, Groep VDH Herentals en Sogalux. Deze sites 
werden geïndetificeerd aan de hand van de dealer locator tool op de website van Mercedes (www.mercedes-benz.com) 

http://www.scania.com/
http://www.mercedes-benz.com/
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aanbieders van diensten voor herstel en onderhoud zijn waarnaar klanten zich na de concentratie 

kunnen richten. Later wordt nog omstandig aangetoond (met concrete feiten en cijfers) dat dit een 

onterechte bezorgdheid is. Voor de algemene kadering die beoogd wordt in dit deel van de 

schriftelijke opmerkingen is het echter nuttig om deze bezorgdheid (qua densiteit) even in een 

ruimer (Europees) perspectief te plaatsen. 

 Navolgende tabel biedt een overzicht van het aantal erkende Volvo werkplaatsen in de ons 26.

omringenden landen. Deze aantallen worden in verhouding gebracht tot de oppervlakte van het 

betrokken land. Als de reistijd benadering die het Auditoraat volgt correct is, vormt dit een 

relevante weging van de densiteit van de netwerken.  

 Totaal aantal erkende 
Volvo werkplaatsen 

Oppervlakte land 
(in km²)241 

Aantal erkende Volvo 
werkplaatsen / 10.000 
km² 

België 29 30.530 9,5 

Nederland 46 41.540 11,07 

Luxemburg 1 2.590 3,86 

Duitsland 142 357.380 3,97 

Frankrijk 116 549.087 2,11 

Verenigd 
Koninkrijk 

85 243.610 3,49 

 

 Deze tabel toont aan dat het Belgische netwerk aanzienlijk dichter is dan dat in ieder van de ons 27.

omringende landen (met uitzondering van Nederland). Het lijkt gepast dat de geformuleerde 

bezorgdheden inzake uitwijkmogelijkheden (of het beweerdelijke gebrek aan intrabrand 

concurrentie) worden beoordeeld tegen deze achtergrond. Deze internationale toetsing noopt tot 

een relativering van de in de Ontwerpbeslissing geformuleerde bezorgdheden en vermijdt dat 

geredeneerd wordt vanuit een Belgische (en in feite zelfs aanzienlijk geografisch beperktere) 

micro-kosmos. 

 

 

 

                                                           
241  Bron: Wereldbank https://data.worldbank.org/indicator/AG.SRF.TOTL.K2.  
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III. CONCURRENTIËLE ANALYSE OP DE LOKALE MARKTEN VOOR HERSTEL 

EN ONDERHOUD VAN COMMERCIËLE VOERTUIGEN VAN HET MERK 

VOLVO 

 In dit tweede deel van de schriftelijke opmerkingen wordt ingegaan op de concurrentiële analyse 28.

van het Auditoraat betreffende de lokale markten voor herstel en onderhoud van commerciële 

voertuigen van het merk Volvo. Zoals hierboven reeds aangegeven heeft Volvo Group Belgium 

enkele fundamentele kritiekpunten omtrent deze analyse die hierna uitgebreid worden besproken. 

III.1 Een te restrictieve marktafbakening 

 Vooreerst moet worden aangestipt dat de Ontwerpbeslissing in elk opzicht uitgaat van de meest 29.

restrictieve benadering inzake de marktafbakening: 

- Er wordt uitgegaan van een aparte markt voor herstel en onderhoud aan commerciële voertuigen 

(daarin begrepen vrachtwagens en bussen) terwijl er duidelijke indicaties voorliggen dat er een 

systeemmarkt bestaat voor zowel vrachtwagens en bussen.  

- Deze markt is bovendien merkspecifiek en beperkt zich dus tot herstel- en onderhoudswerken aan 

commerciële voertuigen van het merk Volvo. 

- Deze markt omvat enkel herstel- en onderhoudswerken die worden uitgevoerd door de erkende 

herstellers van het Volvo netwerk, wat toch wel heel ongebruikelijk is. 

- Tot slot wordt de markt ook geografisch beperkt door de analyse uit te voeren binnen de 

verzorgingsgebieden van elke Kant garage en elk Volvo Truck Center. 

 Het is van belang om op elk van deze inperkingen nader in te gaan. Indien ook maar voor één van 30.

deze aspecten geopteerd wordt voor een minder restrictieve benadering, vervalt immers de gehele 

concurrentiële analyse van het Auditoraat en elke mededingingsrechtelijke bezorgdheid. Deze 

analyse is immers (zoals het Auditoraat heeft bevestigd tijdens de vergadering van 15 december 

2017) essentieel kwantitatief en niet zozeer kwalitatief geïnspireerd. 

III.1.1 Een aparte vs. systeemmarkt  

 In de Ontwerpbeslissing wordt uitgegaan van een aparte markt voor herstel en onderhoud aan 31.

commerciële voertuigen (daarin begrepen vrachtwagens en bussen). In het Aanmeldingsformulier 

werd nochtans gewezen op belangrijke indicaties dat de markten voor vrachtwagens en bussen 

systeemmarkten zijn die zowel de verkoop, het verrichten van herstel- en onderhoudswerken als 

de distributie van reserveonderdelen omvatten.  

 De relevante test om te bepalen of er al dan niet sprake is van een systeemmarkt werd reeds 32.

verduidelijkt door het Gerecht van de EU in de zaak CEAHR.242 Deze werd tevens hernomen in het 

                                                           
242  Ger. 15 december 2010, nr. T-427/08, ov. 105. 
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Aanmeldingsformulier243 en de Ontwerpbeslissing244: de centrale vraag in de analyse of er sprake is 

van één overkoepelende markt is “of een significant aandeel van de afnemers bij de aankoop van 

het primaire product reeds rekening houdt met de totale levensduurkosten van het product”. In de 

commerciële voertuigensector is dit een gekend concept. Klanten hechten minstens evenveel 

belang aan de diensten-na-verkoop en de "uptime", als aan de aankoop van de vrachtwagen zelf. 

In datzelfde kader verwijst men soms ook naar de “total cost of ownership” of “TCO”. 

 In het Aanmeldingsformulier werd gewezen op de duidelijke indicaties van de Europese Commissie 33.

over het bestaan van een systeemmarkt voor motorvoertuigen, stellingen die gebaseerd zijn op de 

BCG studie. Het belang van de totale levensduurkost of TCO wordt immers uitvoerig bevestigd in 

de BCG studie: 

Due to margin pressure and rising factor costs, transport companies are constantly working on their 

cost base. They closely monitor vehicle operating costs and are increasingly applying TCO concepts 

to better understand and manage their total costs. The fact that maintenance and repair have 

almost the same relevance as vehicle depreciation has a strong impact on customer requirements 

and behavior. The purchasing price is not the single most important factor for companies as they 

try to optimize their total costs. Operating costs are a big concern for transport companies as early 

on as during the purchasing process. Because uptime, reliability, and quality of the vehicle and 

after-sales are so important, they are key purchasing criteria.245 

Transport companies are buying product packages rather than just buying a truck. Leasing and hiring, 

servicing contracts, mobility, TCO analysis, and fixed costs per ton kilometer are becoming 

increasingly important.246 

The relevance of discussing after-sales topics as early on as during the sales negotiations differs 

significantly between industries. For CV [commercial vehicle] customers, as well as for the 

construction equipment/agricultural machinery industry, the after-sales offering is even more 

important than the vehicle itself. Density of the after-sales network is of high concern in particular 

for long-haulage fleet operators. Customers often provide a map to the OEM, showing their area 

of operation, asking the OEMs to plot their after-sales network. Furthermore, a large part of the 

TCO is determined by after-sales. All these topics are much less important for customers of 

passenger cars.247 

To sum up, after-sales costs are one critical element to which CV customers pay attention. Thereby, 

they follow the two objectives of maximization of uptime of the vehicle and minimization of the 

TCO in aftersales. By doing so, depending on the customer segment, CV customers can choose 

between authorized, independent, and in-house customer workshops, differing in their scope and 

service capabilities.248 

                                                           
243  Aanmeldingsformulier, p. 37-38. 
244  Ontwerpbeslissing, par. 12. 
245  BCG studie, p. 10. 
246  Ibid., p. 11. 
247  Ibid., p. 29-30. 
248  Ibid., p. 35. 



 
 

 
86 

Customers in the commercial vehicle industry require the highest uptime and lowest TCO in after-

sales. For them, the vehicle is a highly critical business asset, which is difficult to replace by other 

means of transport. In order to ensure maximized uptime, the full range of after-sales needs to be 

available all the time and in the best possible quality. This is achieved through a dense network 

with a skilled labor force, extended business hours, a high spare parts quality and availability even 

for slow-moving spare parts, and the ability to handle even complex, less-frequently occurring 

repairs.249 

 Het zijn onder andere deze bevindingen van de BCG studie die de Europese Commissie tot volgende 34.

evaluatie heeft gebracht in paragraaf 28 van de Technical Annex 3 to the Regulation 1400/2002 

Impact Assessment Report waarnaar uitdrukkelijk werd verwezen in het Aanmeldingsformulier:250 

There are strong differences between passenger cars and commercial vehicles, in terms of both user 

characteristics and user needs. As regards passenger cars, most observers accept that over a 

vehicle’s lifetime, the initial purchase price of the new vehicle is matched, on average, by the 

amount spent on repair and maintenance. However, there appears to be a lack of transparency 

and predictability as regards the overall lifetime ownership costs of a car for individual consumers. 

By contrast, owners of commercial vehicles are more willing and able to think of a vehicle in terms 

of overall ownership cost, broken down into a price per kilometre. Depreciation costs are usually 

foreseeable, as they are generally set by tax rules rather than by real resale prices, and the degree 

of financial planning implicit in the running of a business means that commercial users are acutely 

aware of other costs, such as maintenance, tax, fuel, and insurance. As regards maintenance, 

commercial operators generally seek to buy a package, including both the vehicle and after- sales 

services. Owners of commercial fleets will often have their own in- house maintenance service. 

Rapid and highly- organised brand- specific roadside assistance is also of greater importance for 

the operator of medium or large commercial vehicles, for whom an unresolved breakdown can 

result in considerable losses in terms of money and reputation. 

 Deze evaluatie heeft de Europese Commissie ertoe gebracht om de deur te openen voor een 35.

systeemmarktbenadering in paragraaf 57 van haar Aanvullende Richtsnoeren en deze in een 

voetnoot uitdrukkelijk te koppelen aan de vrachtwagensector.251 

 In aansluiting bij de bevindingen van de BCG studie en de Europese Commissie is er eveneens een 36.

uitdrukkelijke bevestiging van het bestaan van een systeemmarkt voor vrachtwagens en bussen 

door het Hof van beroep te Brussel in de zaak MAN t. Sanders Parts.252 Het Hof heeft hierover 

uitdrukkelijk standpunt ingenomen na een uitvoerig debat over dit precieze punt tussen de 

betrokken partijen: 

                                                           
249  Ibid., 52. 
250  Europese Commissie, Regulation 1400/2002 Impact Assessment Report (TA No 3), Technical Annex 3 to the Impact Assessment 

Report - Evolution of the motor vehicle markets since Regulation 1400/ 2002 entered into force, par. 28, 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/legislation/legislation_archive.html.  

251  Aanvullende richtsnoeren betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor de verkoop en herstelling van 
motorvoertuigen en voor de distributie van reserveonderdelen voor motorvoertuigen, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XC0528(01)&from=NL  

252  Brussel 11 maart 2015, MAN Truck en Bus NV t/ Sanders Parts BVBA, TBM 2016, afl. 1, 58. 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/legislation/legislation_archive.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XC0528(01)&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XC0528(01)&from=NL
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29. […] “Onder sommige omstandigheden”, aldus echter de Commissie, “kan een systeemmarkt 

worden afgebakend, die motorvoertuigen en reserveonderdelen samen omvat, op basis van onder 

meer de levensduur van het motorvoertuig en de voorkeuren en het aankoopgedrag van de 

gebruikers. (...) Een belangrijke factor daarbij is de vraag of een aanzienlijk deel van de kopers hun 

keuze maken op basis van de kosten van het motorvoertuig gedurende zijn hele levensduur. Het 

koopgedrag kan bijvoorbeeld sterk verschillen naar gelang het gaat om kopers van vrachtwagens, 

die een vloot vrachtwagens aanschaffen en exploiteren en die de onderhoudskosten in aanmerking 

nemen op het tijdstip dat zij het voertuig kopen, en de kopers van personenauto’s.” (Aanvullende 

richtsnoeren verticale beperkingen motorvoertuigen, punt 57, voetnoot 1). 

In geval van een systeemmarkt speelt de kost van reserveonderdelen en onderhoudsdiensten een 

belangrijke rol in de concurrentiestrijd tussen producenten van bedrijfswagens, zoals 

vrachtwagens en bussen. Een verhoging van de prijs van de reserveonderdelen op de vervolgmarkt 

kan als gevolg hebben dat de koper een vrachtwagen of bus van een ander fabricaat of merk 

aankoopt. De koper van de vrachtwagen of bus houdt rekening met de prijs per kilometer, waarin 

naast de aankoopprijs van het voertuig ook de prijs van de producten en diensten op de 

vervolgmarkt en de restwaarde begrepen zijn. 

MAN doet gelden dat de markt in de voorliggende zaak als een systeemmarkt omschreven moet 

worden, op grond van de overwegingen die in het vorige randnummer zijn weergegeven. 

SANDERS werpt tegen dat niet is aangetoond dat de keuze van het primaire product, de vrachtwagen 

of de bus, afhangt van de mededingingsomstandigheden op de vervolgmarkt.  

De regel vervat in de aanvullende richtsnoeren berust evenwel op ervaringsgegevens, die de 

Commissie als richtsnoeren voor toekomstige gevallen beschouwd. […]  

 

Met MAN, en geruggesteund door de Commissie, is het hof van oordeel dat er geen reden is om af 

te wijken van de regel dat inzake vrachtwagens en bussen een systeemmarkt in aanmerking 

genomen kan worden. 

 De ervaring van de partijen, die beide actief zijn in de betrokken sector, bevestigt het standpunt van 37.

de Europese Commissie en het Hof van beroep te Brussel, met name dat de de kosten die gepaard 

gaan met de diensten-na-verkoop een essentiële rol spelen bij de aankoop van een vrachtwagen. 

Om dit feitelijk te onderbouwen, heeft Volvo Group Belgium een korte navraag gedaan op de 

markt en dit gegeven werd unaniem bevestigd (zie Aanmeldingsformulier, pagina 42-48). 

 Specifiek voor wat bussen betreft, werd ook nog gewezen op het feit dat deze voornamelijk 38.

aangekocht worden in het kader van grote aanbestedingen die naast de aankoopprijs van de 

voertuigen ook systematisch belang hechten aan de kosten voor diensten-na-verkoop. Dit werd 

geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld van een openbare aanbesteding van 

[VERTROUWELIJK] voor hybride standaardbussen toegevoegd als Bijlage 32 bij het 

Aanmeldingsformulier. 
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 Het Aanmeldingsformulier is dus in belangrijke mate ingegaan op het vraagstuk van de 39.

systeemmarkt. Het is onnodig alles hier te herhalen. Voor de volledige uiteenzetting van de diverse 

indicaties wordt verwezen naar het Aanmeldingsformulier zelf.253 

 In de Ontwerpbeslissing wordt het bestaan van een systeemmarkt voor vrachtwagens zonder meer 40.

afgewezen op basis van een verwijzing naar beslissingen van de Bulgaarse254 en de Cypriotische255 

mededingingsautoriteiten en het eigen marktonderzoek van het Auditoraat. De zienswijze van het 

Auditoraat is, op zijn zachtst gesteld, verrassend.  

 De Bulgaarse en Cypriotische beslissingen waarnaar het Auditoraat meent te kunnen verwijzen, 41.

werden opgevraagd en Volvo Group Belgium heeft twee korte samenvattingen ontvangen die 

worden toegevoegd als Bijlage 2 en Bijlage 3.256 De integrale tekst is blijkbaar niet beschikbaar in 

een toegankelijke taal. Het betreffen twee al wat oudere beschikkingen (2008 en 2012) waarin een 

aparte markt voor herstel en onderhoud aan vrachtwagens wordt weerhouden. Uit deze 

samenvattingen blijkt echter geenszins dat de vraag of er al dan niet sprake is van een 

systeemmarkt voor vrachtwagens aan de orde was of enigszins onderzocht werd. Gezien het 

Auditoraat niet lijkt te beschikken over de volledige teksten, is het onmogelijk om dit punt na te 

gaan.  

 Het is dan ook geheel onduidelijk hoe deze uitspraken voorrang kunnen krijgen op een recent arrest 42.

van het Hof van Beroep te Brussel dat het bestaan van een systeemmarkt expressis verbis 

bevestigt. In de zaak MAN t. Sanders Parts heeft een zeer uitvoerig debat plaatsgevonden over dit 

thema en het Hof is op die basis tot de beslissing gekomen dat een systeemmarkt dient 

weerhouden te worden in de vrachtwagensector. Het gemak waarmee dit arrest door het 

Auditoraat aan de kant wordt geschoven, met verwijzing naar twee samenvattingen van een 

Bulgaarse en een Cypriotische beslissing, lijkt dan ook moeilijk te verantwoorden. Het Auditoraat 

gaat zelfs zover te stellen: “het Hof van Beroep kan dus niet gevolgd worden wanneer het stelt dat 

er sprake is van een systeemmarkt”.257 

 Een gelijkaardig probleem stelt zich met het marktonderzoek van het Auditoraat. Het Auditoraat 43.

meent dat de uitkomst hiervan tegen het bestaan van een systeemmarkt zou pleiten. Echter, een 

objectieve lezing van de resultaten van dit marktonderzoek ondersteunt nu net de omgekeerde 

conclusie en dus het bestaan van een systeemmarkt. 

 Het Auditoraat baseert zich uitsluitend op de antwoorden die het ontvangen heeft op de vraag 44.

“dient de markt voor onderhoud en herstel te worden beschouwd als een aparte markt, los van de 

markt voor de verkoop van vrachtwagens?”. Deze vraag werd voorgelegd zowel aan 

concurrerende vrachtwagenproducenten als aan erkende Volvo distributeurs. Aangezien de 

antwoorden op die vraag eerder verdeeld waren, is er volgens het Auditoraat geen reden om een 

systeemmarkt voor vrachtwagens te weerhouden.  

                                                           
253  Aanmeldingsformulier, p. 36-48. Zie ook inzake bussen, Aanmeldingsformulier, p. 55-56. 
254  Beslissing Bulgaarse Mededingingsautoriteit van 13 mei 2008, Act N° 375/13.05.2008, aangehecht in Bijlage 2.  
255  Beslissing Cypriotische Mededingingsautoriteit van 29 februari 2012, 8.13.012.03, aangehecht in Bijlage 3. 
256  Deze samenvattingen werden ontvangen in een e-mail van het Auditoraat van 3 januari 2018. 
257  Ontwerpbeslissing, par. 75. 
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 Wanneer we echter door de verschillende antwoorden lopen, blijkt duidelijk dat de aanhangers van 45.

een systeemmarkt de relevante test op een correcte wijze hebben begrepen en toegepast: zij 

kijken naar de aankoopbeslissing in hoofde van de afnemers. De tegenstanders doen dit net niet 

en verwijzen uitsluitend naar de aanbodzijde: 

Voorstanders systeemmarkt Tegenstanders systeemmarkt 

MAN: “Neen” DAF: “Ja. Aanwezigheid van 
onafhankelijke spelers in de markt, 
welke niet merk gebonden zijn.” 

Scania: “Neen, bij de aankoop van een truck wordt de 
total cost of ownership bekeken tijdens de 
levensduur van de truck, inclusief onderhoud en 
herstel” 

Mercedes: “Ja, de markt voor onderhoud 
en herstelling dient afzonderlijk te 
worden gezien dus los van de verkoop 
omdat sommige van onze erkende 
servicepunten enkel onderhoud en 
herstelling aanbieden maar geen 
verkoop van nieuwe vrachtwagens.” 

Automobilia: “Neen” Iveco: “Ja” 

Paesen: “Neen, hoort samen” Bruer Antoine: “Oui” 

Celis: “Neen, de trucksmarkt is de facto een 
systeemmarkt. Anders dan in de automobielmarkt, 
wordt bij de aankoop van vrachtwagens ook 
onderhoudskosten bij het aankoopproces in 
aanmerking genomen. Men koopt geen nieuwe 
truck, men koopt een levenscyclus van een truck. 
Ook elementen zoals taksen, brandstof, 
verzekering etc. worden mee in rekening genomen 
in het beslissingsproces van de professionele 
koper. De truckklant koopt een pakket, veeleer 
dan een truck op zich. Vaak probeert hij bovendien 
meerdere voertuigen gelijktijdig aan te kopen om 
nogmaals een bijkomende korting te bekomen. Hij 
moet dan slechts stoppen aan “één loket” voor zijn 
vloot.” 

