
 
 

PUBLIEKE VERSIE 

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT 

Auditoraat  

 

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2018-C/C-05-AUD van 8 februari 2018 
Zaak nr. MEDE-C/C-18/0005: TDP NV, Alpha Charlie BVBA en Phinaïs BVBA/ Réseau 
Eqso 
Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging - 
Mededingingswet van 3 april 20131 , artikel IV.63, § 3 Boek IV.  
 
 

1. Op 23 januari 2018, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een 

aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10. § 1 van de wet van 3 april 2013 

houdende invoeging van boek IV en van boek V in het Wetboek van economisch recht (B.S., 26 

april 2013). De voorgenomen concentratie  betreft de verwerving van de gezamelijke 

zeggenschap door enerzijds TDP NV en anderzijds Alpha Charlie BVBA en Phinaïs BVBA over 

Réseau Eqso.  

2. De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 

bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht.  

3. TDP NV met maatschappelijke zetel te Karel Oomstraat 37, 2018 Antwerpen is actief als 

ontwikkelaar, investeerder en beheerder van infrastructuren en aanverwante activa. Zij is 

voornamelijk actief op het gebied van projectfinanciering en publieke-private 

samenwerkingsverbanden in verschillende sectoren zoals transport, huisvesting, 

energievoorziening en zorg. TDP NV ligt aan de basis van TINC, een beursgenoteerde 

investeringsmaatschappij, die participeert in bedrijven die actief zijn in het realiseren en 

uitbaten van infrastructuur, alsook in het niet-genoteerde infrastructuurfonds DG Intra Yield. 

4.  Alpha Charlie BVBA en Phinaïs BVBA zijn beide holdingmaatschappijen van respectievelijk        

de heer Alexandre Carpentier de Changy en de heer Benoît Duplat. Beide partijen hebben             

hun  maatschappelijke zetel te Silversquare, Louizalaan 523 (2de verdieping), 1050 Brussel.  

5. De doelonderneming betreft Réseau Eqso, een netwerk van zorgtehuizen voor personen met 

een verstandelijke beperking, al dan niet met een lichamelijke beperking (intramurale zorg). Zij 

hebben 22 locaties in Wallonië,  1 in Brussel-Hoofdstad en 1 in Frankrijk. De zorgtehuizen 

worden uitgebaat onder verschillende merken, namelijk Arpèges, La Canopée, Le Carosse, Kama 

en Le Patio. De zeggenschap over Réseau Eqso wordt momenteel uitgeoefend door de heren 
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Alexandre Carpentier de Changy en Benoît Duplat, die [VERTROUWELIJK] van de aandelen van 

Retail Investors S.A., de holdingmaatschappij die de activa van Réseau Eqso houdt, bezitten. 

6. De relevante economische sector betreft NACE-code 8720 (instellingen met huisvesting voor 

personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en 

alcoholverslaafden).  

7. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt 

binnen het toepassingsgebied van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht en 

categorie 1, B : “… twee of meer ondernemingen fuseren, of één of meer ondernemingen 

verwerft of verwerven de uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap over een andere 

onderneming, op voorwaarde dat geen der partijen bij de concentratie bedrijfsactiviteiten op 

dezelfde productmarkt en geografische markt verricht, dan wel op een productmarkt die zich 

stroomopwaarts of stroomafwaarts bevindt van een productmarkt waarop één of meer andere 

partijen bij de concentratie actief zijn…” opgenomen in de nadere regels voor een 

vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 20072 .  

8. Zoals bepaald in artikel IV.63, § 3 van het Wetboek van Economisch Recht stelt de auditeur vast 

dat aan de voorwaarden voor toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de 

aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot verzet.  

9. Conform artikel IV.63, § 4 van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te worden 

beschouwd als een toelatingsbeslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit in de zin van 

artikel IV.61 § 2, 1° van het wetboek. 

 

 

 

De auditeur – Antoon Kyndt 

                                                           
2
  B.S. van 4 juli 2007. 


