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BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat
Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2018-C/C-31-AUD van 14 september
2018
Zaak nr. MEDE-C/C-18/00033: SD WORX HOLDING NV / ANCHORAGE B.V.
Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging Mededingingswet van 3 april 20131 , artikel IV.63, § 3 Boek IV.
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Op 30 augustus 2018, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit 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. De voorgenomen
concentratie betreft het verwerven van uitsluitende zeggenschap over Anchorage B.V. door SD
Worx Holding NV via haar dochteronderneming Vio Interim NV.
De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals
bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht.
SD Worx Holding NV met maatschappelijke zetel te Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpen is een
internationaal HR-adviesbedrijf en biedt diensten in HR-ondersteuning, waaronder payroll
diensten. Via haar dochteronderneming Vio HR Group NV is SD Worx ook actief in de sector van
de uitzendarbeid.
De doelonderneming Anchorage B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht met
maatschappelijke zetel te Roda JC Ring 101, 6466 NH Kerkrade, Nederland. Deze financiële
holding omvat de Belgische dochterondernemingen Flexpoint BVBA, Intertime BVBA, Easymatch
BVBA, Trace SA, Trace Construction SA en Student&Go SA, die voornamelijk actief zijn in
uitzendarbeid en in beperkte mate ook in HR-diensten.
Na de concentratie zal SD Worx Holding NV onrechtstreeks uitsluitende zeggenschap verwerven
over Anchorage B.V. en haar dochterondernemingen.
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) 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.
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.
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Conform artikel IV.63, § 4 van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te worden
beschouwd als een toelatingsbeslissing van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.61 §
2, 1° van het wetboek.

De auditeur - Silvie Van Goethem