Dupont: “Oui, tous les garages n’ont pas 
les deux activités » 

Nebim NV: “Nee, de verkoop van vrachtwagens is 
bepalend voor de marktpotentie in ons rayon” 

Autovil: “Ja” 

Nebim NL: “Nee, de verkoop van vrachtwagens is 
bepalend voor de marktpotentie in ons rayon” 

Derma: “Ja, maar de markt ‘verkoop 
vrachtwagens’ is vereist om het 
volgend proces van ‘onderhoud en 
herstellingen’ te kunnen bekomen 

Bas: “Nee, volgens ons niet”  

 

 Het vermoeden dat deze vraag wellicht niet of onvoldoende duidelijk was voor de bevraagden, werd 46.

bevestigd tijdens een persoonlijk interview met de zaakvoerders van Autovil. Autovil is een erkende 
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Volvo hersteller die gevestigd is te Londerzeel, i.e. centraal binnen de betrokken 

verzorgingsgebieden.258 Met het korte antwoord “ja” lijkt het dat Autovil het bestaan van een 

systeemmarkt niet zou erkennen. 

 Tijdens het interview stelden de zaakvoerders van Autovil hieromtrent (Bijlage 4):  47.

U verwijst naar vraag 11 in de vragenlijst die we hebben ontvangen waarin gevraagd wordt of de 

verkoop van vrachtwagens en de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aparte markten 

vormen. We moeten eerlijk toegeven dat dit een van de vragen was die we niet goed begrepen en 

waarvoor we telefonisch contact hebben opgenomen. Tijdens het telefoongesprek is deze vraag 

niet verder aan bod gekomen. U meldt ons dat deze vraag tot doel heeft om na te gaan welke 

band er bestaat tussen de verkoop van vrachtwagens en onderhouds- en 

herstellingswerkzaamheden.  

De band tussen de verkoop van nieuwe vrachtwagens en onderhouds- en herstellingswerkzaamheden 

is bij ons bijzonder duidelijk. U zal gemerkt hebben dat er bij ons geen showroom is. Hetzelfde 

geldt overigens voor onze collega’s elders in het land. Vrachtwagens worden nu eenmaal totaal 

anders verkocht dan personenwagens. Verder hebben wij zelfs geen verkoopsploeg of aparte 

verkopers. Onze huisregel is dat nieuwe vrachtwagens verkocht worden via de werkplaats. Door de 

kwaliteit en stiptheid van onze onderhouds- en herstellingwerkzaamheden motiveren wij de klant 

om zijn volgende Volvo vrachtwagen ook bij ons te bestellen.  

Om de verkoop van nieuwe vrachtwagens te stimuleren investeren we dan ook in de eerste plaats in 

de diensten na verkoop. De betrouwbaarheid (kwaliteit) van deze diensten staat centraal. Voor 

onze klanten zijn vrachtwagens immers hun werkinstrumenten. Iedere downtime kost geld. Het is 

daarom ook dat wij geïnvesteerd hebben in camionettes die de chauffeurs kunnen gebruiken als ze 

hun vrachtwagen voor onderhoud of herstelling hebben afgeleverd, waardoor ze geen onnodige 

tijd verliezen. Volvo heeft ons gevraagd om te voorzien in goed uitgeruste wachtruimtes, maar die 

worden door de chauffeurs in de praktijk niet gebruikt.  

We hebben ook steeds een aantal trekkers klaarstaan zodat een chauffeur, bijvoorbeeld bij een 

defect, kan overschakelen op een van onze trekkers en zijn werkzaamheden kan verderzetten. Om 

aan klantenbinding te doen hebben we ook geïnvesteerd in een zeer professionele mobiele 

werkplaats waarmee we steeds ter plaatse kunnen komen in het geval van onverwachte pech. 

Wij zijn ervan overtuigd dat onze klanten hun nieuwe vrachtwagens bij ons bestellen omdat ze weten 

dat ze op deze service kunnen rekenen. Die service kopen ze er als het ware bij. 

Samen met deze investeringen hameren we bij onze mensen dan ook voortdurend op het belang van 

kwalitatief onderhouds- en herstellingswerk. Een verloren klant zie je zo goed als niet meer terug. 

Die klant is dan niet alleen een verlies voor de werkplaats, maar hij koopt ook geen nieuwe 

vrachtwagens meer bij jou. Bij ons gaan beide immers hand in hand. 

                                                           
258  Autovil verkoopt ook Volvo vrachtwagens aan eindklanten op aankoopmandaat. 
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 Een vraag die het Auditoraat ook heeft gesteld tijdens het marktonderzoek en die niet alleen 48.

duidelijker is, maar ook relevanter voor de systeemmarktanalyse is de volgende: “Wat zijn volgens 

u de belangrijkste factoren die een klant doen kiezen voor een bepaald merk van vrachtwagens?”. 

Hier zijn de antwoorden unaniem: elk van de bevraagden heeft “de totale levensduurkost van de 

vrachtwagen, de “total cost of ownership””, al dan niet in combinatie met andere factoren, 

aangevinkt. Het Auditoraat lijkt deze cruciale vraag over het hoofd te hebben gezien in zijn 

analyse. 

 Daarnaast werden ook Volvo-klanten bevraagd via een online enquête. In vragen 16 en 17 werd de 49.

respondent gevraagd wat hij zou doen bij een 10% stijging van de aankoopprijs van een Volvo-

vrachtwagen (vraag 16), respectievelijk de kosten voor herstel en onderhoud van de Volvo-

vrachtwagen(s) bij de vaakst bezochte garage(s) (vraag 17). Het Auditoraat grijpt de antwoorden 

op deze vragen aan om het bestaan van een systeemmarkt te ontkennen. 

 Vraag 16 inzake een prijsstijging van de aankoopprijs van een vrachtwagen met 10% werd 50.

beantwoord door 119 respondenten. Hiervan gaven 48 respondenten aan de nieuwe vrachtwagen 

bij een ander merk aan te kopen op basis van aankoopprijsvergelijking en 20 op basis van de totale 

levensduurkost, 10 respondenten zouden bij Volvo blijven, 24 respondenten verklaarden het niet te 

weten en 14 gaf “geen van bovenstaande” aan. Van deze laatsten konden 3 respondenten worden 

ingedeeld bij overschakelen naar een ander merk, en 6 gaven aan hun keuze te laten afhangen van 

een nieuwe vergelijking.259  

 Aangezien een meerderheid aangeeft te zullen overschakelen naar een merk met een lagere 51.

aankoopprijs en niet met een lagere totale levensduurkost, besluit het Auditoraat dat deze 

resultaten de stelling tegenspreken dat afnemers zich bij de aankoop laten leiden door de totale 

levensduurkost. Echter, indien het Auditoraat specifiek had willen polsen naar dit gegeven, had het 

de vraag anders moeten stellen. Deze vraag gaat immers uit van een constante naverkoopskost, 

maar een wisselende aankoopprijs van het primaire product. Het is dan ook redelijkerwijze te 

verwachten dat de klant een oplossing zoekt voor datgene wat in prijs stijgt. Het punt dat het 

Auditoraat wou checken komt dan ook niet zozeer aan bod in vraag 16, maar wel in vraag 17. 

 Het Auditoraat stelt dat zijn conclusie wordt bevestigd door de antwoorden op vraag 17 inzake een 52.

stijging van de prijs voor herstel- en onderhoudswerken van 10%. Vraag 17 werd eveneens 

beantwoord door 119 respondenten. 6 respondenten zouden de bestaande vloot verkopen en 

onmiddellijk overschakelen, 42 zou bij nieuwe aankopen overschakelen. Van deze laatste groep 

zouden 16 respondenten overschakelen naar een merk met een lagere totale levensduurkost, 26 

respondenten naar een merk met lagere herstel- en onderhoudskosten. 38 respondenten zouden 

bij Volvo blijven en 24 gaven “ik weet het niet” aan. De 9 overige respondenten gaven “geen van 

bovenstaande” aan. Van deze laatsten zouden 3 meer herstel en onderhoudswerken in de eigen 

garage uitvoeren en 1 respondent zou alle merken met elkaar vergelijken.260  

                                                           
259  Ontwerpbeslissing, p. 15 voetnoot 37. 
260  Ontwerpbeslissing, p. 15 voetnoot 39. 
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 De antwoorden worden hieronder schematisch weergegeven in Figuur 1. De antwoorden die 53.

expliciet wijzen op een overschakeling naar een ander merk worden aangeduid in groen. De 

antwoorden die wijzen op blijven bij het Volvo merk in rood. De gele antwoorden nemen geen 

duidelijk standpunt in tussen switchen of blijven maar geven weliswaar aan actie te zullen 

ondernemen. De grijze antwoorden nemen geen standpunt in. 

FIGUUR 1 

Vraag 17: Stel dat morgen de kosten voor herstel en onderhoud van uw Volvo-vrachtwagen(s) bij de 
garage(s) die u hiervoor het vaakst bezoekt met 10% stijgen (zonder dat de kwaliteit ervan 
wijzigt). Wat zou uw onderneming doen? Gelieve de stelling aan te duiden die het beste past. 

Aantal Antwoorden 

6 Antwoord 1: De Volvo-vrachtwagen(s) van onze onderneming verkopen en volledig 
overschakelen naar een ander merk. 

16 Antwoord 2: Voor nieuwe vrachtwagens overschakelen naar een merk met een lagere 
totale levensduurkost. 

26 Antwoord 3: Voor nieuwe vrachtwagens overschakelen naar een merk met lagere 
herstel- en onderhoudskosten 

31 Antwoord 4: Zowel voor bestaande als nieuwe vrachtwagens bij het merk Volvo blijven, 
maar op zoek gaan naar een Volvo-garage die een concurrentieel interessanter 
aanbod doet voor wat betreft herstel en onderhoud. 

7 Antwoord 5: Zowel voor bestaande als nieuwe vrachtwagens bij deze Volvo-garage(s) 
blijven, zelfs bij stijging van 10% van de kosten voor herstel en onderhoud. 

1 Antwoord 6a: Geen van bovenstaande - Wordt meestal tussen de merken onderling 
besproken 

1 Antwoord 6b: Geen van bovenstaande - Onderhandelen over deze prijsstijging en deze 
proberen te minimaliseren. Indien dit niet lukt een benchmark doen en obv 
benchmark een beslissing nemen. 

1 Antwoord 6c: Geen van bovenstaande - Dan zullen wij een alternatieve garage zoeken 
en die ook vinden. Het uurloon tarief is nu al schandalig hoog. Als men nu al niet 
toekomt dan moet de organisatie naar andere dingen zoeken waardoor de 
organisatie wel rendabel is. 

1 Antwoord 6d: Geen van bovenstaande - Zit in onderhoudscontract 

1 Antwoord 6e: Geen van bovenstaande - Onderhoud en herstellingen nog meer in eigen 
garage uitvoeren 

1 Antwoord 6f: Geen van bovenstaande - In eigen beheer 

1 Antwoord 6g: Geen van bovenstaande - Minder onderhoud 

1 Antwoord 6h: Geen van bovenstaande - Niet van toepassing 

1 Antwoord 6i: Geen van bovenstaande 

24 Antwoord 7: Ik weet het niet 
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51 Geen antwoord 

Totaal aantal respondenten: 119  

 

 Opnieuw grijpt het Auditoraat de vaststelling aan dat van de respondenten die zouden 54.

overschakelen slechts een minderheid zou opteren voor een merk met een lagere totale 

levensduurkost (16 van de 42) en een meerderheid voor een merk met lagere herstel- en 

onderhoudskosten (26 van de 42). Echter, beide antwoorden wijzen evenzeer op een 

systeemmarktbenadering nu zij allebei uitgaan van een switch op de primaire markt (verkoop van 

vrachtwagens) als gevolg van een prijsstijging op de secundaire markt (i.e. de kosten voor herstel 

en onderhoud en reserveonderdelen).  

 Bovendien gaat de vraag in dit geval uit van een constante aankoopprijs voor de vrachtwagen en 55.

een wijziging in prijs voor herstel en onderhoud. Hierdoor komt het antwoord van respondenten 

die opteren voor een merk met lagere herstel- en onderhoudskosten ook neer op een lagere totale 

levensduurkost. Om tot zinvolle conclusies te komen op dit punt moeten deze laatste antwoorden 

evidenterwijze mee in rekening gebracht worden. 

 Het belang van de antwoorden op vraag 17 is echter groter dan dat en ligt elders. 56.

 Volvo Group Belgium kan zich niet van de indruk ontdoen dat het Auditoraat het belang en de 57.

resultaten van vraag 17 probeert te minimaliseren en zelfs uit de weg te gaan. Deze vraag betreft 

nochtans het punt dat centraal staat in de discussie of er sprake is of kan zijn van een 

systeemmarkt, i.e. of een kostenstijging op de secundaire markt (i.e. de kosten voor herstel en 

onderhoud en reserveonderdelen) tot switchgedrag zou leiden op de primaire markt (verkoop van 

vrachtwagens). Dit is de enige juiste vraag of toets zoals uitdrukkelijk bevestigd door het Gerecht 

van de EU (supra).  

 De cijfers spreken immers voor zich. Van de respondenten die expliciet stelling hebben ingenomen 58.

over overschakelen van merk of niet bij een verhoging van de herstel- en onderhoudskosten van 

hun Volvo vrachtwagen met 10% (i.e. de groene en de rode antwoorden) opteert de meerderheid 

voor interbrand switching met betrekking tot het merk van de vrachtwagen zelf: 48 van de 86 

respondenten (56%) geven aan over te schakelen naar een ander merk terwijl slechts 38 van de 86 

respondenten (44%) expliciet aangeven bij Volvo te zullen blijven.261 Van de respondenten die 

zouden overschakelen naar een ander merk, geven 6 respondenten bovendien aan dat zij hun 

bestaande vloot in dat geval onmiddellijk zouden verkopen en overschakelen, wat een opmerkelijk 

cijfer is voor zo een drastische maatregel.  

 De Ontwerpbeslissing kan er niet om heen dat dit switchingpercentage “nog steeds hoog” is, maar 59.

poogt deze bevinding wat af te zwakken door niet te verwijzen naar een percentage van 56% maar 

                                                           
261   Wanneer ook rekening zou gehouden worden met de respondenten die geen duidelijke keuze maakten tussen “switchen” of 

“blijven” maar weliswaar actie zouden ondernemen (de gele antwoorden) en we deze conservatieverwijze tot de categorie “blijven” 
rekenen, blijft het switchingspercentage hoger: in dat geval geeft 48 van 93 respondenten (52%) aan over te schakelen naar een 
ander merk terwijl 45 van 93 respondenten (48%) aangeeft bij Volvo te zullen blijven. 
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van 42%.262 Bij nadere check blijkt dat dit het gevolg is van het feit dat de 24 “ik weet het niet” 

antwoorden integraal werden toegerekend aan de “blijvers”. Dit is uiteraard onterecht. Ofwel 

elimineer je deze antwoorden, ofwel reken je ze pro rata toe. “ik weet het niet” vertalen als “ik 

switch niet” is uiteraard een brug te ver en leidt tot een vertekening van de resultaten. 

 Het is interessant om de kwalitatieve beoordeling in de Ontwerpbeslissing van het switchgedrag dat 60.

blijkt uit vragen 16 en 17 met elkaar te vergelijken. Uit de antwoorden op vraag 16 met een 

switchingpercentage van 61% leidt de Ontwerpbeslissing af “dat er effectief grote concurrentiële 

druk uitgaat van de andere merken wat de verkoop van vrachtwagens betreft”.263 Het lijkt 

eminent fair om uit het switchingpercentage van 56% bij vraag 17 eenzelfde conclusie af te leiden 

en dus te aanvaarden dat er een even grote concurrentiële druk uitgaat van de andere merken om 

de prijzen voor herstel en onderhoud niet merkelijk te verhogen. Immers, 56% van de 

respondenten stelt bij zulke verhoging de overstap naar een ander merk te zullen maken. 

 De Ontwerpbeslissing verwijst in dit kader ook naar een studie van Roland Berger van 2015 (de “RB 61.

studie”)264 ter ondersteuning van de stelling dat interbrand concurrentie het bestaan van 

intrabrand concurrentie niet uitsluit.265 Het is enigszins bevreemdend dat de Ontwerpbeslissing 

nalaat om de veel relevantere passages uit deze studie voor het vraagstuk van de systeemmarkt 

onder de aandacht te brengen. Deze RB studie bevestigt immers net zoals de BCG studie het 

belang van de totale levensduurkost van vrachtwagens: 

And when it comes to customer expectations uptime is the most relevant criteria that needs to be 

translated into the OEMs offerings – Considering the customers' real demand Total Cost of 

Ownership (TCO).266 

We have interviewed >30 experts in leading positions across the complete distribution chain to 

confirm our hypotheses. Selected interview partners and introductory quotes: 

‘The uptime principle not only applies to the truck, but to the complete truck/trailer combination. 

Total cost of ownership needs to be top-notch.’ Director of a leading logistics provider 

‘Customers expect uptime. Everything else is secondary […] So far OEMs still focus their own interests 

often ignoring real customer requirements’. CEO of an assistance provider 

‘Uptime principle and TCO are main criteria for us […] We have cooperation e.g. with cooling system 

supplier to allow our customers a shop-in-shop and one-stop solution’. Productmanager of a one-

stop-full-service concept267 

 De RB studie onderstreept dus het belang van het naverkoop-gebeuren (uptime; TCO) voor het 62.

succes van het aanbod van de producenten van vrachtwagens. Veeleer dan de stelling van het 

                                                           
262  Ontwerpbeslissing, par. 58. 
263  Ontwerpbeslissing, par. 56. 
264  European truck aftersales 2030 – Securing the most profitable business, Roland Berger, Munchen, November 2015, 

https://www.rolandberger.com/en/press/Roland-Berger-study-Highly-profitable-business-in-truck-aftersales-is-crumbling.html. 
265  Ontwerpbeslissing, par. 57. 
266  Ibid., 2. 
267  Ibid., 3. 

https://www.rolandberger.com/en/press/Roland-Berger-study-Highly-profitable-business-in-truck-aftersales-is-crumbling.html
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Auditoraat te bevestigen, ondersteunt zij de bevindingen inzake de band tussen de naverkoop en 

de verkoop van het primaire product (de vrachtwagen). Het is volstrekt onduidelijk waarom de 

Ontwerpbeslissing nalaat dit aspect van de RB studie in de analyse te betrekken. Gezien de RB 

studie niet is opgenomen in het proceduredossier, lijkt het behulpzaam om deze toe te voegen als 

Bijlage 5. 

 Specifiek wat bussen betreft, wijst het Auditoraat het bestaan van een systeemmarkt eenvoudigweg 63.

af omdat het door Volvo Group Belgium aangehaalde voorbeeld van aanbesteding betrekking 

heeft op een bestelling van hybride bussen, d.i. bussen aangedreven door een nieuwe technologie. 

Volgens het Auditoraat zou niet aangetoond zijn dat eenzelfde redenering opgaat voor normale 

bussen, zijnde bussen aangedreven door een dieselmotor.268  

 Deze bedenking van het Auditoraat is onterecht en had kunnen vermeden worden indien zij 64.

bijkomende voorbeelden zou gevraagd hebben. Volledigheidshalve voegt Volvo Group Belgium 

daarom een voorbeeld toe van een recente aanbesteding van [VERTROUWELIJK] voor dieselbussen 

(Bijlage 6). Partijen verwijzen hier in het bijzonder naar pagina’s 15-21269 (doch zie ook 136-140270) 

van deze aanbesteding die, net zoals voor de hybride bussen, aantonen dat de aanbestedende 

overheid zeer uitdrukkelijk een TCO benadering volgt:  

[VERTROUWELIJK] 

 De Ontwerpbeslissing kan dan ook niet gevolgd worden waar zij de systeemmarkt voor bussen 65.

afwijst.  

 De vraag of er al dan niet sprake is van een systeemmarkt voor vrachtwagens en bussen is geen 66.

analyse waar licht mag over gegaan worden in het kader van de beoordeling van deze 

concentratie. Immers, indien wordt uitgegaan van een systeemmarkt voor vrachtwagens moet 

essentieel gekeken worden naar de positie van de partijen op de interbrand markt voor de verkoop 

van vrachtwagens en bussen. Overeenkomstig de Ontwerpbeslissing betreffen enkel de lokale 

markten voor de verkoop van zware vrachtwagens (>16 ton) betrokken markten. Het Auditoraat 

besluit dat de concentratie slechts een zeer beperkte impact op deze markten zal hebben 

aangezien het increment post-transactie beperkt is.271 Met andere woorden, het weerhouden van 

een systeemmarkt, waarvoor er meer dan ernstige indicaties voorliggen die bevestigd worden 

door het marktonderzoek van het Auditoraat, neemt elke bezorgdheid omtrent deze concentratie 

weg.  

III.1.2 Al dan niet merkspecifiek 

 Hetzelfde geldt voor de beperking van de markt tot herstel en onderhoud aan vrachtwagens van het 67.

merk Volvo. 

