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1. Op 9 mei 2018 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (hierna: 

"BMA") een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, §1 van het Wetboek 

van Economisch Recht - Bescherming van de mededinging - Mededingingswet van 3 april 2013 

(hierna: "WER"). De voorgenomen concentratie betreft de overname van Groep Van Osch 

B.V.B.A. door Automotive & Mobility Invest N.V. (hierna: "A&M Invest N.V."). 

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

bepaald in artikel IV.63, §1 WER. 

3. Groep Van Osch B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te Industriepark 1122, 3545 Halen, betreft 

een vennootschap naar Belgisch recht die de uitsluitende zeggenschap heeft over de 

vennootschap Van Osch & Zonen N.V., met maatschappelijke zetel op hetzelfde adres. De 

vennootschap Osch & Zonen N.V. heeft de uitsluitende zeggenschap over de vennootschappen 

Van Osch N.V., met maatschappelijke zetel te Ambachtenlaan 2A, 3300 Tienen, en Van Osch 

Hasselt N.V., met maatschappelijke zetel te Scheepvaartkaai 14, 3500 Hasselt. Deze laatste 

vennootschap heeft verder de uitsluitende zeggenschap over de vennootschap Hasselt Store 

B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te  Gouverneur Verwilghensingel 2B, 3500 Hasselt (hierna 

tesamen: "groep Van Osch"). 

4. De groep Van Osch is actief in de automobielsector en voorziet in de aan- en verkoop van 

personenwagens alsook in onderhoud en herstel van de merken BMW en BMW Mini. 

5. A&M Invest N.V., met maatschappelijke zetel te Stevoortweg 162, 3540 Herk-de-Stad, betreft 

een vennootschap naar Belgisch recht die werd opgericht op datum van 15 september 2017. Bij 

oprichting van de vennootschap A&M Invest N.V. werd de uitsluitende zeggenschap over 

Delorge Holding Groep B.V.B.A. overgedragen. 
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6. Delorge Holding Groep B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te Stevoortweg 162, 3540 Herk-de-

Stad, betreft een vennootschap naar Belgisch recht die de uitsluitende zeggenschap heeft over 

volgende vennootschappen (hierna tesamen: "Groep Delorge"): 

― Garage Haesen N.V., met maatschappelijke zetel te Grote Baan 20, 3540 Herk-de-Stad;  

― Delorge Borgloon B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te Industrieweg 28, 3840 Borgloon;  

― B&O Diest N.V., met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 186, 3290 Diest;  

― Delorge Overpelt N.V. met maatschappelijke zetel te Europalaan 1, 3900 Overpelt;  

― Delorge Lommel N.V. met maatschappelijke zetel te Stationstraat 246, 3920 Lommel;  

― Delorge B.V.B.A. met maatschappelijke zetel te Spookvliegerlaan 1111, 3800 Sint-Truiden. Deze 

vennootschap heeft een tweede vestigingseenheid te Sint-Truidensesteenweg 117 bus A, 3300 

Tienen; 

― Delorge Quality Used Cars (QUC) B.V.B.A. met maatschappelijke zetel te Spookvliegerlaan 1121, 

3800 Sint-Truiden;  

― Delorge Automotive Hasselt B.V.B.A. met maatschappelijke zetel te Herkenrodesingel 8/C, 3500 

Hasselt; 

― Delorge Hasselt N.V. met maatschappelijke zetel te Herkenrodesingel 8/A, 3500 Hasselt; 

― Delorge Rental Services B.V.B.A. met maatschappelijke zetel te Herkenrodesingel 8/A, 3500 

Hasselt. 

7. Verder heeft Delorge Holding Groep B.V.B.A. op respectievelijk 1 en 13 december 2017 de 

uitsluitende zeggenschap verworven over volgende vennootschappen: 

― Deboutte H&T N.V., met maatschappelijke zetel te Blanklaerstraat 5, 3290 Diest, die op haar 

beurt de uitsluitende zeggenschap heeft over Garage Deboutte N.V. met dezelfde 

maatschappelijke zetel; 

― Garage Willems N.V. met maatschappelijke zetel te André Dumontlaan 146, 3600 Genk; 

8. De groep Delorge is actief in de automobielsector en voorziet in de aan- en verkoop van 

personenwagens en lichte bedrijfswagens alsook in onderhoud en herstel van de merken Audi, 

Volkswagen, Skoda en SEAT.  

9. De transactieovereenkomst op datum van 29 september 2017 betreft de verwerving van alle 

aandelen van de vennootschap Groep Van Osch B.V.B.A. alsook de resterende aandelen in de 

dochtervennootschappen voor zover deze niet worden aangehouden door de Groep Van Osch 

B.V.B.A. door A&M Invest N.V., waarna A&M invest N.V. de uitsluitende zeggenschap zal 

uitoefenen over de volledige groep Van Osch. 

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

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

categorie II.1. c) twee of meer ondernemingen fuseren, of één of meer ondernemingen 

verwerven de uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap over een andere onderneming en i) 

twee of meer van de partijen bij de concentratie verrichten bedrijfsactiviteiten op dezelfde 

productmarkt en geografische markt (horizontale relatie), mits hun gezamenlijke marktaandeel 

minder dan 25 % bedraagt. 



11. Zoals bepaald in artikel IV.63, §3 WER, stelt de auditeur vast dat aan de voorwaarden voor 

toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie 

geen aanleiding geeft tot verzet. 

12. Conform artikel IV.63, §4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een 

toelatingsbeslissing van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.61 §2, 1° WER.  

 

De auditeur - Jellis De Coninck 


