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I. Procedure  

1. Op 30 juni 2018 heeft de aanmeldende partij een eerste ontwerp van aanmelding aan het Auditoraat bezorgd 

op basis van een vereenvoudigde aanmeldingsprocedure.1  

2. Op 7 september 2018 heeft het Auditoraat de Aanmeldende partij op de hoogte gebracht om over te gaan tot 

een volledige concentratieprocedure, gelet op een initiële marktaandeelberekening van het Auditoraat waarbij op 

minstens één relevante markt een 25%-drempel wordt overschreden.2 

3. Teneinde het belang en de mogelijke gevolgen van de voorliggende concentratie te kunnen inschatten, werden, 

met instemming van de AAanmeldende partij3, tijdens de prenotificatiefase verzoeken om inlichtingen verstuurd 

naar concurrenten van de Aanmeldende partij op de verschillende relevante markten. 

4. Op 8 november 2018 heeft het Auditoraat, op schriftelijk verzoek4 van de Aanmeldende partij, aanvullende vragen 

bezorgd aan de Aanmeldende partij met het oog op een vervollediging van het aanmeldingsformulier binnen het 

kader van een volledige aanmeldingsprocedure, waaronder met name een aanvulling van de contactlijst met de 

(voornaamste) onafhankelijke concurrenten. Op deze datum werden tevens de eerste verzoeken om inlichtingen 

naar een selectie van erkende concessiehouders verstuurd.5 

5. Op 29 november 2018 heeft het Auditoraat een marktaandeelberekening op een markt voor onderhoud en herstel 

meegedeeld aan de Aanmeldende partij alsook een indicatie van het gezamenlijke verzorgingsgebied, teneinde 

de Aanmeldende partij toe te laten een relevante lijst met onafhankelijke concurrenten te kunnen samenstellen.6 

6. Op 14 februari 2019 heeft de Aanmeldende partij (onder meer) een definitieve lijst bezorgd van concurrenten die 

actief zouden zijn in onderhoud en herstel aan personenwagens en LCV.7 Op basis hiervan werden op 28 maart 

2019 een reeks verzoeken om inlichtingen verstuurd naar een selectie van concurrenten actief in onderhoud en 

herstel aan personenwagens en LCV.8 

7. Op 15 maart 2019 heeft het Auditoraat de Aanmeldende partij verder op de hoogte gebracht dat de tussentijdse 

(niet-aanmeldingsplichtige) overnames tijdens de lopende prenotificatieperiode bijkomend moeten worden 

betrokken in de mededingingsanalyse. De Aanmeldende partij werd gevraagd om deze verkoopsdatabases aan 

het Auditoraat te bezorgen.9 

8. Op 19 april 2019 heeft de Aanmeldende partij de desbetreffende verkoopsdatabases alsook een definitieve lijst 

bezorgd van concurrenten die actief zijn in carrosserie aan personenwagens en LCV.10 Op 2 mei 2019 werden er 

een reeks verzoeken om inlichtingen verstuurd naar een selectie van concurrenten actief in carrosserie-

werkzaamheden.11 

 
1 Onderzoeksdossier, punt 1.4. 
2 Zie onderzoeksdossier, punt 1.8. 
3 Zie onderzoeksdossier, punt 1.13. 
4 Zie onderzoeksdossier, punt 1.15. 
5 Zie onderzoeksdossier, punt 4.1.1. 
6 Zie onderzoeksdossier, punt 1.17. 
7 Zie onderzoeksdossier, punt 1.23. 
8 Zie onderzoeksdossier, punt 4.1.3. 
9 Zie onderzoeksdossier, punt 1.24. 
10 Zie onderzoeksdossier, punt 1.25. 
11 Zie onderzoeksdossier, punt 4.1.2. 
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9. Er werden eveneens verzoeken om inlichtingen gericht aan meerdere onafhankelijke garageconcepten (29 maart 

2019) alsook Informex (2 april 2019)12, alsook gegevens gevraagd aan D’Ieteren en de DIV13. 

10. Op 31 mei 2019 bezorgde de Aanmeldende partij een eerste ontwerp van aanmeldingsformulier binnen het kader 

van een volledige concentratieprocedure aan het Auditoraat.14 

11. Gedurende deze prenotificatiefase stelde het Auditoraat vast dat alle overblijvende erkende concessiehouders 

achtereenvolgens werden opgezegd door de importeur D’Ieteren ofwel zelf het voorwerp werden van een (niet-

aanmeldingsplichtige) overname door de Aanmeldende partij. Dit leidde uiteindelijk tot de volledige afwezigheid 

van erkende concessiehouders in en rond het gebied van de Aanmeldende partij. Deze nieuwe situatie noopte 

het Auditoraat tot een meer gedetailleerd onderzoek van de sterkte van de onafhankelijke marktspelers actief in 

onderhoud en herstel aan personenwagens en/of LCV. 

12. Er werden hiervoor verzoeken om inlichtingen verstuurd naar Car-Pass (17  juni 2019, 19 augustus 2019, 2 oktober 

2019) alsook de voornaamste onafhankelijke concurrenten die werden geïdentificeerd a.d.h.v. Car-Pass-gegevens 

(9 oktober 2019).15 

13. Op 26 september 2019 heeft de auditeur en het onderzoeksteam hieromtrent een plaatsbezoek gebracht aan 

de Holding Groep Delorge te Hasselt.16 

14. Op 4 oktober 2019 heeft het Auditoraat de Aanmeldende partij de resultaten van het voormelde onderzoek op 

basis van gegevens voor het jaar 2017 schriftelijk meegedeeld.17 

15. Op 14 november 2019 heeft het Auditoraat zijn opmerkingen verstuurd op het ontwerp van aanmeldingsformulier 

van 31 mei 2019 en daarbij aangegeven dat de voorgenomen concentratie kon aangemeld worden.18 Op 18 

november 2019 heeft het Auditoraat tevens aangegeven dat er zich bepaalde inconsistenties bevonden in een 

(geactualiseerde) versie van 29 augustus 2019 van de verkoopsdatabases voor onderhoud en herstel voor wat 

betreft de omzet van enkele garages.19 Op 19 november 2019 gaf de Aanmeldende partij aan dat er een 

administratieve vergissing aan de basis lag van deze geactualiseerde versie en werd de omzet van de garages die 

werden aangegeven door het Auditoraat op 18 november 2019 gecorrigeerd (naar de originele versie20).21 

16. Op 21 december 2019 ontving het Auditoraat een tweede ontwerp van aanmelding. Na verder overleg met het 

Auditoraat werd de concentratie aangemeld op 24 december 2019.22 

17. Op dezelfde dag werd Jellis De Coninck, attaché bij de Belgische Mededingingsautoriteit (hierna: “BMA”), door 

de auditeur-generaal aangewezen als auditeur belast met de dagelijkse leiding van het onderzoek. Michiel 

Vervloet, attaché bij de BMA, werd door de auditeur-generaal toegevoegd aan het onderzoeksteam. De heren 

Bert Willekens en Jeroen Vander Cruyssen, beiden economisch expert, hebben bijstand verleend aan het 

 
12 Zie onderzoeksdossier, punten 4.1.4 en 4.1.5. 
13 Zie onderzoeksdossier, punten 5.1 en 5.2. 
14 Zie onderzoeksdossier, punt 1.28. 
15 Zie onderzoeksdossier, punten 4.1.6. en punt 6. 
16 Zie onderzoeksdossier, punt 1.40. 
17 Zie onderzoeksdossier, punt 1.39. 
18 Zie onderzoeksdossier, punt 1.44. 
19 Zie onderzoeksdossier, punt 1.35. 
20 waarop de berekeningen voor de marktaandelen in onderhoud en herstel van het Auditoraat waren gebaseerd. 
21 Zie onderzoeksdossier, punten 1.45 en 1.46. 
22 Zie onderzoeksdossier, punten 1.53 en punt 2.1. 
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onderzoek. Overeenkomstig artikel IV.27, §4 Wetboek van economisch recht (hierna: “WER”) werd Bert Stulens 

aangewezen als auditeur-adviseur. 