                                                           
268  Ontwerpbeslissing, par. 106. 
269  [VERTROUWELIJK] 
270  [VERTROUWELIJK] 

 
271  Ontwerpbeslissing, par. 408-411. 
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 In het Aanmeldingsformulier werd aangegeven dat dit eveneens een conservatieve benadering 68.

betreft aangezien verschillende objectieve aanwijzigingen voorliggen dat deze markten ruimer zijn 

en ook andere merken omvatten. Daarbij werd in het bijzonder verwezen naar het feit dat erkende 

Volvo herstellers ook herstel en onderhoud verrichten aan vrachtwagens van concurrerende 

merken als niet-erkend servicepunt en het bestaan van onafhankelijke multimerkgarages.272   

 Opmerkelijk is ook dat de Bulgaarse en Cypriotische beslissingen die door het Auditoraat worden 69.

aangehaald ter ondersteuning van een aparte markt voor herstel en onderhoud aan vrachtwagens 

(supra) wel uitgaan van een niet-merkspecifieke markt:  

In Act N° 375/13.05.2008, where CPC approved a concentration between Torino Motors Real Estate 

Ltd and Renault Trax Komarshal Bulgaria Europe - France, the sale of new trucks, the sale of spare 

parts for new trucks and the maintenance and repair of new trucks, are considered as separate 

vertically integrated relevant markets based on the availability of many independent distributors 

of parts and services. The CPC did not further subdivide the markets as the undertakings concerned 

and their main competitors offered a wide range of the above mentioned products and services.273 

The relevant product markets in the present case were defined as the 1) Passenger vehicles, 2) 

commercial vehicles weighing up to 3.5 tons, 3) medium-weight trucks (5-16 tons) 4) heavy trucks 

(over 16 tons), 5) buses, 6) parts for passenger cars, 7 ) spare parts for commercial vehicles 

weighing up to 3.5 tons, 8) parts for medium-weight trucks (5-16 tons), 9) parts for heavy trucks 

(over 16 tons), 10) spare parts for buses and 11) workshop repair services of motor vehicles.274 

Het is betreurenswaardig dat de Ontwerpbeslissing hiervan geen melding maakt. 

 Ook dit gegeven is uitermate relevant. Indien zou worden uitgegaan van een niet-merkspecifieke 70.

markt voor herstel en onderhoud (zoals de Bulgaarse en de Cypriotische mededingingsautoriteiten 

hebben gedaan), moet het herstel en onderhoud aan alle merken in rekening worden gebracht en 

ook de activiteiten van alle herstellers, inclusief de multimerkgarages en de garages van 

concurrerende merken. Het is niet voor redelijke discussie vatbaar dat de marktaandelen dan in 

relatie staan tot de omvang van de respectievelijke vloten van de diverse merken en dat de 

marktaandelen van de partijen alleen al om die reden zakken tot onder de 25%. 

 Indien dit gegeven niet wordt meegepikt in het kader van de marktafbakening, moet minstens 71.

rekening worden gehouden met deze uitwijkmogelijkheden bij de concurrentiële analyse van de 

markt (infra).  

III.1.3 Al dan niet enkel erkende Volvo werkplaatsen 

 Het is opvallend dat het Auditoraat de markt niet enkel beperkt tot merkspecifieke herstel- en 72.

onderhoudswerken, maar de markt tevens vernauwt tot werkzaamheden die verricht worden door 

erkende Volvo herstellers. Niet-erkende gespecialiseerde Volvo werkplaatsen, multimerkgarages 

en werkplaatsen van concurrerende merken die herstel en onderhoud verrichten aan Volvo 

                                                           
272  Aanmeldingsformulier, p. 34-35. 
273  Beslissing Bulgaarse Mededingingsautoriteit van 13 mei 2008 Act N° 375/13.05.2008, aangehecht als Bijlage 2. 
274  Beslissing Cypriotische Mededingingsautoriteit van 29 februari 2012 8.13.012.03, aangehecht als Bijlage 3. 
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vrachtwagens worden niet tot de markt gerekend. Nochtans gaat het om objectief vaststelbare 

aanbieders van de betrokken diensten. Het is niet duidelijk op welke basis het Auditoraat deze 

aanpak naar behoren kan verantwoorden.  

 Zelfs als deze inperking van de markt zou kunnen gevolgd worden (quod non), dan nog kan men niet 73.

naast het bestaan van deze concurrrerende aanbieders van de betrokken diensten kijken. Deze 

zullen minstens moeten meegepikt worden in de inhoudelijke toetsing. Het Auditoraat bevestigt 

dit ook in de Ontwerpbeslissing:275  

[…] worden garages van andere merken niet tot deze markt gerekend. Wel kan worden gesteld dat ze 

lokaal een concurrentiële druk kunnen uitoefenen op de erkende Volvo-distributeurs. Dezelfde 

redenering gaat op voor de onafhankelijke multimerk garages. […] 

 Waarom ze dan niet tot deze markt worden gerekend is een volkomen raadsel. Ze leveren immers 74.

(minstens) voor een groot deel dezelfde diensten. In het geval van een niet-erkende specialist zoals 

Garage De Weser-Broes (waarvan het profiel hierna verder wordt uitgeengezet) wordt zelfs de 

integraliteit van de diensten van herstel en onderhoud aangeboden. 

III.1.4 Bijzonder enge relevante geografische markten 

 Ook geografisch gaat de Ontwerpbeslissing uit van een te nauwe marktafbakening. Zoals 75.

aangegeven in het Aanmeldingsformulier, zijn de markten voor zware vrachtwagens volgens de 

Europese Commissie minstens nationaal:276 

Even though for example technical requirements appear to be largely uniform across the EEA, there 

are a number of elements in the market investigation suggesting that the markets for heavy trucks 

are probably still national in scope. For instance, prices, rebates and the brand reputation of the 

different producers still differ per country in various instances, the majority of customers still 

procure at national level, and the structure of the market in the individual Member States differs 

considerably. 

 In dit kader kan opnieuw verwezen worden naar de door het Auditoraat aangehaalde Bulgaarse en 76.

Cypriotische beslissingen. In deze beslissingen (waarop de Ontwerpbeslissing is gesteund) wordt 

uitdrukkelijk een nationale markt voor herstel en onderhoud aan vrachtwagens weerhouden: 

The Commission defined the geographic aspect of the markets as national – the territory of the 

Republic of Bulgaria. The criteria for such definition are both the necessity of national 

representation of traders and the existence of contracts concluded between the parties related to 

the way of sales organization of the commercial vehicles and the services for the whole territory of 

the country.277 

                                                           
275  Ontwerpbeslissing, par. 182-183. 
276  Aanmeldingsformulier, p. 50 waar verwezen wordt naar Volkswagen/MAN (COMP/M.6267), para 18. 
277  Beslissing Bulgaarse Mededingingsautoriteit van 13 mei 2008, Act N° 375/13.05.2008, aangehecht in Bijlage 2. 
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The Commission noted that the relevant geographic market could be considered national because the 

parties are involved in the relevant product and service markets within the Republic. 278 

Het valt opnieuw te betreuren dat de Ontwerpbeslissing nalaat om dit onder de aandacht te brengen.  

 Nog losstaand van deze beslissingen die wijzen op een nationale markt, wil Volvo Group Belgium 77.

onder de aandacht brengen dat de geografische markten waarmee het Auditoraat werkt in ieder 

geval aantoonbaar te eng zijn.  

 Het is de vaststaande praktijk van de Europese Commissie dat geografische markten afgebakend 78.

worden aan de hand van de zogeheten SSNIP test.279 Dit betekent dat moet uitgegaan worden van 

de reactie van de klanten op het vlak van de locatie van hun dienstverleners als ze geconfronteerd 

worden met een betekenisvolle prijsstijging. Deze dynamische test houdt in dat de relevante markt 

nooit beperkter kan zijn dan het gebied waarin een aanbieder zijn diensten effectief verkoopt 

zonder dat er sprake is van enige prijsstijging. 

 De “markten” die het Auditoraat hanteert in de Ontwerpbeslissing kunnen mogelijk een beeld geven 79.

van de bestaande activiteiten en dynamiek, maar zijn zeker geen “relevante markten” in de 

mededingingsrechtelijke betekenis. Daarvoor moet immers de geografische reactie van de klanten 

naar aanleiding van een betekenisvolle prijsstijging in kaart gebracht worden. Door louter te 

werken aan de hand van een foto van de bestaande situatie (zonder prijsstijging) doet het 

Auditoraat dit niet. 

 Het Auditoraat gaat nog een stap verder bij het inperken van de “markten” door slechts 80% van de 80.

bestaande klanten in rekening te brengen. Het gaat derhalve niet alleen om een statische foto, 

maar zelfs om een beperkte foto. 

 Hier eindigt het evenwel niet. Naar aanleiding van het overleg met het Auditoraat werd in het 81.

Aanmeldingsformulier uitgegaan van de geconsolideerde verzorgingsgebieden van respectievelijk 

de Volvo Truck Centers en de Kant garages afgebakend met toepassing van de 80% regel.280 De 

Ontwerpbeslissing verlaat echter deze aanpak, gaat nu nog een stap verder en beperkt de 

“markten” tot de verzorgingsgebieden van elk van de individuele Volvo Truck Centers en Kant 

garages.  

 Het problematisch karakter van deze statische analyse (de 80% foto) wordt alleen maar scherper als 82.

in herinnering wordt gebracht dat vrachtwagens mobiel zijn. Behoudens onverwachte panne, 

kunnen vrachtwagens zich naar de plaats van het onderhoud of de herstelling begeven. Die plaats 

kan ook geswitcht worden van de zetel van de werkgever naar de woonplaats van de chauffeur of 

de vestigingsplats van een belangrijke logistieke klant. Deze mobiliteit verhoogt de noodzaak om 

terdege rekening te houden met de dynamiek die plaatsvindt als er sprake is van een prijsstijging. 

Ook het feit dat herstel- en onderhoudswerken in een B2B relatie plaatsvinden (met een hogere 

                                                           
278  Beslissing Cypriotische Mededingingsautoriteit van 29 februari 2012, 8.13.012.03, aangehecht in Bijlage 3. 
279  Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht. Pub. 

Nr. C 372 van 09/12/1997 blz. 0005 - 0013 
280  Aanmeldingsformulier, p. 49. Deze verzorgingsgebieden zijn aangehecht in Bijlage 30 bij het Aanmeldingsformulier. 
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kostgevoeligheid dan in een B2C omgeving) en een vrachtwagen één tot maximaal tweemaal per 

jaar voor onderhoud moet binnen gaan, zijn factoren die pleiten voor het terdege in rekening 

brengen van de geografische dynamiek die een prijsstijging teweeg brengt. 

 De hier ontwikkelde stelling is niet dat lokale verzorgingsgebieden bij toepassing van de 80% regel 83.

volstrekt irrelevant zouden zijn bij de inhoudelijke evaluatie van een concentratie. De stelling is dat 

het mededingingsrechtelijk foutief is (en een miskenning van de Europese praktijk inhoudt) om 

deze gebieden gelijk te schakelen met “relevante markten” waarop marktaandelen kunnen 

berekend worden en evaluaties van marktmacht kunnen en mogen geschieden. De SSNIP test 

vraagt immers een dynamische evaluatie uitgaande van een bepaalde prijsstijging, daar waar de 

Ontwerpbeslissing de “markten” vastprikt zonder rekening te houden met enige prijsstijging en 

daarenboven de statische foto beperkt tot 80% van de realiteit. 

III.1.5 Besluit 

 Bij de beoordeling van de concurrentiële analyse van het Auditoraat van de lokale “markten” voor 84.

herstel en onderhoud aan commerciële voertuigen van het merk Volvo door erkende Volvo 

werkplaatsen moet men dus steeds in het achterhoofd houden dat het vertrekpunt van deze 

analyse wellicht foutief is. Deze analyse wordt immers gevoerd op artificieel nauw afgebakende 

“markten” die mededingingsrechtelijk niet als “relevante markten” mogen beschouwd worden. Dit 

geldt zowel wat de productmarkt betreft (er zijn ernstige indicaties dat er een systeemmarkt 

bestaat voor vrachtwagens die niet merkspecifiek is en waartoe ook andere aanbieders dan 

erkende Volvo werkplaatsen behoren) als geografisch (in lijn met de praktijk van de Europese 

Commissie en de Bulgaarse en Cypriotische autoriteiten is deze markt in ieder geval ruimer en 

vermoedelijk zelfs nationaal). Deze restrictieve aanpak op diverse punten leidt uiteraard tot een 

(onterechte) inflatering van de marktaandelen. 

III.2 Marktaandelen en marktconcentratie 

 De aandelen op de lokale “markten” (of beter: verzorgingsgebieden) voor herstel en onderhoud aan 85.

commerciële voertuigen van het merk Volvo werden bepaald op basis van door het Auditoraat 

uitgevoerde schattingen waarbij gebruik werd gemaakt van bepaalde assumpties. 

 De aandelen werden bepaald op basis van de omzet die erkende Volvo distributeurs en 86.

servicepunten behalen in het verzorgingsgebied, ook als zij gevestigd zijn buiten het 

verzorgingsgebied. Met uitzondering van Autovil, Celis Trucks en de BAS Truck Centers hebben alle 

omliggende onafhankelijke erkende Volvo herstellers hun omzetcijfers aangeleverd. Voor Autovil 

en Celis Trucks maakte de auditeur zelf een inschatting op basis van hun relatieve grootte t.o.v. 

Kant in termen van aankopen van reserveonderdelen bij Volvo Group Belgium (zie bijlage 40 bij het 

Aanmeldingsformulier). Voor de BAS Truck Centers in Nederland werd de assumptie gemaakt dat 

hun garages gemiddeld evenveel omzet genereren als de andere Nederlandse garages waarvan de 

cijfers wel werden verkregen.281 

                                                           
281 Ontwerpbeslissing, voetnoot 203. 
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 Enkel voor de Volvo Truck Centers en de Kant garages onderling kon exact berekend worden 87.

hoeveel omzet ze genereren in elkaars gebied. Volvo Group Belgium heeft kennis kunnen nemen 

van deze berekeningen in het proceduredossier. De Ontwerpbeslissing stelt verder dat “voor de 

andere concurrenten werd een gewicht toegekend op basis van hun reisafstand tot de betrokken 

garage, waarbij meer gewicht werd gegeven aan dichter gelegen concurrenten”.282 De concrete 

toepassing van deze methodiek wordt niet verder toegelicht en de onderliggende berekeningen 

werden niet toegevoegd aan het proceduredossier. 

 Op basis van deze schattingen en assumpties, komt het Auditoraat tot volgende “marktaandelen” 88.

en incrementen in de verschillende verzorgingsgebieden:283  

Gebied  % Kant % VTC Totaal Nebim Paesen Autovil HHI pre HHI post HHI ∆ 

Antwerpen [50-60] [10-20] [60-70] […] […] […] 
[3.500-
4.000] 

[5.000-
5.500] 

[1.300-
1.400] 

Beerse [60-70] [5-10] [70-80] […] […] […] 
[4.500-
5.000] 

[5.000-
5.500] 

[700-
800] 

Olen [40-50] [10-20] [50-60] […] […] […] 
[3.000-
3.500] 

[4.000-
4.500] 

[900-
1.000] 

Sint Niklaas [40-50] [5-10] [50-60] […] […] […] 
[3.000-
3.500] 

[4.000-
4.500] 

[500-
600] 

Mechelen [40-50] [30-40] [70-80] […] […] […] 
[3.000-
3.500] 

[5.500-
6.000] 

[2.500-
3.000] 

Kampenhout [5-10] [50-60] [50-60] […] […] […] 
[3.000-
3.500] 

[3.500-
4.000] 

[500-
600] 

Brussel [5-10] [40-50] [40-50] […] […] […] 
[2.000-
2.500] 

[2.500-
3.000] 

[500-
600] 

 

 Op basis hiervan besluit het Auditoraat dat Volvo Group Belgium door de concentratie haar sterke 89.

“marktpositie” in de eigen verzorgingsgebieden verder verstevigt, in het bijzonder in het 

verzorgingsgebied van Volvo Truck Center Mechelen waar Volvo Group Belgium de “marktleider” 

Kant overneemt, en ook de uitgesproken “dominante” onderneming wordt in de vier 

verzorgingsgebieden van de Kant garages.284 

 Het is opvallend met welk gemak begrippen als “marktleider” en “dominant” in de 90.

Ontwerpbeslissing worden gehanteerd. Zeker gezien de artificiële vernauwing van de afbakening 

van de “markten” (die geen “relevante markten” zijn, maar in het beste geval 

verzorgingsgebieden), lijkt omzichtigheid met dit type van kwalificaties geboden.  

 Daarenboven is het om dezelfde reden bijzonder delicaat om te spreken van “marktaandelen”. 91.

Marktaandelen worden immers bepaald op een behoorlijk afgebakende relevante markt. De 

aandelen die het Auditoraat berekent, hebben betrekking op verzorgingsgebieden en niet op 

relevante markten. Ook de verwijzing naar de HHI zonder te werken met behoorlijk afgebakende 

                                                           
282 Ontwerpbeslissing, par. 341. 
283 Ontwerpbeslissing, par. 416. 
284  Ontwerpbeslissing, par. 417-418. 
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relevante markten is mededingingsrechtelijk niet te verantwoorden en staat haaks bijvoorbeeld op 

de US Horizontal Merger Guidelines.285 

 Een bijkomend probleem is dat de Ontwerpbeslissing enkel rekening houdt met (of assumpties 92.

maakt voor) erkende Volvo herstellers en de activiteiten van andere aanbieders van herstel en 

onderhoud aan Volvo vrachtwagens totaal niet in de berekening betrekt. Een passend voorbeeld is 

Garage De Weser-Broes te Peulis-Putte waarvan het profiel hierna uitvoeriger wordt toegelicht. 

Garage De Weser-Broes is een niet-erkende Volvo specialist die bovendien gevestigd is in het 

verzorgingsgebied waar volgens het Auditoraat de impact van de concentratie het grootst is, 

namelijk het verzorgingsgebied van het Volvo Truck Center te Mechelen. Van deze garage is geen 

spoor aan te treffen in de cijfers. Het gaat nochtans om een marktdeelnemer die zich voor het 

grootste deel van zijn activiteiten (ruim 70%) toelegt op Volvo. 

 Het lijkt dan ook meer dan gepast om deze cijfers in perspectief te plaatsen. Het is immers 93.

opmerkelijk dat het Auditoraat niet enkel een versteviging vaststelt in die verzorgingsgebieden 

waar beide partijen momenteel gevestigd zijn, maar ook in die verzorgingsgebieden waar slechts 

één van de partijen gevestigd is en de andere partij in beperkte mate omzet behaalt: 

- Er is maar één geografische situatie waarin garages van Kant en een Volvo Truck Center in elkaars 

verzorgingsgebied gelokaliseerd zijn. Dit is het geval voor het verzorgingsgebied van het Volvo 

Truck Center te Mechelen binnen hetwelke ook Garage Kant Antwerpen en Garage Kant Sint-

Niklaas zijn gevestigd. Bijlage 7 bevat het kaartje dat dit illustreert.  

- De garages van Kant te Olen en te Beerse zijn niet gevestigd in enig verzorgingsgebied van een 

Volvo Truck Center (Bijlage 8). Omgekeerd ligt geen enkel van de Volvo Truck Centers in het 

verzorgingsgebied van de Kant garages te Olen of Beerse (Bijlage 9).286 Dit verklaart de zeer 

beperkte incrementen in die verzorgingsgebieden. De toevoeging betreft essentieel omzet van 

klanten van één van deze garages die doorgaans gevestigd zijn in de uithoeken van het 

verzorgingsgebied van een andere garage.  

 Het feit dat de artificiële vernauwing van de “markten” en de merkwaardige wijze van berekening 94.

tot een weinig betrouwbaar beeld leidt, wordt nog het best geïllustreerd aan de hand van het 

verzorgingsgebied van het Volvo Truck Center te Mechelen. Zoals de hoger weergegeven tabel 

aantoont en bevestigd wordt door de commentaar van het Auditoraat in de Ontwerpbeslissing en 

tijdens de vergadering van 15 december 2017, is dit met stip het meest “problematische” gebied.  

 In dit gebied (waarvoor het vertrekpunt het Volvo Truck Center te Mechelen is) zou de “marktleider” 95.

de Kant garage te Antwerpen zijn. Deze garage zou een marktaandeel van [40-50]% hebben. In 

zijn eigen verzorgingsgebied zou het Volvo Truck Center slechts een penetratie van [30-40]% 

behalen. Het volstaat om de respectievelijke liggingen van deze beide garages in ogenschouw te 

nemen om te beseffen dat dit weinig geloofwaardig is. De garage van Kant ligt aan de noordzijde 

in de Antwerpse haven (ter hoogte van Ekeren), hetgeen impliceert dat zij een volle Antwerpse 

                                                           
285  US Department of Justice and the Federal Trade Commission, Horizontal Merger Guidelines, August 19, 2010, 

https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf. Zie sectie 4. 
286  [VERTROUWELIJK] 

https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf
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Ring en een groot stuk van de E19 of de A12 naar Brussel verwijderd is van het Volvo Truck Center 

te Mechelen.  

 Volvo Group Belgium wil niet bestrijden dat het cijferwerk aan de hand van de facturatieadressen 96.

van de klanten wel correct zal gebeurd zijn en de 80% regel juist zal gehanteerd zijn, maar het 

resultaat doorstaat de elementaire geloofwaardigheidstest niet. Tijdens de gesprekken met het 

Auditoraat heeft Volvo Group Belgium hierop gewezen en aangedrongen dat met geloofwaardige 

marktafbakeningen zou gewerkt worden die niet leiden tot zulke volstrekt contra-intuïtieve 

resultaten. 

 Om een “kwalitatief” gevoel te krijgen met betrekking tot de localisatie van de klanten en hun 97.

mobiliteit bij de keuze van een garage, heeft Volvo Group Belgium voor doeleinden van deze 

procedure via haar raadslieden toegang gevraagd tot de klantenlijst van Autovil. Ter herinnering, 

Autovil is de enige erkende Volvo werkplaats die gevestigd is in het verzorgingsgebied van het 

Volvo Truck Center te Mechelen en niet betrokken is bij de concentratie. De klantenlijst van Autovil 

is opgenomen als Bijlage 10 en een grafische weergave van het aantal klanten per gemeente 

werden toegevoegd als Bijlage 11. Deze bijlagen zullen mede als basis dienen om tijdens de 

hoorzitting de “marktafbakening” in de Ontwerpbeslissing aan een kwalitatieve 

geloofwaardigheidstest te onderwerpen en de weerhouden “marktaandelen” van [40-50]% en [30-

40]% in context te plaatsen.  

 Om redenen van elementaire geloofwaardigheid kan niet uitsluitend op basis van deze 98.

“marktaandelen” besloten worden dat er zich een probleem stelt in de betrokken 

verzorgingsgebieden. Dit is nochtans wat het Auditoraat lijkt te doen waar het stelt “met 

dergelijke hoge marktaandelen bestaat het risico dat de transactie niet-gecoördineerde gevolgen 

zal teweegbrengen op de markten”.287 

 Bij dit alles mag niet uit het oog verloren worden (nog losstaand van de 99.

geloofwaardigheidsproblematiek als met gezond verstand naar de resultaten wordt gekeken) dat 

de Ontwerpbeslissing maar tot deze cijfers komt door: 

- De systeemmarkt overboord te gooien (want anders zijn de resultaten geenszins problematisch); 

- De markt merkspecifiek te maken (want anders zijn de resultaten eveneens totaal niet 

problematisch); 

- Enkel erkende werkplaatsen in rekening te brengen (want van zodra specialisten als Garage De 

Weser–Broes of anderen worden meegenomen, dalen de cijfers meteen); en 

- Met individuele (zelfs geen geconsolideerde zoals het Auditoraat tot net voor de aanname van de 

Ontwerpbeslissing deed) verzorgingsgebieden te werken die onmogelijk als “relevante markten” 

kunnen beschouwd worden (want van zodra met echte “relevante markten” gewerkt wordt, dalen 

opnieuw de relevante aandelen op een opmerkelijke manier). 

                                                           
287  Ontwerpbeslissing, par. 436. 
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 Zeker als gewerkt wordt met een essentieel kwantitatieve evaluatie van de concentratie op zeer 100.

eng omschreven “markten”, is het van bijzonder belang om met de kwalitatieve evaluatie die 

hierna wordt geboden terdege rekening te houden.  

III.3 Geen risico op prijsverhogingen en/of kwaliteitsverminderingen 

 De niet-gecoördineerde gevolgen waar het Auditoraat op doelt, zijn een hogere prijszetting voor 101.

herstel- en onderhoudswerken en/of een lagere kwaliteit in dienstverlening in termen van 

flexibiliteit en geleverde prestaties.288 Deze stelling houdt geen rekening met de marktrealiteit. 

III.3.1 Prijsverhogingen en/of kwaliteitsverminderingen kunnen niet “onopgemerkt” 

worden doorgevoerd  

 Het Auditoraat wijst op “de mogelijkheden die garages hebben om weinig zichtbaar de prijzen te 102.

verhogen en/of de kwaliteit te verlagen” omdat klanten slechts een beperkt aantal keer per jaar 

een bezoek brengen aan de garage en herstellingen sterk kunnen verschillen van elkaar waardoor 

er een sterke informatieasymmetrie bestaat tussen de klant en de garage.289 

 Het Auditoraat gaat hier volledig voorbij aan het feit dat de typische klanten voor vrachtwagens 103.

geen particulieren zijn maar professionelen die vaak meerdere vrachtwagens en soms een hele 

vloot vrachtwagens bezitten en exploiteren. Herstel en onderhoud aan deze vrachtwagens vormen 

net als de aankoop van de vrachtwagen een kostenpost voor de ondernemingen. Het Auditoraat 

houdt duidelijk geen rekening met deze B2B context waar het stelt dat 

prijsverhogingen/kwaliteitsverminderingen moeilijk vast te stellen zijn door een individuele 

“consument”: 290 

Bijgevolg zijn prijsverhogingen/kwaliteitsverminderingen moeilijk vast te stellen door een individuele 

consument, zeker wanneer hij slechts over een beperkte vloot beschikt. 

 Professionele klanten gaan per vrachtwagen gemiddeld één keer per jaar langs bij de garage voor 104.

regulier onderhoud. Dit gegeven wordt bevestigd in de BCG studie:291 

One key trend within maintenance is the extension of service intervals. OEMs of commercial vehicles 

have increased service intervals over recent years in order to reduce maintenance costs for 

customers. For heavy trucks operating in long haulage, these intervals range from 80,000 to 

150,000 km (see Figure 24). Because this range is on average equivalent to the annual average 

mileage, CVs need to visit the service outlets only once a year, which reduces the overall 

maintenance volume for service providers. 

 Ook het onderhoudsschema dat de klant ontvangt bij de aankoop van een Volvo vrachtwagen 105.

bevestigt dat het regulier onderhoud zich beperkt tot een eenmalig bezoek per jaar. Een voorbeeld 

van zulk onderhoudsschema wordt toegevoegd als Bijlage 12 bij deze schriftelijke opmerkingen. 

                                                           
288  Ontwerpbeslissing, par. 467. 
289  Ontwerpbeslissing, par. 454. 
290  Ibid. 
291  BCG studie, p. 32. 
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 Het gevolg van het feit dat een vrachtwagenklant slechts 1 tot maximaal 2 maal per jaar moet 106.

passeren voor regulier onderhoud, is dat het voor de klant geen enkel probleem stelt om te 

switchen als hij de indruk heeft dat hij op prijsvlak niet correct zou behandeld worden. Dat risico is 

reëel want, zoals hierna zal blijken, houden de klanten de prijzen wel degelijk in het oog. Ten 

overvloede, het gaat om B2B klanten voor wie elke euro die teveel betaald wordt rechtstreeks 

inspeelt op hun marge.  

 Voor onderhoud en herstellingen wordt gewerkt met standaard uren (“Volvo Standard Times” of 107.

VST292) en factureert iedere garage vaste uurlonen voor de techniekers. Dit uurloon kan verschillen 

van garage tot garage, maar zal standaard zijn voor iedere klant die bij eenzelfde garage 

aanklopt.  

 Na elk onderhoud of elke herstelling ontvangt de klant een gedetailleerde factuur die toelaat om 108.

minutieus te verifiëren welke werkzaamheden werden verricht en hoeveel hiervoor werd 

aangerekend. Deze facturen zijn veel gedetailleerder dan deze die bijvoorbeeld in de 

personenwagensector worden gebruikt of voor de meeste herstellings- en onderhoudwerken in 

andere sectoren. Hierdoor kan de klant onderhoudswerken over de jaren heen eenvoudig 

vergelijken. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van de voorbeeldfacturen die als Bijlage 14 

zijn opgenomen.  

 De prijsgevoeligheid van de vrachtwagenklanten wordt uitdrukkelijk bevestigd in de BCG studie. De 109.

studie verklaart dit door te verwijzen naar de vaststelling dat de afschrijvingskost van het voertuig 

(7% TCO) lager ligt dan de kost van de dienst na verkoop gemeten over de levensduur van het 

voertuig (8% TCO):293 

Of the remaining costs, after-sales accounts for 8% and is even more important than the 7% for 

vehicle depreciation (see Figure 22). 

 De BCG studie rondt dit deel van de analyse af met volgende conclusie:294 110.

To sum up, after-sales costs are one critical element to which CV customers pay attention. Thereby, 

they follow the two objectives of maximization of uptime of the vehicle and minimization of the 

TCO in aftersales. 

 De specifieke bezorgdheid van het ongemerkt verhogen van de prijzen werd voorgelegd aan 111.

Garage Autovil (erkende Volvo werkplaats binnen het verzorgingsgebied van het Volvo Truck 

Center te Mechelen en Garage Kant Antwerpen). Het antwoord luidt als volgt (Bijlage 4):  

U zegt me dat de onderzoekers van de Belgische Mededingingsautoriteit bezorgd zijn dat erkende 

werkplaatsen ongemerkt meer kunnen aanrekenen of hun prijzen kunnen verhogen.  

Dit stemt niet overeen met de realiteit. Wij kunnen niet anders dan heel transparant zijn over onze 

prijzen. Onze klanten zijn professionals en die zouden het meteen doorhebben als we met de 

                                                           
292  Voor meer informatie omtrent Volvo Standard Times, zie Bijlage 13. Het betreft een uittreksel van een e-learning tool omtrent VST. 
293  BCG studie, p. 31. 
294  Ibid., p. 35. 
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prijzen zouden spelen. Je krijgt dan een slechte reputatie in de markt. Zoals gezegd, een klant die 

je verliest zie je niet meer terug.  

De prijzen voor onderhoud en herstellingen zijn dan ook veel transparanter en voorspelbaarder dan 

bij personenwagens. Wij werken aan de hand van standaarduren (de zogeheten ‘Volvo Standard 

Times’). Het herstellen van remmen mag bijvoorbeeld maximaal 4 uur in beslag nemen. Hier 

kunnen wij niet van afwijken, behoudens in uitzonderlijke gevallen die we aan de klant behoorlijk 

kunnen uitleggen. Een onderhoud duurt standaard maximaal 2,5 uur. Deze werken worden 

uitgevoerd overeenkomstig een standaard onderhoudsschema dat de klant kent. Onze uurlonen 

liggen ook vast en zijn transparant. Wij rekenen aan iedereen hetzelfde uurloon aan.  

Nieuwe klanten vragen steeds om een inschatting van de prijs vooraleer we van start gaan. Die wordt 

steeds gegeven. In het uitzonderlijke geval dat de kosten hoger zullen uitvallen, bijvoorbeeld 

omdat bij controle blijkt dat de remmen kapot zijn, wordt de klant eerst opgebeld en geïnformeerd 

over deze aanvullende kost en wordt om diens goedkeuring gevraagd. Wij willen geen 

verrassingen voor de klant want daarmee brengen we onze relatie met hem in gevaar.  

De klant ontvangt steeds een gedetailleerde factuur met alle onderhouds- en herstellingsposten. Het 

is precies het doel van deze factuur om de klant te informeren en ook om hem toe te laten te 

vergelijken met eerdere facturen. Onze klanten zijn immers professionals, voor wie onderhoud of 

herstellingen een bedrijfskost vormen. Wij weten dat zij die kosten in het oog houden.  

Het verschil tussen onze klanten en personenwagenklanten is dan ook zeer groot. Onze klanten zijn 

zeer prijsgevoelig en zullen onmiddellijk merken als er verhogingen worden doorgevoerd of voor 

een bepaalde onderhouds- of herstellingsopdracht plots meer wordt aangerekend. Op dit vlak 

nemen wij dan ook geen enkel risico. 

 Als het Mededingingscollege dit zou wensen of nodig achten, heeft de zaakvoerder van Autovil zich 112.

bereid verklaard om deze marktrealiteit in persoon verder te komen toelichten of bevestigen.  

 Het is dus feitelijk correct te stellen dat garages niet “onopgemerkt” hun tarieven kunnen 113.

verhogen. Door het tegendeel te beweren, gaat de Ontwerpbeslissing totaal voorbij aan de 

marktrealiteit.  

 Ook een lagere kwaliteit in dienstverlening in termen van flexibiliteit en geleverde prestaties zal 114.

niet onopgemerkt kunnen worden doorgevoerd. Meer nog dan zo competitief mogelijke prijzen 

voor onderhouds- en herstelwerken, is het minimaliseren van de “downtime” of stilstand van 

vrachtwagens door flexibiliteit en kwaliteitsvolle herstel- en onderhoudswerken van cruciaal 

belang voor professionele klanten. Het niet operationeel zijn van een vrachtwagen leidt immers 

meteen tot verlies van omzet voor de klant. Bij vrachtwagens (en geheel anders dan bij 

personenwagens) spreekt men bij een herstelling in termen van uren en niet van dagen. 

 De bevindingen van de BCG studie op dit vlak spreken voor zich:295 115.

                                                           
295  BCG studie, p. 52. 
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Customers in the commercial vehicle industry require the highest uptime and lowest TCO in after-

sales. For them, the vehicle is a highly critical business asset, which is difficult to replace by other 

means of transport. In order to ensure maximized uptime, the full range of after-sales needs to be 

available all the time and in the best possible quality. This is achieved through a dense network 

with a skilled labor force, extended business hours, a high spare parts quality and availability even 

for slow-moving spare parts, and the ability to handle even complex, less-frequently occurring 

repairs.  

 Voor onderhoudswerken kan downtime gemakkelijk worden beperkt door deze op voorhand in te 116.

plannen. Hetzelfde geldt niet voor onverwachte herstellingen. Om die reden voorzien garages 

steeds capaciteit voor onverwachte zaken: 

As wear and tear maintenance happens gradually, it is possible to schedule maintenance when a 

change is needed. Hence, for maintenance in general, down time is avoidable, and the key 

objective for CV customers is to keep related costs as low as possible.296 

On the other hand, diagnosis and repair due to an accident or breakdown usually happens 

unexpectedly and, therefore, minimization of downtime is highly critical. This becomes even more 

important as a large number of transport companies deliver goods just in time to their customers. 

Shipping delays have a serious impact on the parts supply of the downstream supply chain 

activities.297 

 Specifiek voor Volvo kan verwezen worden naar depannage in het kader van de Volvo Action 117.

Service, een grensoverschrijdend mobiel netwerk verzorgd door de erkende werkplaatsen van 

Volvo. 

 Om een beeld te geven van het soort van flexibiliteit dat in deze sector wordt verwacht, kan 118.

verwezen worden naar de concrete illustratie die de BCG studie heeft opgenomen voor een ander 

premium brand, te weten Scania. Gemiddeld (en dus rekening houdend zowel met herstellingen op 

de plaats van de breakdown, als herstellingen waarvoor een vrachtwagen moet versleept worden 

naar de dichtstbijzijnde garage) heeft Scania 5,5 uren nodig om een vrachtwagen terug op de weg 

te krijgen.298 

 Dit reflecteert de verwachtingen van de klant. Dit reflecteert meteen ook de concurrentie 119.

waartegen Volvo (als premium brand) zich moet wapenen. Tegen deze achtergrond zou het 

werkelijk een onwezenlijk plan zijn om na de concentratie de kwaliteit en de flexibilteit te laten 

dalen. Als er al enige druk zou uitgaan van Garage Kant op de Volvo Truck Centers, dan verdwijnt 

die werkelijk in het niets bij de druk die uitgaat van de andere vrachtwagenmerken. Iedere 

verzwakking op het vlak van het reduceren van de downtime, hetzij door minder kwalitatief werk 

te leveren of minder flexibel te zijn, wordt cash betaald in de interbrand concurrentie. 

                                                           
296  BCG studie, p. 32. 
297  BCG studie, p. 33. 
298  Ibid. Dit is in lijn met de statistieken van het Volvo Action Service (gemiddeld 6 uur). 
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III.3.2 Prijsverhogingen en/of kwaliteitsverminderingen betekenen de doodsteek van het 

merk 

 Indien Volvo Group Belgium ervoor zou opteren om prijsverhogingen en/of 120.

kwaliteitsverminderingen door te voeren voor herstel- en onderhoudswerken in de betrokken 

garages, dan illustreert het marktonderzoek van het Auditoraat dat dit een nefaste strategie is 

zowel voor de betrokken garages, maar ook voor het Volvo merk alszodanig.  

 Zoals hierboven reeds aangegeven, zijn de resultaten van de klantenbevraging op dit punt duidelijk: 121.

als de prijzen voor herstel- en onderhoudswerken in de vaste garage van de klant met 10% zouden 

stijgen, geven 86 van 119 respondenten (72%) aan dat zij in dat geval weggaan bij hun garage. 

Van deze 86 respondenten gaven 48 respondenten (56%) aan dat zij in dat geval zouden 

overschakelen op vrachtwagens van een ander merk. 

 Het feit dat klanten aangeven prijsverhogingen en/of kwaliteitsverminderingen niet te zullen 122.

pikken en meer dan de helft hieraan zelfs radicale gevolgen koppelt, toont aan dat het geen 

rationele strategie zou zijn voor Volvo Group Belgium om na de overname op die domeinen risico’s 

te nemen. 

 Daarenboven mag niet uit het oog verloren worden dat de Volvo Truck Centers een 123.

voorbeeldfunctie hebben voor het erkend Volvo netwerk. Dit is niet uniek voor Volvo, maar geldt 

voor alle merken. Als de eigen werkplaatsen het niet zo nauw nemen met kwaliteit of flexibiliteit, 

dan kan onmogelijk de lat hoog gelegd worden voor de onafhankelijke erkende Volvo 

werkplaatsen.  

 De bezorgdheid op het vlak van kwaliteit en flexibiliteit die tot uiting wordt gebracht in de 124.

Ontwerpbeslissing vindt geen aansluiting bij de marktrealiteit. Deze bezorgdheid miskent: 

- Het commerciële belang van de “uptime” voor de vrachtwagenklant en het feit dat stilstanden 

(“downtime”) maximaal in termen van uren worden geduld; 

- Het feit dat de interbrand concurrentie zich toespitst op de kwaliteit en flexibiliteit van de 

dienstverlening en de reductie van de downtime “highly critical” is; en 

- De voorbeeldfunctie die de Volvo Truck Centers hebben voor de rest van het erkende netwerk. Een 

reductie van de kwaliteit en flexibiliteit bij de Volvo Truck Centers houdt het zeer reële risico in dat 

ook de andere erkende Volvo werkplaatsen hun kwaliteitseisen naar beneden zullen bijstellen.  

III.4 Klanten beschikken over uitgebreide uitwijkmogelijkheden 

 In dit laatste deel van de schriftelijke opmerkingen wordt uitgegaan van de (foutieve) 125.

veronderstelling dat de Ontwerpbeslissing de “markten” juist heeft afgebakend, de 

“marktaandelen” juist heeft gemeten en de bezorgdheden op het vlak van onopgemerkte 

prijsstijgingen en een reductie van de kwaliteit en de flexibiliteit terecht heeft geformuleerd.  

 Dit brengt ons bij de vraag of de klant in die omstandigheden over uitwijkmogelijkheden beschikt. 126.

Heel concreet, wat kan een vrachtwagenklant doen als hij na de voltrekking van de concentratie 
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vaststelt dat Volvo Group Belgium in haar Volvo Truck Centers de prijzen verhoogt en/of de 

kwaliteit/flexibiliteit laat dalen? 

 Deze vraag viseert niet alleen het feit van het (kunnen) uitwijken op zich. Daarnaast (en minstens 127.

even belangrijk) is er de remmende werking die uitgaat van het voorhanden zijn van deze 

uitwijkmogelijkheid. Het loutere feit dat Volvo Group Belgium beseft dat de klanten van deze 

uitwijkmogelijkheden gebruik kunnen maken, zal ontradend werken. Als er geloofwaardige 

uitwijkmogelijkheden zijn, kan Volvo Group Belgium zich immers niet veroorloven het risico te 

nemen dat de klanten hiervan gebruik zullen maken en zodoende business zullen ontnemen. Dit 

geldt des te meer nu geloofwaardige uitwijkmogelijkheden een domino-effect dreigen teweeg te 

brengen. Eens klanten switchen om prijs- of kwaliteitsredenen zullen zij andere klanten impliciet of 

expliciet aanzetten tot gelijkaardig gedrag.  

III.4.1 Eerste uitwijkmogelijkheid: overstap naar een ander merk  

 Voor klanten die zich geconfronteerd zien met een prijsverhoging en/of kwaliteitsvermindering van 128.

het aangeboden herstel en onderhoud van hun Volvo vrachtwagen, bestaat een eerste 

uitwijkmogelijkheid in de aankoop van een vrachtwagen van een ander merk (of een dreiging 

hiermee).  