18. Tijdens de onderzoeksfase werd echter vastgesteld dat de gecorrigeerde omzet van de geactualiseerde versie 

eveneens betrekking had op andere garages die niet werden aangegeven door het Auditoraat op 18 november 

2019.23 Deze inhoudelijke wijzigingen werden echter niet door de Aanmeldende partij aan het Auditoraat 

meegedeeld in haar antwoord van 19 november 2019 noch expliciet vermeld in een verdere brief op datum van 

23 december 2019.24 

19. Gelet op het feit dat deze inhoudelijke wijzigingen een aanzienlijke invloed hadden op de berekeningen van de 

marktaandelen, de concurrentiële analyse en de uiteindelijke beoordeling van de voorgenomen concentratie, 

stelde het Auditoraat op 14 januari 2020 op basis van artikelen IV.63, §1 en IV.64, §2 WER de onvolledigheid van 

de te verstrekken inlichtingen in het aanmeldingsformulier vast.25 Deze brief werd aangevuld met een 

bijkomende brief op 28 januari 2020 waarbij de Aanmeldende partij werd verzocht een nieuwe geamendeerde 

aanmelding bij de BMA neer te leggen, waarin de ontbrekende informatie wordt aangeleverd.26 Er werd (met 

name) gevraagd om de databases en opgegeven omzet opnieuw samen te stellen en deze telkens te verzoenen 

met de boekhoudkundige jaarrekeningen (inclusief het jaar 2018), alsook de relevante marktaandeel-

berekeningen aan te leveren. 

20. Op 15 januari 2020 maakte D’Ieteren naar aanleiding van de kennisgeving van de aanmelding haar opmerkingen 

over aan het Auditoraat.27 

21. Op 20 januari 2020 heeft het Auditoraat een vergadering gehouden met de Aanmeldende partij in de lokalen van 

de BMA.28 Op 24 januari 2020 werd door het Auditoraat een tweede plaatsbezoek gebracht aan de Holding Groep 

Delorge te Hasselt.29 Deze vergaderingen alsook verder schriftelijke correspondentie hadden tot doel een geijkte 

methode vast te stellen waarop de door het Auditoraat in zijn brieven van 14 en 28 januari 2020 gevraagde 

inlichtingen konden worden aangeleverd. 

22. Op 27 januari 2020 heeft het Auditoraat een vergadering gehouden met D’Ieteren als belanghebbende derde 

partij in de lokalen van de BMA.30 

23. De Aanmeldende partij heeft de gevraagde databases aangeleverd op datum van 13 februari 2020, 21 februari 

2020, 3 maart 2020 en 2 april 2020.31 

24. Op 14 april 2020 heeft het Auditoraat de relevante marktaandeelberekeningen meegedeeld aan de 

Aanmeldende partij en daarbij aangegeven dat de voorgenomen concentratie opnieuw kon aangemeld 

worden.32 

 
23 Zie in dit verband onderzoeksdossier, punten 2.2.4. en 2.2.5. 
24 Zie onderzoeksdossier, punten 1.46 en 1.55. 
25 Zie onderzoeksdossier punt 2.2.6. 
26 Zie onderzoeksdossier punt 2.2.13. 
27 Zie onderzoeksdossier punt 5.2.10. 
28 Zie onderzoeksdossier punt 2.2.12. 
29 Ibid. 
30 Zie onderzoeksdossier punt 5.2.13. 
31 Zie onderzoeksdossier, punten 2.2.17, 2.2.18, 2.2.19 en 2.2.21. 
32 Zie onderzoeksdossier, punt 2.2.25. 
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25. Op 15 april heeft de Aanmeldende partij haar aanmeldingsformulier en de bijlagen neergelegd bij de BMA.33 

26. Conform artikel IV.64 §2 WER loopt de onderzoekstermijn van 25 werkdagen vanaf de dag volgend op de dag 

waarop de volledige inlichtingen werden ontvangen. 

27. In de loop van het onderzoek is voor het Auditoraat gebleken dat de voorgenomen concentratie een 

daadwerkelijke mededinging op de betrokken markten op significante wijze zal belemmeren zoals bedoeld in 

artikel IV.9, §4 WER. In toepassing van artikel IV.63 §2 WER werd de Aanmeldende partij hiervan ingelicht op 14 

mei 2020.  

28. Voormeld artikel IV.63 §2 WER voorziet voor de Aanmeldende partij in de mogelijkheid om aan de auditeur 

verbintenissen aan te bieden die bedoeld zijn om een beslissing van toelaatbaarheid te verkrijgen. Van deze 

mogelijkheid werd door de Aanmeldende partij geen gebruik gemaakt. 

29. Op 25 mei 2020 werd het gemotiveerde voorstel van beslissing aan de voorzitter van het Mededingingscollege alsook 

aan de Aanmeldende partij overgemaakt. 

30. De voorzitter heeft op 2 juni 2020 het College samengesteld. 

31. De voorzitter heeft op 2 juni 2020 de Aanmeldende partij en de derde belanghebbende partij D’Ieteren opgeroepen 

voor de zitting. 

32. De voorzitter heeft op 2 juni 2020 partijen opgeroepen op de zitting van 10 juni 2020. 

33. Op 9 juni 2020 heeft A&M Invest schriftelijke opmerkingen aan de Voorzitter en het Auditoraat overgemaakt. 

34. Op 10 juni 2020 heeft het Mededingingscollege de Aanmeldende partij, de derde belanghebbende partij, het 

Auditoraat, de directeur juridische en economische studies gehoord. 

35. Op 15 juni 2020 heeft het Mededingingscollege in zijn  beslissing BMA-2020-CC-20 bij toepassing van artikel 66, §1,2° 

en artikel 66,§2, 3° WER beslist dat de overname door Holding Groep Delorge BV (Groep Automotive & Invest NV) 

van Coox Gregor Management BV & Coox Jochem Management BV (Groep Coox), aangemeld bij de Belgische 

Mededingingsautoriteit onder nr. MEDE-C/C-19/0049, binnen het toepassingsgebied valt van de regels van 

concentratietoezicht in WER en een procedure van bijkomend onderzoek geopend zoals bedoeld in de artikelen IV.67 

tot IV.69 WER. 

36. Op 3 augustus 2020 heeft het Auditoraat een voorstel van beslissing neergelegd in toepassing van artikel IV.67 

§3 WER. 

37. Op 6 augustus 2020 heeft de belanghebbende derde partij, D’Ieteren, aan de voorzitter van het Mededingings-

college officieel toegang gevraagd tot een niet-vertrouwelijke versie van het voorstel van beslissing van 3 

augustus 2020 en het bijhorende dossier in deze zaak.34 

38. Op 11 augustus 2020 heeft de voorzitter van het Mededingingscollege, na advies van de auditeur, toegang 

verleend aan D’Ieteren tot een niet-vertrouwelijke versie van het voorstel van beslissing en het bijhorende dossier. 

 
33 Zie onderzoeksdossier, punten 3.1 en 3.2. 
34 Onderzoeksdossier, punt 14.2.1. 
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39. Op 12 augustus 2020 heeft D’Ieteren een verzoek ingediend tot uitstel op de voorziene antwoordtermijn van 

tien werkdagen na indiening van het voorstel van beslissing van 3 augustus 2020.35 

40. Op 13 en 14 augustus heeft de Aanmeldende partij eveneens een verzoek ingediend tot uitstel op de voorziene 

antwoordtermijn van tien werkdagen tot en met 21 augustus 2020.36 

41. Op verder verzoek van het Auditoraat, en na onderling overleg met en akkoord van de Aanmeldende partij, 

heeft de Aanmeldende partij op 15 augustus 2020 een aangepast verzoek ingediend tot uitstel op de voorziene 

antwoordtermijn tot en met 26 augustus 2020.37  

42. Op 17 augustus 2020 heeft het Mededingingscollege een beslissing genomen in toepassing van artikel IV.69 

§2 3° WER waarbij de termijn voor de neerlegging van de schriftelijke opmerkingen van de Aanmeldende partij 

en de als belanghebbende derde partij werd verlengd tot en met woensdag 26 augustus 2020.38 

43. Op 26 augustus 2020 hebben de Aanmeldende partij alsook D’Ieteren als belanghebbende derde partij 

schriftelijke opmerkingen neergelegd.39 

44. De schriftelijke opmerkingen van de Aanmeldende partij bevatten daarbij in bijlage een nieuw stuk dat zich niet 

in het onderzoeksdossier bevond. Het nieuwe stuk, dat de resultaten van een nieuwe data-analyse betrof, werd 

aangeleverd zonder de onderliggende databestanden en de bewerkingen die hiervoor werden uitgevoerd. 