 Het marktonderzoek van het Auditoraat leert dat dit een zeer geloofwaardige uitwijkmogelijkheid 129.

is. Dit marktonderzoek toont dat 56% van de respondenten die expliciet stelling hebben 

ingenomen zullen overschakelen naar een ander merk in het geval de kosten voor herstel en 

onderhoud van hun Volvo-vrachtwagen(s) bij de garage(s) die zij hiervoor het vaakst bezochten 

met 10% zou stijgen.  

 Dit is een belangwekkende uitkomst. Het merk Volvo op zich wordt afgestraft als er spelletjes 130.

zouden worden gespeeld op prijsvlak bij onderhoud of herstellingen. De stelling van deze 

respondenten (56%) is dat zij het merk zelfs geen tweede kans zouden geven door naar een andere 

erkende Volvo garage te stappen. Bij de volgende aankoop stappen ze over naar een ander merk 

ingevolge de vertrouwensbreuk.  

 Of deze respondenten dit in de praktijk ook effectief zouden doen, is met dit hoge percentage niet 131.

onbelangrijk. Zelfs als maar een fractie van deze respondenten dit dreigement zou uitvoeren, is het 

verlies voor Volvo Group Belgium niet te overzien. Deze klanten is Volvo Group Belgium dan 

immers kwijt niet alleen voor de aankoop van nieuwe voertuigen, maar ook voor alle aankopen 

van reserveonderdelen en het verrichten van herstel- en onderhoudswerken.  

 Met deze resultaten zou het onterecht zijn om deze uitwijkmogelijkheid niet als een geloofwaardig 132.

dreigement te zien dat uiterst ontradend werkt voor Volvo Group Belgium na de voltrekking van de 

concentratie. Iedere andere conclusie houdt een miskenning in van het door het Auditoraat 

gevoerde marktonderzoek.  

III.4.2 Tweede uitwijkmogelijkheid: verhoogd gebruik van de eigen werkplaats  

 De Volvo klanten die over een vloot aan voertuigen beschikken (de zogeheten “fleet customers”) 133.

hebben vaak een eigen werkplaats. Bijlage 6 bij het Aanmeldingsformulier illustreert dat 
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[VERTROUWELIJK]  klanten van Volvo Group Belgium zich in die situatie bevinden.299 Voor deze 

klanten is een evidente uitwijkmogelijkheid om meer herstel- en onderhoudswerken “in house” te 

nemen. Zij beschikken immers reeds over een werkplaats en techniekers die ze hiertoe kunnen 

inzetten.  

 Dat dit een realistische optie is, blijkt opnieuw uit het marktonderzoek van het Auditoraat. Het is 134.

onduidelijk hoeveel klanten met een eigen werkplaats respondent waren. Er zijn in elk geval drie 

respondenten die als antwoord op vraag 17 bevestigen dat zij in geval van een prijsstijging van de 

aftersalekost met 10% meer herstel- en onderhoudswerken in de eigen garage zouden uitvoeren.  

III.4.3 Derde uitwijkmogelijkheid: overstap naar een andere erkende Volvo werkplaats 

 Van de 38 respondenten die aangaven te zullen blijven bij het Volvo merk in geval van een 10% 135.

prijsstijging voor herstel- en onderhoudswerken in hun vaste garage (rode antwoorden), gaven 31 

respondenten (82%) aan dat zij in dat geval wel zouden overstappen naar een andere Volvo 

garage met een concurrentieel interessanter aanbod. 

 Om deze derde uitwijkmogelijkheid te illustreren, zal Volvo Group Belgium zich hierna toespitsen op 136.

het als meest problematisch aangeduide verzorgingsgebied, namelijk dat van het Volvo Truck 

Center te Mechelen. De impact van de transactie zou immers het grootst zijn in dit 

verzorgingsgebied waar vandaag twee spelers zeer actief zijn en de transactie zou leiden tot één 

duidelijke dominante speler die driekwart van de markt in handen heeft.300  

 De Ontwerpbeslissing stelt dan dat het onderzoek zou uitgewezen hebben “dat [de] 137.

uitwijkmogelijkheden beperkt zijn binnen de betrokken verzorgingsgebieden”.301 

 Met betrekking tot dit (zogeheten) meest problematische verzorgingsgebied kan onmogeljk naast 138.

de erkende Volvo werkplaatsen van Autovil en Nebim gekeken worden. Het is voor Volvo Group 

Belgium een raadsel waarom hieraan zo goed als geen aandacht is geschonken.  

 Autovil is een erkend Volvo hersteller gelegen te Londerzeel302. Als lid van het erkende Volvo-139.

netwerk, kan deze speler als een volwaardige uitwijkmogelijkheid worden beschouwd voor klanten 

gevestigd in het betrokken verzorgingsgebied. Als Volvo Group Belgium naar Autovil verwees, 

werd door het Auditoraat systematisch gesteld dat deze erkende werkplaats geen capaciteit zou 

hebben om klanten die zouden willen uitwijken op te vangen. Deze stelling is verrassend.  

 Zij wordt des te meer verrassend als blijkt dat het Auditoraat desaangaande zo goed als geen 140.

onderzoek heeft gevoerd. Zoals uit de verklaring van de zaakvoerders van Autovil (gevoegd als 

Bijlage 4) blijkt, heeft het Auditoraat een telefonische contactname door deze zaakvoerders zelfs 

niet aangegrepen om wat bijkomende informatie te verkrijgen. 

                                                           
299  De Ontwerpbeslissing verwijst in par. 452 onterecht naar 12 van de 20 grootste klanten van VTC en Kant. De cijfers van Kant zijn 

Volvo Group Belgium niet bekend. 
300  Ontwerpbeslissing, par. 440, 444, 446. 
301  Ontwerpbeslissing, par. 456. 
302  Autovil BVBA, Autostrade 36, 1840 Londerzeel 
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 Enige vrees vanwege het Auditoraat omtrent de capaciteit van Autovil is evenwel onterecht. De 141.

zaakvoerders van Autovil stellen op dit vlak immers het volgende:  

Het is van belang te begrijpen dat onze dienst na verkoop voor 40% bestaat uit regulier 

onderhoudswerk en voor 60% uit niet vooraf ingepland herstellingswerk. Het regulier 

onderhoudswerk laat zich perfect plannen. Dit gebeurt in overleg met de klant en hierbij hebben 

we vrij veel speelruimte om te schuiven. Met die buffer van 40% kunnen we het gebruik van de 

capaciteit in onze werkplaats zeer goed sturen. Gezien onderhoudswerk meer een kwestie van 

planning is dan capaciteit, stelt het voor ons geen probleem om behoorlijk meer werk binnen te 

nemen.  

Naast de speelruimte waarover we beschikken met betrekking tot het onderhoud, voorzien wij steeds 

ruimte voor onverwachte zaken in functie van dringendheid. Onze planning wordt nooit  voor meer 

dan 85% ingevuld. Wij zullen onze capaciteit nooit voor de volle 100% plannen. Dezelfde buffer 

vind je ook bij andere distributeurs. Als we ons niet vergissen, zijn het de aanbevelingen van Volvo 

om de planning voor maximum 90% in te vullen, maar niet meer. Wat ons betreft, hebben we 

naast de mogelijkheid om te schuiven met de planning van regulier onderhoudswerk, dus steeds 

een buffer van 15% die we vrij kunnen invullen.  

Wij beschikken momenteel over 10 poorten (waardoor we tegelijkertijd 10 vrachtwagens kunnen 

voorzien van herstel en onderhoud) en 6 mechaniekers. Indien een drukke periode zich aandient, 

kunnen wij de capaciteit opvoeren door 4 extra mechaniekers aan te werven. Op die manier is elke 

poort voorzien van een mechanieker.  

We tonen u onze werkplaats en u zal merken dat er momenteel nog twee poorten vrij zijn. Ook dit 

bevestigt wat we u net hebben verteld over het beschikbaar houden van buffercapaciteit. Op het 

moment dat we elkaar ontmoeten (26 december) hebben we immers één van de topmomenten 

voor het regulier onderhoud. Veel bedrijven zijn gesloten of werken met gereduceerde capaciteit 

en laten hun onderhoud daarom graag in deze week uitvoeren. Zelfs dan houden wij dus nog 

capaciteit (zie onze twee vrije poorten) beschikbaar en plannen wij niet alles vol. 

Op uw vraag naar het belang van het aantal poorten om over bijkomende capaciteit te kunnen 

beschikken, kunnen we u het volgende zeggen. Het is niet zozeer het aantal poorten dat bij ons 

hiervoor een rol zal spelen. Het zal vooral een kwestie van personeel en shiften zijn. Nu werken we 

routinematig van 8u tot 18u en ook op zaterdagochtend. Hier is er zeker nog ruimte voor 

uitbreiding. We kunnen ook quasi onmiddellijk capaciteit vrijmaken door een deel van de 

trailerbusiness door te schuiven naar de garages van een familielid te Londerzeel en te Groot-

Bijgaarden. Verder hebben we in het verleden ook al gebruik gemaakt van interimarbeid. Onnodig 

te zeggen dat als er veel nieuwe business op ons afkomt, we met plezier bijkomend personeel 

zullen aan boord nemen. Voor alle duidelijkheid, er zullen al zeer veel cliënten onze richting 

moeten uitkomen alvorens we met onze normale planning niet aan de noden kunnen 

beantwoorden. Echter, als het nodig is, kunnen we en zullen we zeer vlot bijsturen. 

Verder moet u weten dat, afhangende van de datum van toekenning van de nodige vergunningen, er 

wellicht tegen 2019 een capaciteitsuitbreiding zal komen. De geplande uitbreiding bestaat uit een 
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nieuwe loods van 500m² met drie poorten. Deze uitbreiding is vooral voorzien om de tweedehands 

business van de invoerder te ondersteunen. Deze business zal immers naar onze site verhuizen. 

Niets belet ons echter om deze poorten ook in te zetten voor ander onderhouds- en reparatiewerk. 

 Om de beschikbaarheid van capaciteit te illustreren, heeft Volvo Group Belgium aan Autovil 142.

gevraagd om per 4 januari 2018 haar benuttingsgraad te bevestigen. Daaruit blijkt dat voor de 

tweede week van januari 2018 een capaciteit van 65% was geboekt en voor de derde week een 

capaciteit van 20%. Dit toont aan dat Autovil in staat is om op relatief korte termijn behoorlijk wat 

capaciteit in te plannen voor nieuwkomers die zich zouden aandienen. 

 De stelling dat Autovil een capaciteitsprobleem zou kennen, kan dan ook onmogelijk worden 143.

bijgetreden.  

 Verder is het van belang aan te stippen dat Autovil een ronduit sublieme ligging heeft pal op de 144.

A12. De bereikbaarheid van deze garage vanuit diverse delen van het land is dan ook bijzonder 

groot. Dit blijkt ook uit de klantenlijst van Autovil (Bijlage 10) alsook uit een geografische 

weergave van die klantenlijst (Bijlage 11). 

 Om een goed beeld te krijgen van de capaciteit van Autovil worden bij deze schriftelijke 145.

opmerkingen ook foto’s toegevoegd van de vestiging die werden genomen op het ogenblik van het 

interview (Bijlage 15).  

 Volledigheidshalve en zoals reeds blijkt uit de hoger aangehaalde verklaring van Autovil, zal de 146.

capaciteit van deze garage in de nabije toekomst enkel maar toenemen. Als Bijlage 16 worden de 

tekeningen toegevoegd op basis waarvan de nodige bouwaanvragen werden ingediend. 

 Nebim is een Nederlandse groep met een bijzonder sterke verankering als erkende Volvo 147.

werkplaats in België. In Nederland beschikt Nebim over drie erkende Volvo werkplaatsen gelegen 

te Weert, Venlo en Elsloo en één niet-erkende werkplaats te Venlo. In België beschikt Nebim over 

vier erkende Volvo werkplaatsen te Dendermonde, Ninove, Gent en Harelbeke en één niet-erkende 

werkplaats te Bilzen. 

 Gezien de enge geografische afbakening van de verzorgingsgebieden is vooral de garage van 148.

Nebim te Dendermonde van belang. Deze garage heeft 10 poorten en 19 werkplaatsen en beschikt 

over 12 techniekers.  

 Als derde speler met een “marktaandeel” van 14%,303 vormt Nebim nu reeds een valabel alternatief 149.

voor de klanten in het verzorgingsgebied van het Volvo Truck Center te Mechelen. In de toekomst 

zal het belang van Nebim alleen maar toenemen. Nebim heeft immers plannen om haar 

werkplaats te Dendermonde te verhuizen naar Zele. Hiermee komt de garage te liggen aan de 

autosnelweg van Antwerpen naar Gent en zal zij bijzonder vlot bereikbaar zijn.  

 De bouw van de nieuwe garage is voorzien voor april 2018 en de oplevering voor het einde van 150.

2018. De oppervlakte zou stijgen van 12.000m² (Dendermonde) naar 18.000 m² (Zele). In totaal 

                                                           
303  Ontwerpbeslissing, par. 417. 
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zou het aantal poorten stijgen naar 11 met 22 werkplaatsen. De plannen voor deze nieuwe garage 

en een kaartje van diens ligging worden bijgevoegd als Bijlage 17. 

 In dit kader is het van belang te herhalen dat Volvo Group Belgium de activiteiten van Garage Kant 151.

Sint-Niklaas niet zal verder zetten op de huidige locatie. Het business plan dat met deze 

stopzetting gepaard gaat, gaat ervan uit dat 50% van de capaciteit van Garage Kant Sint-Niklaas 

zal opgevangen worden door de nieuwe Nebim garage te Zele.  

 Nebim vormt dan ook een realistische uitwijkmogelijkheid en over haar capaciteit om bijkomende 152.

Volvo vrachtwagens te bedienen is geen redelijke discussie mogelijk.  

III.4.4 Vierde uitwijkmogelijkheid: Volvo specialist Garage De Weser-Broes 

 Garage De Weser-Broes is gelegen te Peulis-Putte (bij Mechelen) en vormt een valabel alternatief 153.

voor de klanten gevestigd in het verzorgingsgebied van het Volvo Truck Center te Mechelen. Zoals 

in het Aanmeldingsformulier reeds werd uiteengezet, werd deze niet-erkende werkplaats opgericht 

door een voormalige meestergast-technieker van de Volvo Truck Centers. Dankzij de opgebouwde 

ervaring in het herstellen van Volvo vrachtwagens beschikt Garage De Weser–Broes over alle 

technische know-how om herstel en onderhoud te verrichten aan commerciële voertuigen van het 

merk Volvo.  

 Volvo Group Belgium heeft het Auditoraat bij herhaling gewezen op deze Volvo specialist. Het is 154.

dan ook enigszins verrassend dat er zo weinig onderzoek naar dit alternatief is verricht. Uit de 

verklaring van de zaakvoerder van Garage De Weser-Broes blijkt dat hij telefonisch contact heeft 

gehad met het Auditoraat, maar dat hem geen enkele inhoudelijke vraag is gesteld.  

 Naar aanleiding van de Ontwerpbeslissing heeft er een interview plaatsgevonden met de 155.

zaakvoerder van Garage De Weser-Broes. De neerslag hiervan is opgenomen in Bijlage 18.  

 Hieruit blijkt vooreerst dat Garage De Weser-Broes ruim 70% van haar omzet haalt uit het 156.

onderhoud en de herstelling van Volvo vrachtwagens.  

 Verder staat objectief vast dat Garage De Weser-Broes over alle tools en kennis beschikt om het 157.

onderhoud en de herstelling van Volvo vrachtwagens waar te nemen. Bijlage 19 bevat het bewijs 

dat Garage De Weser-Broes de nodige diagnostische tools heeft aangekocht bij Volvo. Bijlage 20 

bevat het bewijs dat Garage De Weser-Broes deelneemt aan de specialistische opleidingen die 

Volvo organiseert. 

 Hierover ondervraagd, bevestigt de zaakvoerder van Garage De Weser-Broes dat hij alle 158.

onderhouds- en herstellingsopdrachten aankan die een erkende Volvo werkplaats aankan. Met 

andere woorden, er is geen enkele opdracht die hij zou moeten weigeren bij gebrek aan 

competentie of gereedschap. Garage De Weser-Broes stelt hieromtrent (Bijlage 18): 

 

U zegt ons dat de onderzoekers van de Belgische Mededingingsautoriteit bezorgd zijn dat 

multimerkgarages niet kunnen concurreren met erkende Volvo herstellers omdat wij niet in 

dezelfde mate over de nodige technologie, knowhow en reserveonderdelen kunnen beschikken.  
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Dit geldt in elk geval niet voor onze garage. Zoals ook uitdrukkelijk aangegeven in de vragenlijst, 

kunnen wij alle herstel-en onderhoudswerken uitvoeren aan Volvo vrachtwagens. 

Reserveonderdelen kunnen we eenvoudig online bestellen en deze worden ’s nachts geleverd. De 

facturatie van Volvo onderdelen verloopt via Volvo Truck Center Kampenhout. Wij beschikken ook 

over een abonnement op de originele Volvo diagnose apparatuur en software programma’s. Wij 

hebben ook een specifieke opleiding gevolgd die georganiseerd werd door Volvo. Wij zijn ook van 

plan om aan toekomstige opleidingen mee te doen wanneer deze worden aangeboden door Volvo.  

Wij beschikken dus zeker over de nodige tools en kennis om net zoals erkende Volvo distributeurs alle 

herstel- en onderhoudswerken aan Volvo vrachtwagens te kunnen uitvoeren. Om zeer concreet op 

uw vraag te antwoorden, er is niets dat een erkende Volvo werkplaats kan dat wij niet zouden 

kunnen.  

 Garage De Weser-Broes heeft bovendien uitbreidingsplannen. De garage heeft begin december een 159.

bouwaanvraag ingediend voor een nieuwe loods waardoor het haar capaciteit zal kunnen 

verdubbelen. Bij een normaal verloop van de procedure voor de bouwaanvraag zullen de werken 

voor de nieuwe loods tegen het einde van 2018 in een vergevorderd stadium zijn. Bijlage 21 bevat 

de tekeningen die bij de bouwaanvraag werden gevoegd. In het interview bevestigt Garage De 

Weser-Broes dat hier nog geen rekening mee werd gehouden bij het beantwoorden van de 

vragenlijst van het Auditoraat: 

U verwijst naar vragen 4 en 5 in de vragenlijst die we hebben ontvangen waarin gevraagd werd 

naar de capaciteit van onze garage om herstellings- en onderhoudswerken uit te voeren bij 

Volvo vrachtwagens en de mogelijkheid om die capaciteit uit te breiden op korte termijn. U stelt 

dat de onderzoekers van de Belgische Mededingingsautoriteit op basis van onze antwoorden 

besluiten dat wij niet over voldoende capaciteit beschikken om klanten op te vangen die na de 

overname van Kant naar ons zouden willen overstappen.  

Wij hebben deze vragen toen beantwoord op basis van onze huidige setting. Wij beschikken 

momenteel over drie poorten en vier werknemers. Wij zijn gespecialiseerd in Volvo vrachtwagens 

maar voeren als multimerkgarage ook in zekere mate herstel- en onderhoudswerken uit aan 

andere merken (zowel aan personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens). Ruim 70% van onze 

werkuren worden besteed aan Volvo vrachtwagens.  

Het aantal werkuren zijn de beste maatstaf om de capaciteit van een garage uit te drukken. Het is 

heel moeilijk om dit uit te drukken in functie van een aantal vrachtwagens per week. Een jaarlijks 

onderhoud vergt één technieker en kan worden afgewerkt in één voormiddag. Zeer complexe 

herstellingen kunnen twee techniekers vergen en meerdere dagen in beslag nemen.  

Afhankelijk van het werk dat binnenkomt, zullen dus meer of minder vrachtwagens per week kunnen 

worden ingepland. Daar kan je moeilijk een gemiddelde op plakken. Het is wel mogelijk om het 

aantal werkuren op jaarbasis in te schatten dat je als garage kan uitvoeren. Zoals aangegeven in 

de vragenlijst, bedraagt onze huidige capaciteit naar schatting 6400 werkuren per jaar. 

Als er zich in onze huidige setting een toestroom van Volvo vrachtwagens zou voordoen, dan zouden 

we moeten zien hoe we dat inpassen in de planning. Daar kunnen we wel wat mee spelen, maar 
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het hangt natuurlijk af van de complexiteit van de herstellingen. Zoals aangegeven in ons 

antwoord op de vragenlijst, wordt onze capaciteit momenteel maximaal benut.  

Wij hebben echter uitbreidingsplannen die ons zullen toelaten om onze capaciteit te kunnen 

verdubbelen tegen het einde van dit jaar. Onze bouwaanvraag was nog niet rond op het moment 

dat we de vragenlijst hebben beantwoord. Dat is intussen wel het geval: de bouwaanvraag werd 

ingediend op 5 december 2017 en ontvankelijk verklaard op 4 januari 2018. Wij hopen een 

bouwvergunning te ontvangen tegen eind maart 2018 en spoedig daarna de werken te starten 

zodat zij in een vergevorderd stadium kunnen zijn tegen het einde van 2018. 