45. Op 27 augustus 2020 heeft de auditeur deze bestanden opgevraagd bij de Aanmeldende partij.40 

46. Na ontvangst van deze bestanden op 27 en 28 augustus 2020 en een eerste analyse hiervan heeft de auditeur 

op 28 augustus 2020 een verzoek ten aanzien van de voorzitter van het Mededingingscollege ingediend voor 

een bijkomende onderzoektermijn van vijftien werkdagen om schriftelijke opmerkingen neer te leggen conform 

artikel IV.68 §1, 2e lid WER.41 

47. Op 31 augustus 2020 heeft de voorzitter een termijn vastgelegd van vijftien werkdagen gerekend vanaf 27 

augustus 2020, eindigend op 16 september 2020 waarbij eenzelfde termijn werd voorzien ten aanzien van de 

Aanmeldende partij om te antwoorden op de schriftelijke opmerkingen van de auditeur (7 oktober 2020).42 

48. Op 16 september 2020 heeft de auditeur de schriftelijke opmerkingen neergelegd alsmede de bijhorende 

stukken.43 Met het oog op een optimaal procesverloop, werden bijkomend bij deze schriftelijke opmerkingen van 

de auditeur een eerste voorlopige versie van een switching-analyse opgenomen aan de hand van de Car-Pass 

gegevens (aan de hand van een voorbeeld van één verzorgingsgebied).44 

 
35 Ibid., punt 14.2.2. 
36 Ibid., punten 12.4 en 12.5. 
37 Ibid., punt 12.7. 
38 Ibid., punt 12.8 en 14.2.4. 
39 Ibid., punt 12.10 [aanmeldende partij] en punten 14.2.5 [D’Ieteren - vertrouwelijke versie] en 14.2.6 [D’Ieteren - niet-vertrouwelijke versie] 
40 Ibid., punt 11.2. 
41 Ibid., punt 11.3. 
42 Ibid., punt 11.3. 
43 Ibid., punt 11.6. 
44 Zodat de aanmeldende partij reeds toegang verkreeg tot de gebruikte methodologie van het auditoraat van de switching-analyse op 
basis van Car-Pass gegevens en de mogelijkheid verkreeg hierop opmerkingen te formuleren. 
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49. Op 17 september 2020 heeft D’Ieteren als belanghebbende derde partij aan de voorzitter van het Mededingings-

college officieel toegang gevraagd tot een niet-vertrouwelijke versie van de schriftelijke opmerkingen van de 

auditeur.45 

50. Op 17 september 2020 heeft de voorzitter van het Mededingingscollege toegang verleend aan D’Ieteren tot een 

niet-vertrouwelijke versie van de schriftelijke opmerkingen. 

51. Op 24 september 2020 heeft D’Ieteren een niet-vertrouwelijke versie ontvangen van de schriftelijke opmerkingen 

van de auditeur.46 

52. Op 18 september 2020 heeft het Auditoraat de Aanmeldende partij schriftelijk aangegeven dat de mogelijkheid 

tot een dataroom procedure werd voorzien via haar economische adviseurs om elk van de resultaten van de 

analyses te verifiëren die het auditoraat heeft gemaakt in deze schriftelijke opmerkingen.47  

53. Op 24 september 2020 heeft de Aanmeldende partij schriftelijk aangegeven dat zij het voorlopig niet nuttig 

achtte om van deze mogelijkheid gebruik te maken, gelet op de geformuleerde voorbehouden door het 

Auditoraat en rekening houdende met het feit dat de berekeningen (enkel m.b.t. de switching analyse op basis 

van Car-Pass gegevens) nog onvolledig waren. De Aanmeldende partij heeft evenwel aangegeven dat zij 

hoopten over de vervolledigde informatie en de verdere analyses te beschikken voor (het einde van) haar 

opmerkingentermijn op 7 oktober 2020.48 

54. Nadat de switching analyse op basis van de Car-Pass gegevens voor alle betrokken verzorgingsgebieden door 

het Auditoraat werd vervolledigd, heeft het Auditoraat op 28 september 2020 de Aanmeldende partij de 

resultaten van deze switching analyse schriftelijk meegedeeld en bij brief aangegeven dat de mogelijkheid tot 

een dataroom procedure werd voorzien via haar economische adviseurs om de resultaten van deze analyse te 

verifiëren.49 

55. Op 28 september 2020 heeft de Aanmeldende partij schriftelijk bevestigd gebruik te maken van deze dataroom.50 

56. Op 30 september 2020 t.e.m. 1 oktober 2020 waren de externe adviseurs van de Aanmeldende partij aanwezig 

in de dataroom.51 

57. Op 1 oktober 2020 hebben de externe adviseurs van de Aanmeldende partij een Rapport opgemaakt betreffende 

hun evaluatie van de geraadpleegde gegevens in de data room. Dit Rapport werd door de auditeur geacht geen 

vertrouwelijke gegevens te bevatten en werd integraal aan de Aanmeldende partij bezorgd per e-mail op 1 

oktober 2020.52 

58. Op 7 oktober 2020 heeft de Aanmeldende partij aangegeven geen schriftelijke opmerkingen neer te leggen.53 

 
45 Onderzoeksdossier, punt 11.7. 
46 Ibid. 
47 Ibid., punt 12.14. 
48 Ibid., punt 12.15. 
49 Ibid., punt 12.16. 
50 Ibid., punt 12.17. 
51 Ibid., punten 12.18. en 12.19 
52 Ibid., punt 12.19. 
53 Ibid. punt 12.20. 
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59. Op 12 oktober 2020 heeft de voorzitter van het Mededingingscollege partijen opgeroepen voor de hoorzitting 

van 29 oktober 2020. 

60. Op 13 oktober 2020 heeft de auditeur een Gemotiveerde voorstel van beslissing neergelegd in toepassing van 

artikel IV.67 §3 WER. 

61. Op 26 oktober 2020 heeft de voorzitter van het Mededingingscollege, de Aanmeldende partij, de belanghebbende 

derde partij, het Auditoraat, de directeurs economische en juridische zaken een OESO rapport dd 20 juni 2017 

genaamd “Competition Isssues in aftermarket “ overgemaakt met de uitnodiging om er desgewenst op de zitting op 

te reageren. 

62. Op 28 oktober 2020 heeft de Aanmeldende partij schriftelijke opmerkingen neergelegd naar aanleiding van het 

Voorstel van beslissing van de auditeur van 13 oktober 2020. 

63.  Op 29 oktober 2020 heeft het Mededingingscollege de Aanmeldende partij, de derde belanghebbende partij, het 

auditoraat, de directeur juridische en economische zaken gehoord waarbij de debatten niet voor gesloten werden 

verklaard. 

64. Op 30 oktober 2020 heeft de voorzitter van het Mededingingscollege in toepassing van artikel IV. 68 § 5 WER bepaald 

dat de Aanmeldende partij verbintenissen kan voorleggen tot en met 3 november 2020 om 16 uur. 

65. Op 30 oktober 2020 heeft de Aanmeldende partij conform artikel IV.68, §5 en 6 WER verbintenissen aangeboden aan 

het auditoraat. 

66. Op 30 oktober 2020 heeft het Mededingingscollege op verzoek van de Aanmeldende partij in toepassing van artikel 

IV. 69 § 2, 3° WER een verlenging van termijn van 20 werkdagen toegestaan. 

67. Op 9 november 2020 heeft de voorzitter een termijn bepaald tot uiterlijk tot 12 november 2020 10 uur voor het 

Auditoraat om te reageren op het aanbod van verbintenissen van de Aanmeldende partij. De Aanmeldende partij kon 

uiterlijk tot 16 november 2020 10 uur repliceren. 

68. Op 12 november 2020 heeft het Auditoraat schriftelijk gereageerd op het aanbod van verbintenissen van de 

Aanmeldende partij. 

69. Op 16 november 2020 heeft de Aanmeldende partij gerepliceerd op de schriftelijke reactie op het aanbod van 

verbintenissen van het auditoraat van 12 november 2020. 

II. Betrokken partijen 

II.1. Aanmeldende partij 

70. De aanmeldende partij betreft de vennootschap Automotive & Mobility Invest N.V. (hierna: "A&M Invest") 

(ondernemingsnummer: 0681.419.060) met maatschappelijke zetel te Stevoortweg 162, 3540 Herk-de-Stad.54 

71. A&M Invest is huidig de overkoepelende holdingvennootschap van Holding Groep Delorge B.V., Groep Van Osch 

B.V. en JLR Holding B.V., alsook Maasland Banden B.V. waarover zij telkens de uitsluitende zeggenschap houdt.55 

 
54 Aanmeldingsformulier, punt 2.1.1. 
55 Aanmeldingsformulier, punt 2.2.1. 
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72. De aanmeldende partij geeft aan dat elk van de vier voormelde (holding)vennootschappen het best kunnen 

worden beschouwd als businessunits die zich toeleggen op specifieke merken.56  

73. Holding Groep Delorge B.V. (ondernemingsnummer: 0895.260.015) wordt aangeduid als de businessunit van de 

groep Volkswagen (Volkswagen, Volkswagen CVI, Audi, Seat en Skoda). Zij heeft haar maatschappelijke zetel te 

Herkenrodesingel 8 bus C, 3500 Hasselt en heeft deelnemingen in volgende dochtervennootschappen: 

- 100% van Garage Haesen N.V. (ondernemingsnummer: 0473.139.274), met maatschappelijke zetel te Grote 

Baan 20, 3540 Herk-de-Stad;  

- 100% van Delorge Borgloon B.V. (ondernemingsnummer: 0818.545.089), met maatschappelijke zetel te 

Industrieweg 28, 3840 Borgloon;  

- 100% van B&O Diest N.V. (ondernemingsnummer: 0423.982.545), met maatschappelijke zetel te  

Leuvensesteenweg 186, 3290 Diest;  

- 100% van Delorge Overpelt N.V. (ondernemingsnummer: 0877.975.110) met maatschappelijke zetel te 

Europalaan 1, 3900 Overpelt;  

- 100% van Delorge Lommel B.V. (ondernemingsnummer: 0881.374.464) met maatschappelijke zetel te Gerard 

Mercatorstraat 1, 3920 Lommel;  

- 100% van Delorge B.V. (ondernemingsnummer: 0893.747.112) met maatschappelijke zetel te 

Spookvliegerlaan 1111, 3800 Sint-Truiden. Deze vennootschap heeft een tweede vestigingseenheid (nummer: 

2.260.174.729) te Sint-Truidensesteenweg 117 bus A, 3300 Tienen; 

- 100% van Delorge QUC (Quality Used Cars) B.V. (ondernemingsnummer: 0821.690.760) met maatschappelijke 

zetel te Spookvliegerlaan 1111, 3800 Sint-Truiden57;  

- 100% van Delorge Automotive Hasselt B.V. (ondernemingsnummer: 0847.988.846) met maatschappelijke 

zetel te Herkenrodesingel 8/C, 3500 Hasselt; 

- 99% van Delorge Hasselt N.V. (ondernemingsnummer: 0869.744.659) met maatschappelijke zetel te 

Herkenrodesingel 8/A, 3500 Hasselt;58 

- 100% van A&M Rent B.V.59 (ondernemingsnummer: 0834.943.336) met maatschappelijke zetel te 

Herkenrodesingel 8/A, 3500 Hasselt; 

- 100% van Delorge Bilzen B.V. (ondernemingsnummer: 0713.953.157) met maatschappelijke zetel te 

Tongersestraat 56, 3740 Bilzen;60 

- 100% van Garage Deboutte N.V. (ondernemingsnummer: 0405.613.814) met maatschappelijke zetel te 

Blanklaerstraat 5, 3290 Diest;61 

 
56 Ibid. 
57 Deze vennootschap heeft verder twee andere vestigingen te Spookvliegerlaan 1121, 3800  Sint-Truiden (nummer: 2.245.686.689) en 
Herkenrodesingel 35, 3500  Hasselt (nummer: 2.230.179.458). 
58 Op 19 december 2019 werd een tweede vestigingseenheid Delorge Hasselt - SEAT/SKODA opgericht met adres op Herkenrodesingel 10, 
3500 Hasselt. De eerste vestigingseenheid Delorge Hasselt (-VW) heeft haar adres op Herkenrodesingel 8/A, 3500 Hasselt.     
59 Naamswijziging sinds 17 februari 2020. Vroegere benaming Delorge Rental Services B.V.  
60 Deze onderneming werd opgericht op 27 november 2018 op hetzelfde adres als de maatschappelijke zetel van een voormalige 
distributeur uit het D’Ieteren netwerk, genaamd Smets A. (ondernemingsnummer: 0436.345.095).  
61 Overnamedatum: 1 december 2017. 
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- 99,96% van Garage Willems N.V. (ondernemingsnummer: 0411.902.382) met maatschappelijke zetel te André 

Dumontlaan 146, 3600 Genk. Deze vennootschap heeft een tweede vestigingseenheid (nummer: 

2.154.513.718) te Maaseikerbaan 86, 3600 Genk;62 

- 100% van Etablissement J. Timmermans, Autobedrijf N.V. (ondernemingsnummer: 0400.979.192) met 

maatschappelijke zetel te Maastrichtersteenweg 347, 3700 Tongeren;63 

- 100% van Vanthienen N.V. (ondernemingsnummer: 0418.655.859) met maatschappelijke zetel te Sint-

Maurusweg 21, 300 Tienen.64 

74. Groep Van Osch B.V. (ondernemingsnummer: 0808.215.777) wordt aangeduid als de businessunit van de BMW-

groep (merken BMW en BMW Mini). Zij heeft haar maatschappelijke zetel te Herkenrodesingel 8/C, 3500 Hasselt.65    

75. Groep Van Osch B.V.B.A.66 is de moederonderneming van twee vennootschappen.  

76. De eerste betreft Van Osch & Zonen N.V. (ondernemingsnummer: 0412.804.581) via een rechtstreekse 

deelneming van 99,96%. Van Osch & Zonen N.V. heeft haar maatschappelijke zetel te Industrieweg 1122, 3545 

Halen.67  

77. De vennootschap Van Osch & Zonen N.V. heeft verder deelnemingen in volgende vennootschappen: 

- 99,60% van Van Osch N.V. (ondernemingsnummer: 0426.732.890) met maatschappelijke zetel te 

Ambachtenlaan 2A, 3300 Tienen;  

- 98,80% van Van Osch Hasselt N.V. (ondernemingsnummer: 0474.197.465) met maatschappelijke zetel te 

Scheepvaartkaai 14, 3500 Hasselt. Deze laatste vennootschap heeft verder een deelneming van 99,97% in de 

vennootschap Hasselt Store B.V. (ondernemingsnummer: 0881.416.531) met maatschappelijke zetel te 

Gouverneur Verwilghensingel 2/B, 3500 Hasselt. 

78. De tweede betreft Centrauto N.V.68 (ondernemingsnummer: 0420.004.951) via een rechtstreekse deelneming 

van 100%. Centrauto N.V. heeft haar maatschappelijke zetel te Willem van Halmalelaan 1, 2110 Wijnegem. Deze 

vennootschap heeft een tweede vestigingseenheid (nummer: 2.033.840.372) te Antwerpsesteenweg 105 

2390 Malle, en is inclusief voormalig Antwerp Store (East by Centrauto), gelegen te Willem van Halmalelaan 1, 

2110 Wijnegem. 

79. De vennootschap Centrauto N.V. heeft verder deelnemingen in volgende vennootschappen: 

- 100% van Peter Beckers B.V. (ondernemingsnummer: 0424.710.936) met maatschappelijke zetel te Bosdel 64, 

3600 Genk. Deze vennootschap heeft een tweede vestigingseenheid (nummer: 2.231.470.251) te 

Rijksweg 185, 3650  Dilsen-Stokkem; 

 
62 Overnamedatum: 13 december 2017. 
63 Overnamedatum: 21 januari 2019.  
64 Overnamedatum: 15 februari 2019. 
65 Wijziging van maatschappelijke zetel sinds 30 december 2019. De vorige maatschappelijke zetel was gelegen te Industrieweg 1122, 
3545 Halen.  
66 De overname van de oorspronkelijke groep Van Osch werd goedgekeurd bij beslissing nr. BMA-2018-C/C-15-AUD van 24 mei 2018. 
67 Deze vennootschap heeft verder twee andere vestigingen te Industriepark 1205, 3545 Halen (genaamd Limburgs Carrosseriebedrijf, 
met nummer: 2.245.686.689) en te Staatsbaan 65, 3545  Halen (genaamd Occassiecentrum Van Osch met nummer: 2.230.179.458). 
Sinds 1 september 2018 werd een derde vestigingseenheid opgericht te Leuvensesteenweg  186, 3290  Diest (het betreft hetzelfde adres 
als B&O Diest N.V.). 
68 De overname van de groep Centrauto werd goedgekeurd bij beslissing nr. BMA-2020-CC-15-AUD van 27 maart 2020. 



11 

 

- 100%69 van Peter Beckers Carrosseriebedrijf B.V. (ondernemingsnummer: 0819.561.611) met maatschappelijke 

zetel te Bosdel 66, 3600 Genk. 

80. De recentelijk70 opgerichte vennootschap JLR Holding B.V. (ondernemingsnummer: 0734.845.670) wordt 

aangeduid als de businessunit voor de merken Jaguar en Land Rover ( “JLR”). Zij heeft haar maatschappelijke 

zetel te Herkenrodesingel 8/C, 3500 Hasselt en heeft deelnemingen in volgende dochtervennootschappen: 

- 100% van Jaguar Land Rover (“JLR”) Hasselt N.V. (ondernemingsnummer: 0459.346.369), met 

maatschappelijke zetel te Herkenrodesingel 39, 3500 Hasselt;71 

- Jaguar Land Rover (“JLR”) Maasland N.V. (ondernemingsnummer: 0452.642.580), met maatschappelijke zetel 

te Nijverheidslaan (E) 36, 3630 Maasmechelen.72 

81. Op 14 augustus 2019 heeft A&M Invest eveneens een overname afgerond van Maasland Banden B.V.B.A. 

(ondernemingsnummer: 0472.422.959), met maatschappelijke zetel te Meerkensstraat 41, 3650 Dilsen-Stokkem. 