Het nieuwe gebouw zal bestaan uit zeven poorten, een ontvangstruimte en burelen. Jullie kunnen dit 

zien op volgende plannen (bijlage). Deze werkruimte zal ons toelaten om ook ons 

personeelsbestand te verdubbelen maar dit zal stap voor stap worden geëvalueerd. De uitbreiding 

zou ons moeten toelaten om onze capaciteit op te drijven naar 12000 werkuren per jaar.  

Met deze toekomstige setting zouden we zeker in staat moeten zijn om bijkomende Volvo 

vrachtwagens vlot op te vangen. 

 Het belang van deze garage kan verder geïllustreerd worden aan de hand van de aankoop van 160.

Volvo onderdelen. Over de periode 2011–2016 heeft Garage De Weser–Broes originele Volvo 

reserveonderdelen betrokken bij Volvo Group Belgium ten belope van een bedrag van 

[VERTROUWELIJK] euro304 en betreft het [VERTROUWELIJK]. De aankoop van Volvo onderdelen is 

in stijgende lijn gegaan en overstijgt voor 2017 ruim [VERTROUWELIJK] euro. 

 Volvo Group Belgium begrijpt niet goed hoe de Ontwerpbeslissing “naast” Garage De Weser-Broes 161.

heeft kunnen kijken. Dit kan enkel maar het gevolg zijn van het feit dat het onderzoek zich niet op 

deze garage heeft toegespitst. Volvo Group Belgium begrijpt al evenmin op welke basis de 

Ontwerpbeslissing Garage De Weser-Broes niet tot de weerhouden markten rekent. Op welke 

(andere) markt is deze garage dan wel actief? 

III.4.5 Vijfde uitwijkmogelijkheid: onafhankelijke multi-merkgarages 

 Het is opvallend dat de Ontwerpbeslissing zeer neerbuigend doet over de in het betrokken 162.

verzorgingsgebied aanwezige multimerkgarages. Het is correct dat deze garages niet beschikken 

over de specialistische diagnosetoestellen waardoor ze zich dienen te beperken tot eerder regulier 

onderhouds- en herstellingswerk aan Volvo vrachtwagens.  

 Dit neemt niet weg dat ze op die domeinen vandaag reeds actief zijn. Voor het betrokken 163.

verzorgingsgebied worden vanuit diverse hoeken steeds dezelfde namen vermeld. Hierbij gaat het 

bijvoorbeeld om Garage Kubrechts en Garage Vets te Lier, Antwerp Truck and Trailer Service te 

Grobbendonk305 en Garage Akkermans te Essen. Ieder van deze garages bedient trouwe Volvo 

klanten. 

                                                           
304  Zie Bijlage 31 (onderliggende databestanden verzorgingsgebieden Volvo Truck Centers voor de OTC verkoop van Volvo 

reserveonderdelen). 
305  Zie in het bijzonder de verklaring van Garage De Weser-Broes (Bijlage 18): “U vraagt ons waar Volvo klanten naartoe zouden gaan 

voor herstel-en onderhoudswerken indien ze hiervoor niet bij ons terecht kunnen. In dat geval kunnen zij zeker terecht bij andere 
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 Van bijkomend belang voor de evaluatie van deze vijfde uitwijkmogelijkheid is evenwel dat ieder 164.

van deze multimerkgarages (zoals de voorbeelden aangehaald in het vorige randnummer) zonder 

enig probleem de overstap kan maken naar het niveau van Garage De Weser-Broes. Zoals 

uiteengezet in het Aanmeldingsformulier is Volvo Group Belgium, in het licht van Verordening (EG) 

nr. 595/2009 en de Aanvullende Richtsnoeren, verplicht om alle tools en opleidingen op non-

discriminatoire wijze (d.i. niet aan slechtere voorwaarden in vergelijking met de erkende Volvo 

werkplaatsen) aan deze multimerkgarages beschikbaar te stellen.306 Zo stelt artikel 6 van 

Verordening (EG) nr. 595/2009: 

Artikel 6 – Toegang tot informatie 

De fabrikanten bieden onafhankelijke marktdeelnemers onbeperkte en gestandaardiseerde toegang 

tot informatie van het voertuig-OBD, diagnoseapparatuur en andere apparatuur alsmede 

instrumenten, met inbegrip van relevante software, en reparatie- en onderhoudsinformatie.  

De fabrikanten stellen een gestandaardiseerde, veilige en niet plaatsgebonden structuur ter 

beschikking om onafhankelijke reparatiebedrijven in de gelegenheid te stellen werkzaamheden te 

verrichten die ingrepen in het veiligheidssysteem van het voertuig vereisen. […] 

Tot het moment waarop deze standaard bijvoorbeeld via het CEN is goedgekeurd, dient voertuig-OBD 

en reparatie- en onderhoudsinformatie te worden gepresenteerd op een toegankelijke wijze en in 

een niet-discriminerend formaat. […] 

 Als zij dat zouden willen, zijn er nog alternatieve mogelijkheden. Zo biedt bijvoorbeeld Bosch 165.

diagnosetools aan die geschikt zijn voor Volvo vrachtwagens. Het bewijs hiervan wordt 

opgenomen als Bijlage 22.307 

 Ook op het vlak van de beschikbaarheid van onderdelen stelt er zich voor deze multimerkgarages 166.

geen probleem. De Ontwerpbeslissing bevestigt dat hiervoor ruimschoots alternatieven bestaan 

op de markt.308  

 Kort samengevat, nu reeds bieden tal van multimerkgarages een alternatief aanbod voor een 167.

belangrijk deel van het onderhoud en de herstellingen aan Volvo vrachtwagens. Als het ingevolge 

een prijsstijging en/of kwaliteitsreductie bij de Volvo Truck Centers de moeite loont om de 

overstap te maken naar het niveau van Garage De Weser-Broes en bijkomende Volvo klanten te 

werven, stelt er zich geen enkel probleem.  

                                                                                                                                                                                           
garages. Er zijn verschillende mogelijkheden. Wat andere multimerkgarages betreft, denken we meteen aan Antwerp Truck en 
Trailer Services in Grobbendonk en Garage Kubrechts en Garage Vets in Lier. Deze multimerkgarages kunnen alle normale 
onderhouds- en herstellingswerken aan. We denken niet dat zij over het diagnosetoestel beschikken voor het complexe werk. Als ze 
dat zouden willen, belet er hen echter niets om dat toestel bij Volvo te bestellen en een opleiding bij te wonen.”. 

306  Artikel 6 Verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de typegoedkeuring 
van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro 6) en de toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie (4), en de bijbehorende uitvoeringsmaatregelen, PB L 188 van 18.7.2009, blz. 1 en par. 65 van de Aanvullende 
Richtsnoeren.  

307  Zie bijvoorbeeld op pagina 1 van Bijlage 22 het Volvo-logo van de vrachtwagen op de achtergrond. 
308  Ontwerpbeslissing, par. 396. 
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 Tot slot verwijst Volvo Group Belgium opnieuw naar de RB studie die het Auditoraat zelf heeft 168.

bijgebracht. Daarin wordt het toenemend belang van de onafhankelijke spelers (IAM) 

uitdrukkkelijk onderstreept. Door het belang van de multimerkgarages te minimaliseren, komt de 

Ontwerpbeslissing in aanvaring met de enige externe studie waarop deze zich baseert. 

III.4.6 Zesde uitwijkmogelijkheid: erkende werkplaatsen van concurrerende merken  

 Wat de concurrentie betreft die uitgaat van garages van andere merken, uit het Auditoraat de 169.

vrees dat er van die garages helemaal geen concurrentiële druk uitgaat omdat het “aannemelijker 

is dat deze garages net extra marge nemen op de toevallige Volvo-klanten die omwille van 

urgentieredenen bij de andere merkgarage terecht komen, op het ogenblik dat de eigen garages 

geen capaciteit hebben om aan de vraag van de klant te voldoen”.309 Deze stelling wordt geenszins 

onderbouwd en betreft helemaal niet de situatie waarbij Volvo klanten anders dan om 

urgentieredenen bij een andere merkgarage aankloppen op zoek naar een concurrentieel beter 

aanbod.  

 Het Auditoraat verwijst verder naar het feit dat deze garages niet beschikken over de nodige 170.

merkgerelateerde know-how en technologie, noch over voldoende beschikbare (rest)capaciteit om 

Volvo klanten op te vangen. 

 Beide punten worden evenmin onderbouwd. Anders dan voor de multimerkgarages, heeft het 171.

Auditoraat geen specifieke navraag gedaan bij de concurrerende merken over de mate waarin zij 

kunnen concurreren op technisch vlak en de capaciteit waarover zij beschikken. 

 Het eerste punt geldt in elk geval niet voor Renault garages. Zoals in het Aanmeldingsformulier 172.

reeds werd aangegeven, zijn deze bijzonder goed geplaatst om herstel en onderhoud te verrichten 

aan commerciële voertuigen van het merk Volvo. Zij beschikken immers over originele Renault 

reserveonderdelen die voor een belangrijk deel identiek zijn aan Volvo reserveonderdelen. Gezien 

het Renault merk toebehoort aan de Volvo Group is de afstand tussen de beide merken (vooral op 

technisch vlak) sowieso kleiner en zal deze in de toekomst ook nog kleiner worden met het oog op 

de realisatie van schaalvoordelen. Dat is meteen ook de reden waarom in een aantal Europese 

landen de Volvo Truck Centers niet alleen het merk Volvo, maar ook het merk Renault bedienen 

voor herstellings- en onderhoudswerk.310 

 Wat de andere merken betreft (en in het bijzonder Scania en Mercedes) zou het werkelijk een 173.

gedroomd scenario zijn voor hen en een nachtmerrie voor Volvo Group Belgium dat Volvo klanten 

hun werkplaatsen zouden benaderen uit onvrede met de prijs, kwaliteit of flexibiliteit van de Volvo 

werkplaatsen. Veeleer dan deze klanten snel een extra marge aan te rekenen, is het meer 

realistische scenario dat deze garages van de andere merken alles in het werk zullen stellen om 

deze klant aan zich te binden. Zoals de verklaring van Autovil het passend illustreert, een 

vrachtwagen (anders dan een personenwagen) wordt verkocht via de werkplaats. Volvo Group 

Belgium gaat er dan ook van uit dat de garages van andere merken (en zeker de verticaal 

                                                           
309  Ontwerpbeslissing, par. 451. 
310  Aanmeldingsformulier, p. 118. 
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geïntegreerde garages van Scania en Mercedes) deze kans niet zullen laten liggen om een Volvo 

klant te converteren naar hun merk.  

III.4.7 Besluit 

 Het voorgaande illustreert dat er niet minder dan zes geloofwaardige uitwijkscenario’s zijn. Volvo 174.

Group Belgium is ervan overtuigd dat ieder van deze scenario’s realistisch is. Zij kan zich 

eenvoudigweg niet veroorloven dat één of meer van deze scenario’s zich voltrekt na de 

concentratie als gevolg van een poging om “ongemerkt” de prijzen te verhogen en/of de kwaliteit 

en flexibiliteit te laten afnemen. 

 Deze uitwijkmogelijkheden (en zelfs maar het loutere feit dat de klanten deze geloofwaardig 175.

kunnen overwegen) maken dat de bezorgdheden die in de Ontwerpbeslissing worden vermeld, 

aantoonbaar onterecht zijn. 

IV.  ALGEMEEN BESLUIT  

 De Ontwerpbeslissing (zoals ook bevestigd tijdens de vergadering met het Auditoraat van 15 176.

december 2017) is essentieel gebaseerd op een kwantitatieve benadering. Om de redenen die 

worden aangehaald in deze schriftelijke opmerkingen kan deze kwantitatieve analyse niet worden 

bijgetreden. Zelfs als deze aanvaard zou worden, dan nog gaat de Ontwerpbeslissing onterecht uit 

van de mogelijkheid om in deze specifieke en kostengevoelige B2B omgeving “ongemerkt” de 

prijzen te doen stijgen en/of de kwaliteit/flexibiliteit te laten dalen. Deze veronderstelling strookt 

aantoonbaar niet met de marktrealiteit. 

 In ieder geval beschikken de klanten over zes types van uitwijkmogelijkheden die stuk voor stuk 177.

geloofwaardig zijn. Met de bevinding in het marktonderzoek van het Auditoraat dat ruim meer 

dan 50% van de respondenten zou switchen van merk (anders dan louter van garage), zou Volvo 

Group Belgium een ronduit nefaste strategie implementeren door “slinks” de prijzen te doen 

stijgen of de kwaliteit te doen dalen. 

 Om die redenen kunnen de bezorgdheid van het Auditoraat niet bijgetreden worden en verzoekt 178.

Volvo Group Belgium het Mededingingscollege beleefd om de voorgenomen concentratie in eerste 

fase goed te keuren overeenkomstig artikel IV.61 §2, eerste lid, 1° Wetboek Economisch Recht.” 
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V. Beoordeling door het Mededingingscollege 

V.1 Standaard voor de beoordeling 

 Het Mededingingscollege dient in de huidige stand van de zaak bij toepassing van artikel IV.61 §1 29.

WER eerst gemotiveerd te beslissen of de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied valt 

van boek IV van het Wetboek van Economisch Recht.  

 Vervolgens dient het College bij toepassing van artikel 61, §2 WER te beslissen of de concentratie, al 30.

dan niet onder voorwaarden, toelaatbaar is, dan wel of daar ernstige twijfel over bestaat. Een 

concentratie is niet toelaatbaar indien zij in de zin van artikel IV.9, §4 WER gelet op artikel IV.9, §2 WER 

als gevolg heeft dat de daadwerkelijke mededinging significant wordt beperkt. In zijn beslissing van 25 

oktober 2013 in de zaak Mediahuis, heeft het College beslist dat de ernst van de twijfel beoordeeld 

moet worden gelet op de waarschijnlijkheid dat negatieve gevolgen zich zullen voordoen, op de ernst 

van de gevolgen indien zij zich voordoen, en op de waarschijnlijkheid dat die negatieve gevolgen door de 

concentratie zijn veroorzaakt. Indien partijen verbintenissen aanbieden, dient het College te beslissen of 

die verbintenissen, al dan niet gewijzigd tijdens de procedure voor het College, de twijfel over de 

toelaatbaarheid van de concentratie weg nemen.  

V.2 Samenstelling van het dossier 

 Het College apprecieert de praktijk om het volgen van mondelinge uiteenzettingen op de zitting te 31.

vergemakkelijken met slides. Het wijst er evenwel op dat het gelet op artikel IV.60, §2, 2de lid WER deze 

presentaties en bijlagen alleen als een deel van het dossier kan aanvaarden in zoverre zij het bewijs van 

een feit betreffen, en dat de overtuigingskracht van in een zo laat stadium neergelegde stukken ook 

inzake feiten beperkter is dan wanneer het Auditoraat de gelegenheid heeft deze stukken aan een 

onderzoek te onderwerpen. 

V.3 De regels van concentratietoezicht zijn van toepassing 

 Gelet op de gegevens vermeld onder randnummer 23 van het Ontwerp van beslissing stelt het 32.

College bij toepassing van artikel IV.61, §1, 1° WER vast dat de aangemelde concentratie binnen het 

toepassingsgebied valt van de regels inzake concentraties van Boek IV WER. 

V.4 Marktafbakening en betrokken markten 

V.4.1 De Markt voor onderhoud en herstellingen van commerciële voertuigen van het 

merk Volvo 

 Betreffende de markt voor onderhoud en herstellingen van commerciële voertuigen van het merk 33.

Volvo oordeelt het College dat uit het feit dat klanten zich slechts uitzonderlijk wenden tot verdelers van 

een ander merk311 voldoende blijkt dat in zoverre onderhoud en herstellingen in deze zaak als een 

afzonderlijke productmarkt moeten worden weerhouden, er sprake is van een merk specifieke markt. 
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  Par. 145 ev. van het Ontwerp van beslissing. 
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Dit doet geen afbreuk aan het feit dat multi-merk garages voor onderhoud en herstellingen van 

vrachtwagens van verschillende merken, voor elk van deze merken concurreren met erkende verdelers 

en herstellers. 

 Het College stelt vast dat de meningen zeer verdeeld zijn over de vraag of er, zoals verdedigd door 34.

Volvo312, sprake is van een systeemmarkt die zowel het onderhoud en de herstellingen als de verkoop 

van vrachtwagens betreft, dan wel zoals gesteld in het Ontwerp van beslissing313, van afzonderlijke 

markten.  

 In zijn arrest van 11 maart 2015 in de zaak MAN Truck en Bus t. Sanders Parts is het Hof van beroep 35.

te Brussel uitgegaan van het bestaan van een systeem markt. Het College kan evenwel niet uitsluiten dat 

een onderscheid moet worden gemaakt tussen een beoordelen van de markt voor onderhoud en 

herstellingen en de markt voor onderdelen die voorwerp was van het arrest. Die zaak betrof het leveren 

van MAN onderdelen door het MAN netwerk aan onafhankelijke verdelers van onderdelen en het 

toepassingsgebied van de relevante groepsvrijstelling, die overigens uitdrukkelijk een regeling inhoudt 

voor de ‘vervolgmarkt’314. De uitspraak werd bovendien gegeven gelet op het feit dat de partij die de 

bewijslast had, argumenten niet had weerlegd. Wegens de identiteit van de leverancier ligt de 

distributie van onderdelen veel dichter bij de markt voor vrachtwagens van het merk dan het uitvoeren 

van onderhoud en herstellingen wat gebeurt in concurrentie met erkende en niet-erkende garages. Ook 

het arrest in de zaak CEAHR315 betrof het leveren van onderdelen (in de sector van luxe horloges), en gaf 

slechts een prima facie beoordeling van 2 secundaire markten in het kader van het verwerpen van een 

klacht.  

 De Aanvullende richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende verticale overeenkomsten 36.

voor de verkoop en herstelling van motorvoertuigen316 geven geen uitsluitsel. De richtsnoeren 

vermelden in voetnoot wat volgt: “In de meeste gevallen zal er wellicht een merkspecifieke vervolgmarkt 

zijn”. Deze passage lijkt niet alleen personenwagens te betreffen. En de overwegingen die expliciet 

vrachtwagens betreffen lijken vooral eigenaars van een vloot voor ogen te hebben. Het College heeft 

echter geen informatie over de klantenprofielen. 

 Het  antwoord op de vraag of het onderhoud en de herstellingen van vrachtwagens al dan niet deel 37.

zijn van een systeemmarkt voor vrachtwagens, kan naast het belang dat kopers hechten aan 

onderhoudskosten bij de aanschaf van een vrachtwagen, ook afhangen van de mate waarin zij na 

aanschaf onderhoud en herstellingen laten uitvoeren door de garages ‘uit het systeem’. Het lage 

percentage klanten met onderhoudscontracten317, en de argumenten betreffende concurrentie, met 

inbegrip van prijsconcurrentie, tussen erkende verdelers en herstellers voor onderhoud en 

herstellingen, pleiten samen met de concurrentie met multi-merk garages en niet-erkende herstellers 

                                                           
312

  Par.31 ev. van de Schriftelijke opmerkingen van Volvo. 
313

  Par. 176 en 186 van het Ontwerp van beslissing. 
314

  Artikelen 4 en 5 van de verordening 461/2010 van 27 mei 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3 van het VWEU op 

groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde gedragingen in de motorvoertuigen sector. 
315

  Zaak T-427/08, 15 december 2010, CEAHR. 
316

  Pb. EU, 2010 C 138/05, overweging 57 en voetnoot. 
317

  Par. 70 ev. (30%) en 453 (80%)van het Ontwerp van beslissing. 
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tegen de stelling dat onderhoud en herstellingen van vrachtwagens van het merk Volvo alleen 

beoordeeld moeten worden als deel van een systeemmarkt betreffende vrachtwagens in de inter-brand 

concurrentie. Bovendien blijken de marges bij onderhoud en herstellingen hoger dan bij de verkoop van 

vrachtwagens318, en is de tendens om daar bij concentratietoezicht meer aandacht voor te hebben319. 

 Het College ziet gelet op dit alles onvoldoende rechtsgrond om ook bij een systeem markt 38.

benadering inzake onderhoud en herstellingen geheel voorbij te gaan aan intra-brand concurrentie. Dat 

zou, bij voorbeeld, suggereren dat afspraken tussen erkende verdelers naar analogie van intra-concern 

afspraken niet langer strijdig zouden kunnen zijn met het verbod van de artikelen IV.1 WER en 101 

VWEU. 