Deze overname betreft een bandencentrale en wordt door aanmeldende partij aangeduid als de businessunit 

banden.73 

II.2. Doelonderneming  

82. De doelonderneming bestaat uit de vennootschappen Coox Gregor Management B.V. (ondernemingsnummer: 

0882.457.203) en Coox Jochem Management B.V. (ondernemings-nummer: 0822.458.587) met eenzelfde 

maatschappelijke zetel te Steenweg 102, 3621 Lanaken die met een deelneming van ieder 50% de gezamenlijke 

zeggenschap hebben over volgende vennootschappen (hierna: "Groep Coox"): 

- Coox Motors N.V. (ondernemingsnummer: 0885.702.446) met maatschappelijke zetel te Steenweg 102, 3621 

Lanaken. Deze vennootschap heeft tevens een tweede vestigingseenheid te Vilvertstraat 8, 3650 Dilsen-

Stokkem; 

- Garage Jaspers N.V. (ondernemingsnummer: 0421.734.323) met maatschappelijke zetel te Bruglaan 70, 3960 

Bree. 

II.3. Vertegenwoordigers 

83. Als vertegenwoordiger van de aanmeldende partij wordt aangegeven:  

De heer Peter Guelinckx 

 

[VERTROUWELIJK] 

 

waarvoor optreedt 
 

 

 

 

 
69 onrechtstreeks via Pekris B.V. (ondernemingsnummer: 0881.814.528) die zelf voor 100% wordt gecontroleerd door Centrauto N.V. 
70 Oprichtingsdatum: 24 september 2019. 
71 Overnamedatum: 6 september 2018. 
72 Overnamedatum: 6 september 2019. 
73 Aanmeldingsformulier, punt 2.2.1. 
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Nelissen Grade Advocatenassociatie cvba 

Meester Joris De Roo74 

Meester Sofie Schepens 

Philipssite 5 bus 2 

3001 Leuven 

joris.deroo@nelissengrade.com 

sofie.schepens@nelissengrade.com 

II.4. Belanghebbende derde partij 

 

84. D’Ietern automotive NV ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 

BE0466.909.993, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50; bijgestaan en vertegenwoordigd 

door Meester Peter Wytinck, advocaten bij de balie te Brussel met kantoor te 1000 Brussel, Loksumstraat 25. 

 

III. Gemotiveerd ontwerp van het voorstel van de Auditeur van 3 augustus 2020 

85. De auditeur legde op 3 augustus 2020 voor wat volgt:  

IV. Marktdefinitie 

IV.1. Beoordeling van het Mededingingscollege 

23. “In haar beslissing van 15 juni 2020 weerhoudt het Mededingingscollege, gelet op de beslissingspraktijk van de 

Europese Commissie, van de Belgische Mededingingsautoriteit (hierna: “BMA”) en nationale mededingings-

autoriteiten waarnaar de auditeur verwijst, alsook om de redenen die de auditeur vermeldt, lokale aparte 

merkspecifieke markten voor onderhoud en herstel (met uitsluiting van carrosserieherstellingen), inclusief de 

diensten van niet-erkende herstellers.  

24. Wat betreft de vraag naar het onderscheid tussen onderhoud en herstel aan enerzijds personenwagens en 

anderzijds lichte commerciële voertuigen (hierna: “LCV”), die door de auditeur initieel werd opengelaten, is het 

Mededingingscollege van oordeel dat deze vraag een invloed heeft op de beoordeling van deze concentratie, en dat 

bijgevolg deze vraag in deze zaak niet zonder meer open kan worden gelaten. 

IV.2. Bijkomend onderzoek 

IV.2.1. Inleiding 

25. Teneinde de vraag van het Mededingingscollege te beantwoorden, is het van belang om de substitueerbaarheid 

zowel langs de vraagzijde als de aanbodzijde van de markt in rekening te nemen. 

 
74 Er wordt opgemerkt dat de heer Joris De Roo tevens aandeelhouder en bestuurder is in de vennootschap A&M Invest N.V., 
aanmeldende partij. Zie de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van A&M Invest N.V.  
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=nl&btw=0681419060&liste=Liste 

mailto:joris.deroo@nelissengrade.com
mailto:sofie.schepens@nelissengrade.com
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=nl&btw=0681419060&liste=Liste
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26. Vanuit de vraagzijde ligt het in de lijn der verwachtingen om in eerste instantie uit te gaan van aparte markten, 

aangezien er aparte (interbrand) markten voor de detailhandelsverkoop aan personenwagens en LCV worden 

weerhouden. De consument maakt daarbij eerst een keuze in aankoop voor ofwel een personenwagen ofwel een 

LCV. Eens deze keuze is gemaakt voor bv. een LCV, wordt er gekozen bij welke garage het onderhoud en herstel zal 

plaatsvinden (of deze keuze wordt gelijktijdig gemaakt) en daarbij is het voor de consument irrelevant of een garage 

ook onderhoud of herstelling doet aan personenwagens. 

27. Indien er echter voldoende substitueerbaarheid aanwezig is aan de aanbodzijde kan het toch zijn dat er geen 

marktmacht kan uitgeoefend worden in een aparte markt voor onderhoud en herstel aan LCV. Dit zal met name het 

geval zijn wanneer de garages die onderhouds- en herstellingswerken uitvoeren aan personenwagens ook 

gemakkelijk kunnen toetreden in een markt voor onderhoud en herstel aan LCV (en vice-versa). 

28. De vraag die zich bij deze stelt ligt er in of andere garages in de lokale markt mits beperkte aanpassingen dezelfde 

dienstverlening ook kunnen aanbieden en zo voldoende concurrentiële druk kunnen zetten om een competitieve 

prijs te garanderen aan de consument. Bijgevolg dient er dus onderzocht te worden in welke mate de lokale garages 

in de onderzochte markten momenteel reeds onderhoud en herstel aanbieden aan personenwagens en LCV (in casu 

VW en VW CVI) tezamen en of er belangrijke technische en/of financiële barrières bestaan om beide diensten aan 

te bieden. 

29. De observatie dat de berekende marktaandelen in casu voor Volkswagen personenwagens en/of Volkswagen CVI 

vaak substantieel verschillen voor dezelfde garage van de partijen die onderhouds- en herstellingswerken uitvoeren 

aan beide types voertuigen suggereert op het eerste zicht dat niet alle concurrenten ook beide types voertuigen 

behandelen (in dezelfde proportie). 

30. Er werd een bijkomende marktbevraging ondernomen naar de aanmeldende partij, belangrijke onafhankelijke 

concurrenten alsook enkele erkende garages van andere merken waarbij specifiek werd gepeild naar eventuele 

technische en/of financiële barrières om beide types voertuigen te behandelen. Er werd contact opgenomen met 

28 garages waarvan er 25 hun medewerking aan het onderzoek hebben verleend.75 Het geheel van deze 

marktspelers behandelen een wijde selectie aan merken. 

IV.2.2. Marktonderzoek 

31. Uit de antwoorden van het marktonderzoek blijkt allereerst dat een mogelijk onderscheid tussen onderhouds- en 

herstellingswerken aan enerzijds personenwagens en anderzijds LCV niet verschillend zou beantwoord worden 

naargelang het behandelde merk. Daaruit leidt de auditeur af dat het mogelijk is om een algemeen standpunt in te 

nemen met betrekking tot personenwagens en/of LCV over de verschillende merkspecifieke markten voor 

onderhoud en herstel.76 

32. De marktbevraging peilde naar verschillende soorten mogelijke technische of financiële barrières bij (courante) 

onderhouds- en herstellingswerken bij personenwagens en/of LCV van hetzelfde merk, waaronder technische 

verschillen in motorisatie (benzine, diesel, CNG, elektrisch), specifieke technieken, bijkomende kennis en/of 

specialisatie, aparte werkfiches, bijkomende of aparte opleidingen voor LCV ten aanzien van personenwagens van 

hetzelfde merk, vervanging van onderdelen, mogelijke verschillende soorten kwaliteitsvereisten, alsook 

aanpassingen aan de werkplaats en/of ophaalbruggen. 