 Het College herinnert aan eerdere beslissingen waarin relevante geografische markten gedefinieerd 39.

werden als verzorgingsgebieden320. De door de auditeur aangewende methode waarbij de zogeheten 

80% regel wordt toegepast, geeft het College een meer verifieerbaar beeld dan de dikwijls moeilijk te 

interpreteren resultaten van een SNIPP test321.  Deze methode is, rekening houdend met een markt met 

een beperkt aantal aanbieders en een duidelijk groter aantal afnemers, in lijn met ontwikkelingen in de 

praktijk van de Europese Commissie322. Het College wijst er in dit verband op dat de Bekendmaking van 

de Europese Commissie waar Volvo naar verwijst323, de SNIPP test slechts als een mogelijke methode 

vermeldt (en in eerste instantie voor het bepalen van de productmarkt), en al dateert uit 1997324. 

 Het College oordeelt evenwel dat indien er sprake is van een afzonderlijke relevante markt voor 40.

onderhoud en herstellingen van Volvo vrachtwagens, de diensten van niet-erkende herstellers ook deel 

uitmaken van deze markt, zoals ook verwacht mag worden in de geest van de groepsvrijstelling325.  

 Gelet op het voorgaande, de concurrentiële analyse en de bespreking van de aangeboden 41.

verbintenissen, laat het College de volgende vragen open: moet de concurrentie inzake onderhoud en 

herstellingen van Volvo vrachtwagens alleen worden beoordeeld als een aspect van een systeem markt 

voor vrachtwagens van het merk Volvo, of moet met de mededinging met erkende herstellers en 

verdelers rekening worden gehouden bij het beoordelen van de marktpositie van niet erkende 

herstellers binnen hun markt, of vormt de markt voor onderhoud en herstellingen van Volvo 

vrachtwagens door erkende en niet-erkende verdelers en herstellers een afzonderlijke productmarkt. 

 

 

                                                           
318

  Par. 57 van het Ontwerp van beslissing en de studie uit 2016 van het bureau Roland Berger. 
319

  Zie bij voorbeeld voor de bijdrage van chief economist van DGComp T. Valletti over Concentration trends in Europe in de 2017 

Brussels CRA  Conference: https://ecp.crai.com/wp-content/uploads/2017/12/Valletti-Concentration_Trends_TV_CRA-002.pdf 
320

  Zie bij voorbeeld de beslissing BMA-2016-C/C-10 van 15 maart 20 betreffende Delhaize nv en Koninklijke Ahold nv, en de beslissing 

ABC-2018-CC-02 van 11 januari 2018 betreffende D’Ieteren en Rietje.  
321

  Zie bij voorbeeld de discussie over de in deze zaak gestelde vragen en gegeven antwoorden zoals die blijkt uit de par. 49-60 van de 

Schriftelijke  opmerkingen van Volvo.  
322

  Zie bij voorbeeld R. De Coninck en M. Hervé, ‘Mergers: how to measure local competition’, Journal of European Competition Law and 

Practice, 2017, 402-408. 
323

  Par. 78 van de Schriftelijke opmerkingen van Volvo. 
324

  Bekendmaking inzake de bepaling van de relevante markt, Pb. 1997 C 372/5. Zie vooral par. 40 en 45 (‘kunnen (…) worden gebruikt’). 
325

  Verordening 461/2010. 
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V.4.2 Andere relevante markten 

 Het Mededingingscollege deelt inzake de afbakening van de relevante productmarkten en 42.

geografische markten om de door hem onder de nummers 76-78, 93-95, 107, 112, 121, 125, 211, 224-

225, 234-236, 240, 244, 260, 270, 279, 283-285, 292, 300-302 en 306-307 gegeven redenen en de 

beslissingen waarnaar hij verwijst, de conclusies van de auditeur geformuleerd in nummer 307 van het 

Ontwerp van beslissing. 

V.4.3 Betrokken markten 

 Voor de identificatie van betrokken markten die voorwerp dienen te zijn van de concurrentiële 43.

analyse wordt zoals gebruikelijk uitgegaan van de kleinste mogelijks relevant te achten markt.  

 Het Mededingingscollege deelt daarom inzake de identificatie van de betrokken markten om de door 44.

hem in de paragrafen 320-321, 326, 329, 331-333, 341, 349-350, 356, 359, 361, 363, 365, 367, 372-373, 

381-382 gegeven redenen de conclusies van de auditeur geformuleerd in de paragrafen 384-386 van het 

Ontwerp van beslissing. 

 Het College weerhoudt om die redenen de volgende betrokken markten 45.

a. Horizontaal betrokken markten, namelijk: 

1) De lokale markten voor de verkoop van zware vrachtwagens (>16 ton) in het 

verzorgingsgebied van de Kant garages in Antwerpen, Beerse, Olen en Sint-Niklaas 

en van de VTC garages in Brussel, Kampenhout en Mechelen;  

2) De lokale markten voor het herstel en onderhoud van commerciële voertuigen van 

het merk Volvo in het verzorgingsgebied van de Kant garages in Antwerpen, Beerse, 

Olen en Sint-Niklaas en van de VTC garages in Brussel, Kampenhout en Mechelen; 

3) De EER markt voor de verkoop van dieselmotoren voor pleziervaartuigen; 

b. Verticaal betrokken markten, namelijk: 

4) De Belgische groothandelsmarkt voor de verkoop van reserveonderdelen voor 

commerciële voertuigen van het merk Volvo;  

1) De Belgische markt voor de OTC-verkoop van reserveonderdelen geschikt voor 

commerciële voertuigen van het merk Volvo;  

2) De Belgische groothandelsmarkt voor de verkoop van reservemotoren en 

reserveonderdelen voor dieselmotoren van het merk Volvo; 

3) De Belgische markt voor het herstel en onderhoud van dieselmotoren; 

4) De Belgische markt voor de OTC-verkoop van reservemotoren en 

reserveonderdelen voor dieselmotoren van het merk Volvo. 

V.5 Concurrentiële analyse 

 Het College laat vooreerst opmerken dat ook indien de acquisitie van een distributieactiviteit door 46.

Volvo als een verticale integratie kan worden gekwalificeerd ten aanzien van sommige activiteiten van 
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de groep in België, dit niet belet dat de voorliggende transactie een horizontale dimensie heeft ten 

aanzien van andere distributieactiviteiten in de groep, zoals ook erkend wordt door Volvo326. 

 Inzake een vergelijking met andere merken en distributienetten wijst het College er op dat ook indien 47.

de door Volvo ingeroepen argumenten betreffende de concentratiegraad in de distributie van andere 

netten pertinent kunnen zijn bij de aanschaf van een vrachtwagen, het College alleen kan vast stellen 

dat een transactie voorligt die binnen het toepassingsgebied valt van de bepalingen over 

concentratietoezicht in Boek IV WER die de BMA dient te handhaven. Het College dient de impact van 

de transactie te beoordelen ten opzichte van de voor de transactie bestaande toestand. Het College kan 

zich op basis van de beschikbare informatie niet uitspreken over de wenselijkheid en de voor- of 

nadelen van een hogere concentratiegraad zoals bij andere merken of in andere landen327. Het merkt 

verder op dat ook wanneer wordt uitgegaan van verzorgingsgebieden bij het definiëren van 

geografische markten voor onderhoud en herstellingen, dit geen oordeel inhoudt over de tendens tot 

verticale integratie. In die hypothese wordt met meer aandacht gekeken naar de impact van een 

concentratie op lokale markten voor onderhoud en herstellingen, maar zonder daarom een significante 

mate van verticale integratie uit te sluiten. 

 Het College stelt vast dat ondanks het feit dat door het Auditoraat 978 klanten van Volvo en Kant 48.

werden gecontacteerd, waarvan ten minste 170 effectief werden bereikt en 152 tot op het einde van de 

vragenlijst reageerden328, er niet één bezwaar aantekent tegen de concentratie. Dit betekent niet dat 

het College er van uit dient te gaan dat de concentratie geen merkbare gevolgen zal hebben voor de 

mededinging, maar het dient met dit feit rekening te houden in de beoordeling van de verwachte 

gevolgen. 

 Zoals eerder gesteld is het bij het open houden van de marktdefinitie gebruikelijk in de 49.

concurrentiële analyse eerst uit te gaan van de kleinst omschreven markt, in casu de als 

verzorgingsgebieden gedefinieerde lokale markten voor onderhoud en herstellingen van Volvo 

vrachtwagens door erkende en niet-erkende verdelers en herstellers.  

V.5.1 Niet-gecoördineerde gevolgen op de lokale markten voor herstel en onderhoud van 

commerciële voertuigen van het merk Volvo  

V.5.1.a Concurrentie tussen erkende Volvo verdelers en herstellers  

 Betreffende concurrentie tussen erkende Volvo verdelers en herstellers stelt het College met de 50.

auditeur vast dat de concentratie de intra-brand concurrentie voor herstel en onderhoud van 

commerciële voertuigen van het merk Volvo binnen de in par. 466 van het Ontwerp van beslissing 

opgesomde verzorgingsgebieden zal beperken. Dit geldt voor het verzorgingsgebied van Kant 

Antwerpen, het verzorgingsgebied van Kant Beerse en vooral voor het verzorgingsgebied van VTC 
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  Par. 11 van de Schriftelijke opmerkingen van Volvo. 
327

  Vergelijk par.21-22 en 26 van de Schriftelijke opmerkingen van Volvo. 
328

  Voetnoot 24 van het Ontwerp van beslissing. 
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Mechelen. In dit laatste gebied is zowel het concentratie effect (delta HHI) als het resulterende 

marktaandeel bijzonder groot329.  

 Het verzorgingsgebied van VTC Mechelen overlapt in hoge mate met het verzorgingsgebied van de 51.

garage Kant Antwerpen en van VTC Kampenhout. In beide verzorgingsgebieden resulteert de 

concentratie in marktaandelen van meer dan 50 tot bijna 70%, ook al is het concentratie effect 

beperkter (Antwerpen), of beperkt (Kampenhout). Autovil (erkend hersteller) en Nebim (erkend 

verdeler) zijn in heel deze zone aanwezig. Nebim heeft volgens het Ontwerp van beslissing330 in het 

verzorgingsgebied van VTC Mechelen een marktaandeel van [10-20]%. Tijdens de eerste zitting werd 

vermeld dat Autovil volgens een berekening op basis van de afgenomen onderdelen een beperkte 

omzet in onderhoud en herstellingen van minder dan [VERTROUWELIJK] euro zou hebben. Het 

marktaandeel in de verzorgingsgebieden van Antwerpen en Mechelen zou uitgaande van de vergelijking 

van omzet met gekende marktaandelen van andere garages dan van de orde van grote van 5% zijn331. 

Volvo vermeldde op de eerste zitting uitbreidingsplannen van Autovil in 2019, maar hiervan was geen 

sprake in de aan het Auditoraat meegedeelde informatie. Ook Paesen (Heusden Zolder) is volgens de 

meegedeelde gegevens een kleine speler met ong. 6% of minder dan 5% marktaandeel in respectievelijk 

de gebieden Antwerpen en Mechelen.  Wij kunnen verder ook Bleukens Truck en Bus  uit Roosendaal 

(Nederland) vermelden. Deze garage is volgens de website een Volvo vrachtwagen dealer (verdeler) en 

deel van een groep met verschillende vestigingen in Nederland. Zij ligt niet ver van de Kant garage in 

Kapellen. Het College beschikt niet over bijkomende informatie. 

 Het College stelt evenwel ook vast dat total cost of ownership (TCO - totale levensduurkost)  een 52.

belangrijke factor is bij de aankoop van vrachtwagens332, en het aankoopgedrag zo een disciplinerend 

effect heeft inzake het bepalen van de tarieven voor onderhoud en herstelling. Het neemt verder akte 

van een op de eerste zitting vermelde buy-back praktijk wanneer concurrenten een alternatief bod doen 

om met referentie naar TCO gegevens jonge vrachtwagens over te nemen, en van het feit dat grote 

klanten dikwijls met verschillende leveranciers zouden werken (dual brand-vloten). Beide praktijken 

kunnen de reactietijd bij prijsevoluties verkorten, en dus de druk vergroten die uitgaat van erkende 

verdelers en herstellers en van andere merken in de inter-brand concurrentie.  

 Het College merkt verder op dat vrachtwagens als naar hun aard mobiel en ingezet voor transport op 53.

lange zowel als korte afstanden333, gemakkelijker gebruik kunnen maken van het aanbod tot ver buiten 

het verzorgingsgebied dan in andere sectoren, bij voorbeeld indien onderhoud of herstellingen 

uitgevoerd worden tijdens wachttijden bij ritten buiten dat gebied. Het lijkt het College echter 

                                                           
329

   Par. 416 van het Ontwerp van beslissing. 
330

   Par. 417 van het Ontwerp van beslissing. 
331

  Volgens de inschatting van de aanmeldende partij in de kwantitatieve analyse die op 22 januari werd toegezonden in antwoord op 

vragen van de auditeur zou het gezamenlijke marktaandeel van andere erkende werkplaatsen in verzorgingsgebied van VTC 
Mechelen voor een erkenning van de Garage De Weser-Broes en voor de geplande uitbreidingen 25 % bedragen. De aanmeldende 
partij vermeldt daarbij alleen Autovil en Nebim. Indien echter het marktaandeel van Nebim 14% is, en ook Paesen een marktaandeel 
heeft van ong. 5%, schat ook de aanmeldende partij het marktaandeel van Autovil op ong.  6%. De auditeur heeft in zijn Schriftelijke 
opmerkingen bij het aanbod van verbintenissen deze cijfers evenwel betwist zoals verder wordt vermeld  

332
  Zie bij voorbeeld het in Bijlage 1 bij de Schriftelijke opmerkingen van Volvo neergelegde rapport van The Boston Consulting Group, 

The European Commerical Vehicle Sales and After-Sales Landscape, p. 30. 
333

  Zie bij voorbeeld The Boston Consulting Group, The European Commerical Vehicle Sales and After-Sales Landscape, p. 53. 
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waarschijnlijk dat eigenaars van nieuwere vrachtwagens eerder een relatie met hun leverancier zullen 

opbouwen334 en alleen in bijzondere omstandigheden beroep zullen doen op een andere (al dan niet 

erkende) verdeler. 

V.5.1.b Concurrentie met verdelers van andere merken  

 Het College deelt het oordeel van de auditeur over de beperkte concurrentiële druk op Volvo-54.

herstellers die uitgaat van garages van andere merken inzake onderhoud en herstellingen van Volvo 

vrachtwagens335.  

 In een schriftelijk antwoord toegestuurd op 26 januari 2018 op vragen van het auditoraat werd alleen 55.

van een MAN garage vermeld dat zij in de jaren 2011-2017 elk jaar Volvo onderdelen aankocht336. 

 Verder werden de volgende Renault Garages vermeld: Car & Ruck Service (Belsele), Truck Service 56.

(Londerzeel), Van Hove Truck Center (Berlaar), Van Hove Truck Center (Beveren), Van Hove Truck Center 

(Wommelgem), Van De Merlen (Deurne). De aanmeldende partij acht de Renault garages relevant 

omdat het merk Renault een hoge graad van ‘overlap’ heeft op het stuk van de onderdelen337 en er 

verder een hoge graad van gemeenschappelijkheid is van bepaalde tools. Zij merkt evenwel op dat een 

Volvo klant momenteel typisch niet naar een Renault garage zal gaan338. Dit belet echter niet dat deze 

garages, ook al is hun huidige concurrentiële druk beperkt, een uitwijkmogelijkheid kunnen bieden 

indien klanten ontevreden zouden zijn over de prijzen en de geboden kwaliteit van de Volvo garages na 

de concentratie.  

 Het College verwijst verder naar wat onder IV.5.1.a gesteld werd over het disciplinerend effect van 57.

de inter-brand concurrentie, mede gelet op buy-back praktijken en dual brand vloten. Maar het College 

merkt dienaangaande ook op dat, ongeacht het verschil van mening tussen Volvo en de auditeur over 

het in aanmerking nemen van wie geen antwoord had of niet antwoordde, slechts 6 van de 978 

bevraagde klanten waarvan er 192 reageerden339, meldden dat zij ongeacht de leeftijd van een 

vrachtwagen naar een ander merk zouden uitwijken indien de prijs van onderhoud en herstellingen met 

10% zouden stijgen. Veranderen van merk lijkt gelet op de gemiddelde gebruiksduur van een 

vrachtwagen340 ook niet echt een optie op korte termijn voor klanten met een kleine vloot. 

V.5.1.c Concurrentie met onafhankelijke herstellers en multi-merk garages 

 Het College stelt op de eerste plaats vast dat de totale door het College gekende omzet van de 58.

eerder vermelde onafhankelijke herstellers en multi-merk garages, met inbegrip van andere diensten of 

activiteiten dan onderhoud en herstellingen van Volvo vrachtwagens, in België ongeveer 12,9 mio euro 

bedraagt, terwijl de omzet van Volvo en Kant in België meer dan [VERTROUWELIJK] euro bedraagt. Een 

                                                           
334

  Zie ook par. 442 van het Ontwerp van beslissing. 
335

   Par. 449-451 en 461 van het Ontwerp van beslissing. 
336

   MAN Garage Germaine (Koningshooikt) voor een bedrag per jaar tussen ong. 8000 en 21000 euro en een totaal bedrag van 91 464 

euro. 
337

  Volgens bijlage 39 bij de Aanmelding zouden ong. 22 000 onderdelen gemeenschappelijk zijn, en in Nederland werden beide 

distributie netten samen gesmolten. 
338

  Toelichting bij de verbintenissen, p.2. 
339

  Voetnoot 24 van het Ontwerp van beslissing en par. 54 figuur 1) in de Schriftelijke opmerkingen van Volvo. 
340

  Par. 452 van het Ontwerp van beslissing. 
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betere indicator betreffende verdelers en herstellers is de omzet in België van Kant die meer dan 

[VERTROUWELIJK] euro bedraagt. Het College meent daarom dat het meetellen van de omzet van niet 

erkende herstellers betreffende het onderhoud en herstellingen van Volvo vrachtwagens geen 

wezenlijke impact kan hebben op de marktposities van Volvo en Kant. 

 Betreffende de concurrentiedruk werden in de stukken341 en in de uiteenzetting tijdens de eerste 59.

zitting de volgende garages vermeld die in of dicht bij de verzorgingsgebieden van Kant Antwerpen en 

VTC Mechelen zijn gevestigd:  

- Garage Akkermans (Essen):  Het College heeft geen gegevens over een eventuele 

specialisatie. Volgens de jaarrekening heeft de onderneming een jaaromzet van ong. 0,425 

mio euro, maar het is het College niet bekend welk bedrag betrekking heeft op het 

herstellen en onderhoud van (Volvo) trucks; 

- Antwerp TTS (Grobbendonk): Het College heeft geen gegevens over een eventuele 

specialisatie. Volgens de jaarrekening heeft de onderneming een omzet van ong. 1,458 mio 

euro, maar het is het College niet bekend welk bedrag betrekking heeft op het herstellen en 

onderhoud van (Volvo) trucks; 

- Garage Beyens: Deze garage vermeldt een specialisatie maar is volgens de door de 

aanmeldende partij bij het aanbod van verbintenissen meegedeelde gegevens gelegen op 

een aanzienlijke afstand van de door haar gekozen referentiepunten in de relevante 

gebieden. Zij heeft volgens de jaarrekening een omzet van 0,306 mio eur. 

- Cargogo (Antwerpen): dit is een Lithouwse onderneming, gespecialiseerd in Scania en Daf. 

Zij heeft volgens de jaarrekening een omzet van ong. 3,4 mio euro, maar het is het College 

niet bekend welk bedrag betrekking heeft op het herstellen en onderhoud van (Volvo) 

trucks in België; 

- De Weser - Broes (Putte): deze garage vermeldt gespecialiseerd te zijn in Volvo en alle 

herstellingen te kunnen uitvoeren. Tijdens de eerste zitting werden uitbreidingsplannen 

vermeld. Het College stelt vast dat deze onderneming volgens de jaarrekening betreffende 

het boekjaar 2016 een bruto marge had van 315.224 euro maar er wordt niet betwist dat de 

onderneming een omzet had van 1,05 mio euro in 2016; 

- Kubrechts (Lier): deze garage vermeldt gespecialiseerd te zijn in Volvo, maar niet alle 

herstellingen uit te kunnen voeren. Zij heeft volgens de jaarrekening een omzet van 1,456 

mio euro en is overigens bij de Balanscentrale bekend als een vervoersonderneming. 

- Van den Ende Garage: Deze garage vermeldt op haar website geen specialisatie en er kon op 

de balanscentrale geen jaarrekening worden geconsulteerd. 

- Garage Vets: Deze garage vermeldt geen specialisatie en er kon op de balanscentrale geen 

jaarrekening worden geconsulteerd. 
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  Par. 169 van het Ontwerp van beslissing. 
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- Er is ook sprake van een garage Verduyn in Antwerpen. Van deze garage is het College geen 

website bekend. De onderneming lijkt op de eerste plaats een Trendstop een op B2C 

gerichte transport onderneming te zijn. De onderneming heeft volgens de jaarrekening een 

omzet van 4,454 mio euro. 