 
75 De 25 antwoorden kunnen worden uitgesplitst in 21 onafhankelijke garages en vier erkende dealers, telkens van een ander merk die 
evenwel LCV aanhouden in hun gamma. 
76 Zie vraag 5 en 5.1. van de P.V. van het bijkomend onderzoek, onderzoeksdossier, punten 8.1 en 8.2. 
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33. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat er geen belangrijke technische verschillen bestaan in de 

motorisatie tussen enerzijds LCV en anderzijds personenwagens. Er werd door een garage wel de nuance gemaakt 

dat dit geldt zolang de motorisatie bij een personenwagen als bij een LCV exact hetzelfde is.77 Kleinere verschillen 

die verder werden aangegeven betreffen de hoeveelheid en type van olieverversing, grootte van de motor, de 

opbouw van de motor of een iets snellere technische evolutie van motoren bij personenwagens.78 Slechts een kleine 

minderheid geeft aan dat er belangrijke technische verschillen zouden bestaan.79  

34. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat er geen belangrijke verschillen bestaan in de gebruikte 

technieken tussen personenwagens en LCV. Bepaalde garages geven meer specifiek aan dat de basistechnieken 

over het algemeen hetzelfde zijn maar dat er verschillen kunnen bestaan in de uitvoering (met name wordt 

aangegeven dat de uitvoering van hetzelfde soort werk langer en zwaarder is bij LCV dan personenwagens) dat op 

zijn beurt verbonden is aan het gebruik van het voertuig (bv. LCV’s zijn voorzien voor lastenvervoer en vereisen een 

verzwaard chassis met zwaardere onderdelen zoals bv. remmen).80  

35. De meerderheid van de garages stelt dat er geen bijkomende kennis/specialisatie/ervaring van de monteur nodig 

is om onderhouds- en/of herstellingswerken te kunnen uitvoeren bij een LCV, noch dat zij extra specifieke 

opleidingen voorzien voor onderhoud en herstel aan LCV. De rest van de garages geven verschillende soorten 

antwoorden op. Vijf garages geven aan dat er een verschil is qua kennis en voorzien extra opleiding.81 82 Eén garage 

geeft aan dat er verschillen qua kennis/specialisatie in de motorisatie zijn, maar voorziet geen extra opleidingen.83 

Een andere garage stelt dat er iets meer ervaring van de mechanieker nodig is, waarvoor begeleiding wordt 

voorzien door de chef garage.84 Vijf garages geven echter aan dat er geen (substantiële) verschillen zijn maar 

voorzien daarentegen wel bijkomende opleidingen.85 

36. Wat betreft werkfiches zijn er slechts enkele garages die gebruik maken van aparte werkfiches voor LCV versus 

personenwagens.86 

37. Voor de vervanging van onderdelen aan LCV ten aanzien van personenwagens geven de meerderheid van de 

antwoorden aan dat er verschillen bestaan die in hoofdzaak verbonden zijn aan het voorziene gebruik van de LCV 

 
77 Zie antwoord van Garage ATR van 2 juli 2020, vraag 6. 
78 Zie het antwoord van Garage ATR van 2 juli 2020, vraag 6; antwoord van Garage Coteur van 6 juli 2020, vraag 6; antwoord van Ford 
Driesen van 9 juli 2020, vraag 6; antwoord van Mercedes Wouters van 13 juli 2020, vraag 6. 
79 Zie het antwoord van Auto’s Comhair van 6 juli 2020, vraag 6; antwoord van Autocenter Schrooten van 7 juli 2020, vraag 6; antwoord 
van Garage Geuens van 10 juli 2020, vraag 6. 
80 Zie antwoord van Garage ATR van 2 juli 2020, vraag 7; antwoord van Garage Cuypers van 6 juli 2020, vraag 7; antwoord van Garage 
Coteur van 6 juli 2020, vraag 7; antwoord van Auto’s Comhair van 6 juli 2020, vraag 7; antwoord van Garage Grommen van 7 juli 2020, 
vraag 7; antwoord van Garage Brouns van 9 juli 2020, vraag 7. 
81 Zie antwoord van Garage ATR van 2 juli 2020, vragen 8 en 10; antwoord van Garage Cuypers van 6 juli 2020, vragen 8 en 10; antwoord 
van Garage Geuens van 10 juli 2020, vragen 8 en 10; antwoord van Ford Driesen van 9 juli 2020, vragen 8 en 10;  
82 Autocenter Schrooten geeft specifiek aan dat dit het geval is bij herstellingen voor LCV maar niet voor onderhoudswerken.  
Antwoord van Autocenter Schrooten van 7 juli 2020, vragen 8 en 10. 
83 Zie antwoord van Garage Grommen van 7 juli 2020, vragen 8 en 10. 
84 Zie antwoord van Garage Wysmans van 9 juli 2020, vragen 8 en 10. 
85 Zie antwoord van Garage Gofflo van 7 juli 2020, vragen 8 en 10; antwoord van Garage Van Der Stukken van 8 juli 2020, vragen 8 en 10; 
antwoord van Vass Car Service van 8 juli 2020, vragen 8 en 10; antwoord van Mercedes Wouters van 13 juli 2020, vragen 8 en 10. 
86 Zie antwoord van Garage ATR van 2 juli 2020, vraag 9; antwoord van Garage Wysmans van 9 juli 2020, vraag 9; antwoord van Garage 
Geuens van 10 juli 2020, vraag 9. 
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(lastenvervoer = zwaarder chassis = zwaardere motorisatie en onderdelen (bv. remmen))87, of afhankelijk zijn van 

het model/type en chassisnummer van het voertuig.88 89 

38. Quasi elke garage hanteert verder gelijke kwaliteitsvereisten voor onderhoud en herstel bij personenwagens als 

LCV.90 Twee garages geven echter aan dat er verschillende kwaliteitsvereisten zijn die hun oorsprong vinden in het 

gebruik ervan (personenvervoer vs. lastenvervoer, LCV zijn robuuster en kunnen langer rijden vooraleer een 

onderhoud vereist is).91 

39. Quasi elke garage geeft aan dat een werkplaats moet aangepast zijn om onderhouds- en herstellingswerken te 

kunnen uitvoeren aan LCV in vergelijking met enkel personenwagens. De voornaamste elementen die worden 

aangehaald betreffen met name zwaardere (hef)bruggen, de hoogte van de werkplaats die moet aangepast zijn 

om onderhoud en herstel aan LCV te kunnen uitvoeren alsook gebruik van groter materiaal. Het overgrote deel van 

de ondervraagde garages hebben deze aanpassingen reeds uitgevoerd.92 

40. Twee van de drie garages bij wie deze vragen niet van toepassing waren gaven daarbij expliciet aan dat zij enkel 

onderhoud en herstel uitvoeren aan de kleinste types LCV waarvoor geen extra infrastructuur zou vereist zijn.93 

IV.3. Beoordeling door de auditeur 

41. De auditeur stelt vast dat LCV frequenter met het oog op lastenvervoer worden gebouwd en dat dit voorziene gebruik 

bepaalde wijzigingen veronderstelt (zoals een zwaarder chassis, motorisatie, remmen) die maakt dat er reële 

verschillen (kunnen) bestaan tegenover personenwagens van hetzelfde merk (al dan niet modelspecifiek) en 

waarvoor verschillende categorieën aan onderdelen vereist zijn bij de constructie alsook logischerwijze bij het 

onderhoud en/of herstel aan deze voertuigen. Niettemin stelt de auditeur aan de hand van de marktbevraging ook 

vast dat er LCV bestaan die technisch weinig verschillen van personenwagens van hetzelfde merk (bv. zelfde 

motorisatie). 

42. Niettegenstaande het bovenstaande blijken de gehanteerde technieken voor een onderhoud en herstel aan de basis 

hetzelfde te zijn. Over het algemeen blijkt uit de antwoorden dat specifieke opleidingen voor LCV (al dan niet 

modelspecifiek) kunnen bestaan en in meerdere gevallen ook gevolgd worden, maar dat deze in de praktijk geen 

noodzakelijke voorwaarde blijken te zijn om onderhouds- en/of herstellingswerken aan LCV (versus 

personenwagens) uit te voeren. Ook in de kwaliteitsvereisten en het feit dat de meesten geen gebruik maken van 

aparte werkfiches kunnen geen fundamentele verschillen worden vastgesteld. 

43. De belangrijkste technische/financiële barrière blijkt te liggen in aangepaste (hogere) werkplaatsen en zwaardere 

bruggen, wat een extra financiële investering vertegenwoordigt (10.000€ tot 15.000€ voor een zwaardere brug). De 

 
87 Zie antwoord van ATR van 2 juli 2020, vraag 11; antwoord van Autobedrijf Lievens van 3 juli 2020, vraag 11; antwoord van Garage 
Coteur van 6 juli 2020, vraag 11; antwoord van Garage Anthonissen van 6 juli 2020, vraag 11; antwoord van VW-Audi Center van 8 juli 
2020, vraag 11; antwoord van Garage Wysmans van 9 juli 2020, vraag 11. 
88 Zie antwoord van Vass Car Service van 8 juli 2020, vraag 11; antwoord van Garage Van Der Stukken van 8 juli 2020, vraag 11; antwoord 
van Garage Myny van 8 juli 2020, vraag 11; antwoord van Garage Paesmans van 9 juli 2020, vraag 11; antwoord van Ford Driesen van 9 
juli 2020, vraag 11; antwoord van Garage Brouns van 9 juli 2020, vraag 11; antwoord van Garage Verheyen Eddy van 10 juli 2020, vraag 
11; antwoord van Mercedes Wouters van 13 juli 2020, vraag 11. 
89 Verder zijn er antwoorden die verschillende onderdelen opgeven voor LCV zonder verdere uitleg.  
Zie antwoord van Garage Cuypers van 6 juli 2020, vraag 11; antwoord van Auto’s Comhair van 6 juli 2020, vraag 11; antwoord van Garage 
Cox van 7 juli 2020, vraag 11;antwoord van Autocenter Schrooten, vraag 11; antwoord van Garage Geuens van 10 juli 2020, vraag 11. 
90 Zie vraag 12 van de P.V. van het bijkomend onderzoek, onderzoeksdossier, punten 8.1 en 8.2. 
91 Zie antwoord van ATR van 2 juli 2020, vraag 12; antwoord van Mercedes Wouters van 13 juli 2020, vraag 12. 
92 Zie vragen 13 en 14 van de P.V. van het bijkomend onderzoek, onderzoeksdossier, punten 8.1 en 8.2. 
93 Zie antwoord van Garage Van de Water en Zonen van 8 juli 2020, vragen 13 en 14; antwoord van Garage Verheyen Eddy van 10 juli 2020, 
vragen 13 en 14. Zie ook het antwoord van Garage Cuypers van 6 juli 2020, vragen 13 en 14. 
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auditeur is daarbij van mening dat zulke investeringen in principe eenmalig worden uitgevoerd en dat zulke bruggen 

bovendien een lange levensduur vertonen. Uit de antwoorden blijkt bovendien dat het overgrote deel van de 

ondervraagde garages zulke investeringen reeds hebben uitgevoerd, slechts drie van de ondervraagde garages 

hebben deze investeringen niet gedaan. 

44. De auditeur concludeert dat - eenmaal deze investeringen werden uitgevoerd - er uit het marktonderzoek geen 

verdere significante barrières blijken aan aanbodzijde om onderhoud en herstel aan LCV naast personenwagens uit 

te voeren. 

45. Gelet op de beslissing van het Mededingingscollege van 15 juni 2020 alsook op het bovenvermelde bijkomende 

onderzoek, weerhoudt de auditeur lokale merkspecifieke markten voor onderhoud en herstel aan personenwagens en 

LCV, inclusief de diensten van niet-erkende herstellers.94 

V. Marktaandelen en betrokken markten 

V.1. Beoordeling van het Mededingingscollege 

46. In haar beslissing van 15 juni 2020 deelt het Mededingingscollege om de redenen die de auditeur heeft vermeld, dat 

voor wat betreft de interbrand detailhandel van nieuwe personenwagens, de interbrand detailhandel van nieuwe 

LCV, de interbrand detailhandel van tweedehands personenwagens en/of LCV op een lokaal en/of nationaal niveau, 

de interbrand markt voor carrosseriewerkzaamheden voor personenwagens en LCV op een lokaal en/of nationaal 

niveau, en  een nationale merkspecifieke markt voor OTC-verkoop (van originele (OEM/OES) en/of niet-originele 

(IAM)) reserveonderdelen geschikt voor personenwagens en LCV, de transactie niet tot gevolg heeft dat een 

daadwerkelijke mededinging op significante wijze zal worden belemmerd.  

47. Wat betreft de betrokken lokale merkspecifieke markten voor onderhoud en herstelling van personenwagens en/of 

LCV, stelt het Mededingingscollege vast dat de betrokken markten werden gedefinieerd aan de hand van DIV-

gegevens en dus niet worden getroffen door het verschil van mening tussen de aanmeldende partij en de auditeur 

aangaande de Car-Pass-gegevens. Daarnaast oordeelde zij met de auditeur dat er geen gegronde redenen zijn om te 

veronderstellen dat gegevens over de dienstverlening aan klanten in Nederland de marktgegevens significant zouden 

beïnvloeden. 

48. Het Mededingingscollege verwijst verder naar het standpunt van de aanmeldende partij waarbij zij betwist dat een 

klant voor 100% als een klant van een Delorge of een Coox garage wordt beschouwd ook al kwam hij er maar één 

keer. Het Mededingingscollege vraagt verdere toelichting wat de implicatie hiervan is voor de definitie van de 

betrokken markten. De vraag wordt daarbij gesteld in welke mate het instellen van een ondergrens van €125 voor 

relevante transacties, zoals gesuggereerd werd door de partijen, hierbij een rol speelt, met referentie naar de bijlage 

B2 waarvoor deze deugdelijkheidscontrole werd uitgevoerd. 

49. Het Mededingingscollege vraagt in kaart te brengen wat de implicatie zou zijn van de Dieselgate terugroepactie voor 

de berekende marktaandelen, en met name voor de Skoda garages in Bree en Lommel. 

V.2. Bijkomend onderzoek 

V.2.1. Inleidende opmerking 

50. Hieronder wordt de marktaandeelberekening uit het Voorstel van Beslissing van 25 mei 2020 hernomen.95  

 
94 Zie beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0014, §§99-100, pg. 19 en §20, pg. 42. 
95 Enkel Volkswagen en Volkswagen CVI tezamen werden hernomen in lijn met de beoordeling van de auditeur in punt III.3. 
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V.2.2. Implicaties van assumpties DIV-methode 

51. Het is van belang verder toe lichten welke assumpties er bij het gebruik van de DIV-methode precies gemaakt worden 

om de kritiek die door de partijen wordt geuit op deze methode op een juiste manier te kaderen. 

52. Het klopt dat, zoals de aanmeldende partij aangeeft, de assumptie wordt gemaakt dat wanneer een chassisnummer 

in hun transactiedatabase van onderhoud en herstel wordt geregistreerd voor een bepaald jaar, er wordt vanuit 

gegaan dat dit voertuig in hetzelfde jaar niet ook nog langsgeweest is bij een concurrent. Als dit laatste toch het geval 

zou zijn kan het zijn dat het marktaandeel van de partijen overschat wordt. 

53. Er dient echter benadrukt te worden dat de DIV-methode ook de assumptie maakt dat elk ingeschreven voertuig bij 

de DIV minstens eenmaal per jaar langsgaat bij een garage voor onderhoud en herstel. Indien een voertuig niet werd 

geregistreerd in de transactiedatabase van de partijen wordt er dus vanuit gegaan dat elk ingeschreven voertuig bij 

de DIV in het betreffende jaar wel bij een concurrerende garage is langsgeweest. Als in werkelijkheid het geval is dat 

niet alle ingeschreven voertuigen niet allemaal jaarlijks minstens eenmaal bij een garage langsgaan, dan zal het 

marktaandeel van de partijen volgens deze methode onderschat worden. 

54. De DIV-gegevens worden echter sinds 2015 gebruikt in alle concentratiezaken die betrekking hebben op lokale 

merkspecifieke markten voor onderhoud en herstel. Het Mededingingscollege is daarbij steeds van oordeel geweest 

dat deze methode toelaat om de marktaandelen van partijen op een conservatieve wijze te beoordelen, onder meer 

door rekening te houden met of inclusief de assumptie van een gemiddelde van een bezoek per jaar die D’Ieteren zelf 

heeft weerhouden om een klant als loyaal te beschouwen.96      

55. Teneinde aan te tonen dat de DIV-methode conservatief is met betrekking tot de berekening van marktaandelen, kan 

een eerste inzicht hierover verworven worden uit de resultaten van de klantenbevraging die werd uitgevoerd door 

het Auditoraat in het kader van het bijkomende onderzoek. In deze bevraging werd immrs expliciet de vraag gesteld 

hoe vaak klanten langsgaan bij een garage voor onderhoud en/of herstel met hun voertuig. 

56. De respondenten “particuliere wagen” gaan gemiddeld 1,06 keer per jaar naar een garage voor een onderhoud of 

herstel, wat sterk aanleunt bij de gehanteerde hypothese van een gemiddelde van 1x per jaar bij de toepassing van 

de DIV-methode. 