 In een schriftelijk antwoord toegestuurd op 26 januari 2018 op vragen van het auditoraat werden 60.

ook de volgende garages vernoemd waarvoor geen specialisatie in Volvo vrachtwagens wordt vermeld: 

- Auto en truck service VDC (Wuustwezel): Er kon op de balanscentrale geen jaarrekening 

worden geconsulteerd. 

- ICTS Services (Antwerpen): Er is een onderneming met die naam bekend bij de 

balanscentrale, met zetel in Zeebrugge en als activiteit ‘Reparatie van producten van 

metaal’. Zij heeft volgens de jaarrekening een omzet van 0,538 mio euro. 

- Rujatec BVBA (Heist op den Berg): Er is een garage met die naam bekend bij de 

balanscentrale, met zetel in Putte. Zij realiseerde volgens de jaarrekening in 2016 een 

brutomarge van -2685 euro. 

- TH Trucks (Brussel): Er is een TH Group bekend bij de balanscentrale, zonder opgave van 

activiteitscode en er is geen jaarrekening beschikbaar.  

V.5.1.d Compenserend effect van uitwijk mogelijkheden 

 Het College verwijst naar wat onder IV.5.1.a gesteld werd over het disciplinerend effect van de inter-61.

brand concurrentie, mede gelet op buy-back praktijken en dual brand vloten.   

 Van de erkende verdelers lijkt alleen Nebim onmiddellijk voor een significant aantal klanten een 62.

alternatief te kunnen bieden en concurrentiële druk te kunnen uitoefenen vermits Nebim nu al een 

marktpositie heeft met een marktaandeel van meer dan 10% in het verzorgingsgebied van VTC 

Mechelen. Autovil, met een gelijkaardige ligging, kan hier later na uitbreiding als erkend hersteller ook 

een belangrijkere speler worden, mede gelet op de geplande sluiting van de Kant garage in Sint-Niklaas.  

 Een verhoogd beroep op een eigen werkplaats342 kan slechts een uitwijkmogelijkheid zijn indien die 63.

voorhanden is. Het College beschikt niet over voldoende gegevens betreffende het aantal Volvo klanten 

zonder eigen werkplaats, maar slechts [VERTROUWELIJK] klanten zouden er over beschikken343, zonder 

dat uit de stukken blijkt welke onderhouds- en herstelling werkzaamheden deze werkplaatsen uit 

kunnen voeren. Een daadwerkelijke, geloofwaardige concurrentiële druk vereist dat klanten snel kunnen 

reageren en alternatieven dus beschikbaar zijn344. 

 De eerder vermelde niet-erkende herstellers zijn allen, zeker in vergelijking met de bij de transactie 64.

betrokken ondernemingen, klein en het is dikwijls niet geweten in hoeverre zij alle onderhoud en 

herstellingen kunnen uitvoeren voor Volvo vrachtwagens. Alleen de Garage De Weser-Broes zou een 

alternatief kunnen worden.  
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  Par. 133 ev. van de Schriftelijke opmerkingen van Volvo. 
343

  Par. 452 van het Ontwerp van beslissing. 
344

  Zie bij voorbeeld par. 59 van de beslissing ABC-2017-CC-13 van 20 april 2017 in de zaak McKesson en Belmedis. 
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 Gelet op het voorgaande besluit het College dat de aangemelde concentratie mede moet worden 65.

beoordeeld in het licht van de aangeboden verbintenissen.  

V.5.2 De overige betrokken markten en gecoördineerde gevolgen op de lokale markten 

voor herstel en onderhoud van commerciële voertuigen van het merk Volvo 

 Het College deelt om de door hem onder de nummers 394, 396, 398, 400, 402, 408-411, 423 en 475 66.

gegeven redenen het oordeel van de auditeur betreffende de volgende betrokken markten en gevolgen: 

de lokale markten voor de verkoop van zware vrachtwagens (>16 ton), de EER markt voor de verkoop 

van dieselmotoren voor pleziervaartuigen, de Belgische groothandelsmarkt voor de verkoop van 

reserveonderdelen voor commerciële voertuigen van het merk Volvo, de Belgische markt voor de OTC-

verkoop van reserveonderdelen geschikt voor commerciële voertuigen van het merk Volvo, de Belgische 

groothandelsmarkt voor de verkoop van reservemotoren en reserveonderdelen voor dieselmotoren van 

het merk Volvo, de Belgische markt voor het herstel en onderhoud van dieselmotoren en de Belgische 

markt voor de OTC-verkoop van reservemotoren en reserveonderdelen voor dieselmotoren van het 

merk Volvo, alsmede de gecoördineerde gevolgen op de lokale markten voor herstel en onderhoud van 

commerciële voertuigen van het merk Volvo. 

 Het College oordeelt om deze redenen dat de concentratie betreffende de onder het vorige nummer 67.

vermelde markten en gevolgen niet tot gevolg heeft dat de daadwerkelijke mededinging op de Belgische 

markt of op een wezenlijk deel daarvan significant wordt beperkt.  

V.6 Verbintenissen 

 Artikel IV.61, §2, 1° WER laat toe de voorwaarden te wijzigen tot het College een beslissing neemt. 68.

Deze bepaling stelt ook dat indien het College voorwaarden of verplichtingen in overweging wenst te 

nemen die niet in het ontwerp van beslissing besproken zijn, de betrokken ondernemingen en de 

auditeur hierover worden gehoord, en dat zij over minimaal twee werkdagen dienen te beschikken om 

zich hierover uit te spreken. 

 Het College oordeelt dat deze bepaling impliceert dat partijen verbintenissen kunnen aanbieden na 69.

de zitting, en dat het auditoraat bevoegd is om te doen wat nodig geacht wordt om zich over een 

aanbod uit te spreken. 

 Het College stelt vast dat de aanmeldende partij in aansluiting bij wat tijdens de eerste zitting 70.

besproken werd op 16 januari verbintenissen heeft aangeboden, waarop de auditeur op 29 januari 2018  

heeft gereageerd.  

V.6.1 Het aanbod van de aanmeldende partij neergelegd op 16 januari 2018 

 De aanmeldende partij heeft op 16 januari twee verbintenissen aangeboden: 71.

“1:  de aanstelling van een bijkomende erkende Volvo werkplaats in het verzorgingsgebied van Volvo 

Truck Center Mechelen:  

Volvo Group Belgium verbindt er zich toe om Garage De Weser-Broes te Putte (nabij Mechelen) te 

erkennen als Volvo hersteller vóór de Closing datum. 
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Volvo Group Belgium zal daartoe zijn standaard overeenkomst van erkend hersteller afsluiten met 

Garage De Weser-Broes. Het betreft een overeenkomst van onbepaalde duur met een gegarandeerde 

minimumduur van 5 jaar die ingaat per 1 februari 2018.  

Deze overeenkomst zal voorzien in een overgangsperiode tot aan het ogenblik van het operationeel 

worden van de nieuwe loodsen/lokalen van Garage De Weser-Broes om te voldoen aan de 

basiskwaliteitsvereisten die standaard van een erkende Volvo hersteller worden verwacht. Voor het 

overige zal Garage De Weser-Broes dezelfde rechten en verplichtingen genieten als enige andere 

erkende Volvo hersteller per 1 februari 2018.  

2:  sluiting garage Kant Sint-Niklaas 

Volvo Group Belgium verbindt zich ertoe om uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen na de Closingdatum  

alle activiteiten van onderhoud en herstelling aan Volvo vrachtwagens in de Garage te Sint-Niklaas 

compleet stop te zetten.  

Volvo Group Belgium verbindt zich ertoe om afstand te doen van de contractuele restricties betreffende 

de verkoop, het leasen, het verhuren of het op een andere manier ter beschikking stellen van de locatie 

en de gebouwen van Garage Kant Sint-Niklaas, neergelegd in artikel 14.2.2 van de APA. 

Volvo Group Belgium verbindt zich er verder toe dat noch zij, noch enige met haar Verbonden 

Vennootschappen, binnen een straal van 15 km van de huidige vestiging van Garage Kant Sint-Niklaas 

NV een werkplaats zal openen met het oog op het verrichten van onderhoud en herstelling aan Volvo 

vrachtwagens gedurende een periode van 36 maanden na de Closingdatum.” 

V.6.2 Beoordeling door de auditeur 

 De auditeur oordeelt dat het auditoraat wanneer verbintenissen voor de eerste keer voor het College 72.

worden aangeboden, deze alleen zal aanvaarden indien het mededingingsprobleem scherp is omlijnd en 

gemakkelijk verholpen. De auditeur meent dat het auditoraat ook ten aanzien van nieuw aangeboden 

verbintenissen na het neerleggen van het ontwerp van beslissing niet langer over enige 

onderzoeksbevoegdheid beschikt, tenzij een tweede fase onderzoek is geopend. 

 De auditeur oordeelt dat bij sluiting van de garage in Sint-Niklaas en een capaciteitsuitbreiding van 73.

de Garage De Weser-Broes van 50%, respectievelijk 100%, het marktaandeel van deze garage in het 

verzorgingsgebied van VTC Mechelen niet groter zal zijn dan respectievelijk  4,6 of 6,1%. In het 

verzorgingsgebied van Kant Antwerpen zal dit marktaandeel in deze hypothesen niet groter zijn dan 

respectievelijk 3,7 en 4,9% 

 De auditeur laat gelden dat de door Volvo op 22 januari gegeven cijfers niet uitgaan van omzet maar 74.

van werkuren. Het auditoraat oordeelt dat bij een consistente toepassing van de in-out methode op de 

door het auditoraat verfijnde berekeningsmethode van de marktaandelen, ook bij verdubbeling van de 

capaciteit van Garage De Weser-Broes men in het verzorgingsgebied van VTC Mechelen dient uit te gaan 

van een gezamenlijk marktaandeel van Volvo en Kant van 82%, een marktaandeel van 10% (en niet 23% 

zoals de aanmeldende partij stelt in de door haar op 22 januari neergelegde cijfers) voor Garage De 

Weser-Broes, en 8% voor Autovil. 
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 De auditeur besluit dat niet is aangetoond dat de aangeboden verbintenissen onmiskenbaar volstaan 75.

om alle ernstige twijfel  in de zin van artikel IV.61, §2, 3° weg te nemen. 

V.6.3 Beoordeling door het College 

V.6.3.a De eerste verbintenis 

 Een verbintenis tot afsluiten van een overeenkomst met een derde die geen partij is bij de procedure 76.

voor het College impliceert dat niet aan de verbintenis is voldaan indien de andere partij niet instemt 

met de overeenkomst. Het College stelt echter vast dat blijkens de met de verbintenissen neergelegde 

toelichting en de daaraan gehechte bijlage de heer Stefan De Weser in zijn email bericht van 16 januari 

2018 om 1u35 het aanbod heeft aanvaard om erkend verdeler te worden onder de voorwaarden die 

hem werden meegedeeld in een email bericht van de heer Frank Kimpe van 16 januari 2018 om 12u35. 

Het College beschouwt deze aanvaarding als een voorwaarde voor het aanvaarden van de eerste 

verbintenis. 

 Het College acht het in het geval van een markt die ook ten aanzien van onderhoud en herstellingen 77.

veel kenmerken heeft van een systeem markt, verantwoord om bij het beoordelen van de 

concurrentiële druk op de relevante markten, in casu voor onderhoud en herstellingen van Volvo 

vrachtwagens, rekening te houden met (i) het disciplinerend effect van de inter-brand concurrentie, en 

(ii) de capaciteit die in de markt aanwezig is of zal zijn voor uitwijkmogelijkheden bij ontevredenheid 

over de door de uit de concentratie resulterende groep gevraagde prijzen of geboden kwaliteit.  

 Het College stelt vast dat de erkenning van de Garage De Weser-Broes als erkende hersteller deze 78.

onderneming mede gelet op de eerder meegedeelde uitbreidingsplannen en gelet op de ondersteuning 

van Volvo, dat zijn reputatie zo engageert, tot een geloofwaardig onafhankelijk alternatief maakt voor 

onderhoud en herstellingen binnen het verzorgingsgebied van VTC Mechelen en omgeving. De garage is 

vrij centraal gelegen in een gebied waarin het berekende concentratie effect het grootst is, en waar de 

daar gevestigde VTC garage aantoont ook klanten te kunnen aantrekken uit [VERTROUWELIJK] en 

[VERTROUWELIJK]. Een verbintenis die twijfel helpt weg nemen in het verzorgingsgebied van VTC 

Mechelen heeft dan ook een nuttig effect in de overlappende verzorgingsgebieden. 

 In een op 22 januari toegezonden antwoord op vragen van de auditeur gaat de aanmeldende partij er 79.

van uit dat de erkenning van de Garage De Weser-Broes (ook al heeft deze nu nog een klein 

marktaandeel) op korte termijn zal leiden tot een capaciteitsaandeel van 14,34% voor onderhoud en 

herstellingen in het verzorgingsgebied van VTC Mechelen, en na uitbreiding van de capaciteit van 6080 

uren naar 10000 uren er capaciteit zal zijn voor een marktaandeel van 23%. Dit laatste betekent dat er 

met de capaciteit van Autovil en Nebim in dit verzorgingsgebied een capaciteit bij erkende verdelers of 

herstellers zal zijn van ong. 45% van de totale capaciteit. 

V.6.3.b De tweede verbintenis 

 Betreffende de tweede verbintenis merkt het College op dat al tijdens de eerste zitting gezegd werd 80.

dat de garage Kant in Sint-Niklaas zal sluiten. De verbintenis voegt dus alleen de toezegging toe dat 

Volvo geen nieuwe onderhoud en herstelling activiteit zal opstarten in een straal van 15 km rond de 

huidige garage Kant, en zich niet zal verzetten tegen het opstarten van een concurrerende activiteit in 

de gebouwen van de huidige garage. Het College kan de kansen dat dit leidt tot het opstarten van een 
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concurrerende activiteit niet inschatten. Maar dat zulks vergemakkelijkt wordt is een bijdrage tot een 

meer open mededinging in een gebied waar het concentratie effect het grootst is. 

V.7 Besluit 

 Het Mededingingscollege stelt vast dat de aanmeldende partij op 11 januari 2018 bij toepassing van 81.

artikel IV.59 WER meegedeeld werd dat de concentratie naar het oordeel van het Auditoraat de 

daadwerkelijke mededinging op een betrokken markt op significante wijze dreigt te belemmeren zoals 

bedoeld in artikel IV.9, §4 WER.  

 Het College stelt vast dat de aangeboden verbintenissen samen met de andere in deze beslissing 82.

vermelde uitwijkmogelijkheden en vormen van concurrentiële druk toelaten om de aangemelde 

concentratie goed te keuren. 

 Inzake het toezicht op de verbintenissen acht het College het gelet op de aard van de verbintenissen 83.

overbodig om een trustee aan te stellen. Maar omdat spontane klachten bij gebrek aan uitvoering niet 

waarschijnlijk zijn, dient de aanmeldende partij in oktober 2018, en indien de overgangsperiode  en/of 

de uitbreidingswerken blijkens de eerdere rapportering nog niet zouden zijn beëindigd of uitgevoerd, 

desgevallend in oktober 2019 en oktober 2020 aan de auditeur-generaal te rapporteren over het al dan 

niet beëindigd zijn van de in de eerste verbintenis bedoelde overgangsperiode en de stand van de 

uitbreidingswerken van de Garage De Weser-Broes.  

 Het Mededingingscollege oordeelt inzake interpretatievragen en het wijzigen of opheffen van 84.

verbintenissen dat de ook in eerdere beslissingen bepaalde procedures moeten worden gevolgd. 

 

Om deze redenen, 

Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel 61, §1, en artikel 61, §2, eerste lid, 1° WER: 

1. dat de overname van alle bedrijfsactiviteiten met betrekking tot Volvo vrachtwagens en bussen 

in België (i.e. in Antwerpen, Beerse, Olen en Sint-Niklaas); alle bedrijfsactiviteiten met 

betrekking tot Volvo en Renault vrachtwagens en bussen in Nederland (i.e. in Hulst); het herstel 

van opleggers in België; de verhuur van vrachtwagens in België; en de bedrijfsactiviteiten met 

betrekking tot Volvo Penta motoren (scheepsmotoren, industriële motoren en 

stroomgeneratoren (in Antwerpen) van Kant NV door Volvo Group Belgium NV, aangemeld 

onder nr. MEDE-C/C-17/0035, binnen het toepassingsgebied valt van de regels inzake 

concentratietoezicht in Boek IV WER; 

2. dat deze concentratie toelaatbaar is onder de voorwaarde dat de aanmeldende partij de hierna 

opgesomde verbintenissen nakomt die zij op 16 januari 2018 heeft aangeboden: 

1) De aanstelling van een bijkomende erkende Volvo werkplaats in het 

verzorgingsgebied van Volvo Truck Center Mechelen:  

Volvo Group Belgium verbindt er zich toe om Garage De Weser-Broes te Putte (nabij 

Mechelen) te erkennen als Volvo hersteller vóór de Closing datum. 
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Volvo Group Belgium zal daartoe zijn standaard overeenkomst van erkend hersteller 

afsluiten met Garage De Weser-Broes. Het betreft een overeenkomst van 

onbepaalde duur met een gegarandeerde minimumduur van 5 jaar die ingaat per 1 

februari 2018.  

Deze overeenkomst zal voorzien in een overgangsperiode tot aan het ogenblik van 

het operationeel worden van de nieuwe loodsen/lokalen van Garage De Weser-

Broes om te voldoen aan de basiskwaliteitsvereisten die standaard van een erkende 

Volvo hersteller worden verwacht. Voor het overige zal Garage De Weser-Broes 

dezelfde rechten en verplichtingen genieten als enige andere erkende Volvo 

hersteller per 1 februari 2018.  

2) Sluiting van de garage Kant Sint-Niklaas: 

Volvo Group Belgium verbindt zich ertoe om uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen 

na de Closing datum  alle activiteiten van onderhoud en herstelling aan Volvo 

vrachtwagens in de Garage te Sint-Niklaas compleet stop te zetten.  

Volvo Group Belgium verbindt zich ertoe om afstand te doen van de contractuele 

restricties betreffende de verkoop, het leasen, het verhuren of het op een andere 

manier ter beschikking stellen van de locatie en de gebouwen van Garage Kant Sint-

Niklaas, neergelegd in artikel 14.2.2 van de APA. 

Volvo Group Belgium verbindt zich er verder toe dat noch zij, noch enige met haar 

Verbonden Vennootschappen, binnen een straal van 15 km van de huidige vestiging 

van Garage Kant Sint-Niklaas NV een werkplaats zal openen met het oog op het 

verrichten van onderhoud en herstelling aan Volvo vrachtwagens gedurende een 

periode van 36 maanden na de Closing datum. 

 

3. De aanmeldende partij dient in oktober 2018, en indien de overgangsperiode  en/of de 

uitbreidingswerken blijkens de eerdere rapportering nog niet zouden zijn beëindigd of 

uitgevoerd, desgevallend in oktober 2019 en oktober 2020, aan de auditeur-generaal te 

rapporteren over het al dan niet beëindigd zijn van de in de eerste verbintenis bedoelde 

overgangsperiode en de stand van de uitbreidingswerken van de Garage De Weser-Broes. 

4. De aanmeldende partij en de auditeur-generaal kunnen bij onenigheid over de interpretatie van 

de beslissing een verzoek tot interpretatie richten tot het Mededingingscollege. Wie een 

dergelijk verzoek wenst neer te leggen maakt dit zonder verwijl over aan de andere partij. 

Wanneer het secretariaat een verzoek ontvangt maakt het dit over aan de leden van het 

Mededingingscollege. De andere partij kan binnen een termijn van één week schriftelijk 

reageren op het verzoek. De voorzitter beslist of het College zal beslissen op stukken dan wel of 

de partijen eerst worden gehoord. 

5. De aanmeldende partij en de auditeur-generaal kunnen te allen tijde een verzoek richten tot het 

Mededingingscollege tot wijziging of opheffing van deze verbintenissen. Het indienen, 
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onderzoeken en beoordelen van deze verzoeken zal gebeuren conform de procedure en de 

termijnen zoals bepaald in het Wetboek van economisch recht met betrekking tot de controle 

van concentraties.  

6. De auditeur-generaal kan zich ook tot het College richten wanneer hij oordeelt dat een 

verbintenis niet is nagekomen, en het College voorstellen de gepaste maatregelen te nemen. 

Het voorstel van de auditeur generaal wordt behandeld volgens een procedure zoals bepaald in 

het Wetboek van economisch recht met betrekking tot restrictieve praktijken. 

 

Aldus beslist op 31 januari 2018 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques Steenbergen, 

voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het Mededingingscollege, René Smits en 

Freddy Van den Spiegel, assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit.  

 

Voor het Mededingingscollege, 

Jacques Steenbergen 

Voorzitter 

 

 