57. Sectie 12 in bijlage C tonen voor particuliere voertuigen het aantal keer dat respondenten aangeven langs te gaan bij 

een garage voor onderhoud en herstel: 

 61,9% over alle respondenten (62,1% voor klantenbestand en 61,6% voor controlepanel) rapporteert gemiddeld één 

keer per jaar langs te gaan bij een garage voor onderhoud en/of herstel, waarvan 72,8% rapporteert dat er alleen bij 

erkende garages wordt langsgegaan voor onderhoud en/of herstel (en 60,1% altijd bij dezelfde garage als waar het 

voertuig werd aangeschaft); 

 
96 Beslissing ABC-2018-C/C-02 du 11 janvier 2018, §20, pg. 24. 
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 12,5% over alle respondenten (11,6% voor klantenbestand en 14,6% voor controlepanel) rapporteert gemiddeld meer 

dan één maal per jaar langs te gaan bij een garage voor onderhoud en/of herstel, waarvan 73% rapporteert dat er 

alleen bij erkende garages wordt langsgegaan voor onderhoud en/of herstel (en 55,9% altijd bij dezelfde garage als 

waar het voertuig werd aangeschaft). Van de 211 respondenten geeft 58% aan gemiddeld twee keer per jaar te gaan, 

en 32% gaat gemiddeld drie keer per jaar; 

 22,5% van alle respondenten (24,7% voor klantenbestand en 17,3% voor controlepanel) rapporteert dat het voertuig 

minder dan één keer per jaar langsgaat bij een garage voor onderhoud en/of herstel, waarvan 68,3%  rapporteert dat 

er alleen bij erkende garages wordt langsgegaan voor onderhoud en/of herstel (en 55,9% altijd bij dezelfde garage als 

waar het voertuig werd aangeschaft). 

58. De gemiddelde frequentie die resulteert uit de klantenbevraging toont aan dat de marktomvang beperkt onderschat 

wordt door de gehanteerde hypothese: alle chassisnummers worden slechts 1x in rekening gebracht in de noemer, 

terwijl het gemiddeld aantal onderhouds- en herstelbeurten hoger is dan één. Uiteraard moet echter niet enkel de 

impact op de noemer worden geanalyseerd, maar ook die op de teller van de partijen, om de totale impact op hun 

marktaandeel in te schatten. Om deze reden werd de link tussen de frequentie enerzijds en de gekozen garage 

anderzijds nader onderzocht. Het merendeel van de respondenten die aangaven meerdere keren per jaar langs te 

gaan bij een garage, gaan hierbij steeds naar dezelfde garage. Het betreft hier bovendien voornamelijk de garage 

waar het voertuig werd aangekocht, wat een verhoging van de teller impliceert. Op basis van de antwoorden van de 

respondenten op de betreffende vragen heeft de auditeur op conservatieve wijze ingeschat dat voor marktaandelen 

hoger dan 25%, de hypothese van gemiddeld één onderhouds- of herstelbeurt per jaar volgens de DIV-methode leidt 

tot een onderschatting van de marktaandelen.  

59. Daarnaast zijn ook de marktaandelen zoals berekend op basis van de Car-Pass-gegevens, hoger dan diegene die 

berekend zijn via de DIV-methode, waarvan twee verschillende verificaties aantonen dat de DIV-hypothese eerder 

een conservatieve inschatting weergeeft van de marktaandelen van partijen. 

60. Het voordeel van de marktaandelenberekening aan de hand van Car-Pass is dat er geen assumpties moeten worden 

gemaakt aangaande het aantal interventies voor onderhoud en herstel per voertuig per jaar en de al dan niet 

volledige toekenning van een voertuig aan één garage. Car-Pass brengt het werkelijk aantal interventies in kaart. 

De marktaandelen van de partijen berekend met gebruik van Car-Pass gegevens zijn louter de proportie van 

registraties die geregistreerd werden bij de partijen. 

61. De marktaandelen op basis van de Car-Pass gegevens werden onder randnummer 275 van het Voorstel van 

Beslissing van 25 mei 2020 gerapporteerd voor de merkspecifieke verzorgingsgebieden van de garages van de 

partijen die volgens de DIV-methode als betrokken markten werden gedefinieerd. De berekende marktaandelen 

zijn toch steeds beduidend hoger dan deze volgens de DIV-methode.  

62. De auditeur merkt hierbij verder op dat een artificiële ondergrens plaatsen op transacties van €125 in de 

transactiedatabase van de partijen bij de berekening van de marktaandelen volgens de DIV-methode niet aan de 

orde is. Het kan immers ook perfect zijn dat een onderhoud of herstel minder kost (bv. de enkele vervanging van een 

ruitenwisser) en deze transacties zitten vervat in de marktdefinitie, zoals reeds werd gesteld in randnummer 226 bij 

het Voorstel van Beslissing van 25 mei 2020.  

63. De degelijkheidscontrole met betrekking tot de Car-Pass marktaandelen zonder transacties <€125 die voorkomt in 

bijlage B2 van het Voorstel van Beslissing van 25 mei 2020 werd daarbij uitgevoerd voor een andere reden, namelijk 

dat garages geen verplichting hebben om transacties door te geven onder het voormelde bedrag indien het 

particulieren betreft (deze verplichting geldt wel bij professionelen). De partijen argumenteerden dat zijzelf  
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automatisch alle transacties van eender welk bedrag doorgeven aan Car-Pass en dat in het geval concurrenten dit 

niet zouden doen, de Car-Pass marktaandelen mogelijks naar boven toe vertekend zijn. 

64. Uit de marktbevraging in het bijkomende onderzoek blijkt echter dat drie vierde (15/21) van de gecontacteerde 

onafhankelijke concurrenten, zoals de partijen, een systeem bezitten dat automatisch rapporteert aan Car-Pass. Zes 

garages geven aan dat registraties in Car-Pass manueel worden uitgevoerd.97 Los van het gebruikte systeem, geven 

quasi alle ondervraagde garages (20/21) aan dat alle transacties worden geregistreerd los van het bedrag.98 

65. De Car-Pass marktaandelen onder randnummer 275 van het Voorstel van Beslissing van 25 mei 2020 zijn aldus 

relevant voor de beoordeling van de onderhavige transactie en deze vermeld in bijlage B2 onderschatten 

hoogstwaarschijnlijk de werkelijke positie van de partijen. Er dient hierbij opgemerkt te worden dat zelfs de Car-

Pass marktaandelen in bijlage B2 steeds beduidend hoger ligger dan deze berekend volgens de DIV-methode. 

66. De auditeur concludeert dat de implicatie van het loslaten van de assumptie dat een klant 100% wordt 

toegeschreven aan de partijen, in combinatie met het loslaten van de assumptie dat elk ingeschreven voertuig 

minstens eenmaal per jaar langsgaat bij een garage voor onderhoud en/of herstel, zoals werd gedaan in een 

bijkomende berekening van de marktaandelen aan de hand van Car-Pass gegevens, beduidend hogere 

marktaandelen zou opleveren. 

V.2.3. Implicaties van Dieselgate terugroepactie 

67. In bijlage A bij het Voorstel van Beslissing worden voor alle relevante lokale markten marktaandelen berekend met 

en zonder de verschillende types transacties die potentieel verband houden met Dieselgate (EA189) zowel voor het 

jaar 2017 als voor het jaar 2018, op basis van de eigen DIV-methode van het Auditoraat in combinatie met de 

gegevens die hierover ter beschikking werden gesteld door D’Ieteren. 

68. De berekening werd uitgevoerd voor alle verschillende types transacties die mogelijks verband houden met 

Dieselgate (EA189) zoals aangeleverd door D’Ieteren, om een volledige transparantie van mogelijke resultaten te 

garanderen.  

69. De auditeur stelt zich echter op het standpunt dat enkel de berekeningen onder “scenario1”, waarbij enkel de 

transacties die op een directe wijze betrekking hebben op Dieselgate, in rekening dienen gehouden te worden bij 

de beoordeling. Alle andere transacties die al dan niet verband houden met EA189, maar waarvoor ofwel een 

andere vorm van garantie speelt, ofwel een commerciële geste inhouden in de nasleep van Dieselgate (voucher, 

Trust Buildings Measure) dienen in principe niet in rekening genomen te worden in de berekening van de 

marktaandelen. Dit zijn immers afgeleide transacties die  concurrenten99 in principe kunnen uitvoeren mocht er 

geen terugroepactie bestaan omwille van Dieselgate. Zulke transacties worden aldus in principe gerekend binnen 

het kader van een normale marktwerking, met name gelet op het feit dat Dieselgate op zich wordt beschouwd als 

een uitzonderlijke gebeurtenis.  

70. De resultaten in bijlage A tonen aan dat onder “scenario1” van marktaandeelberekening, zowel voor het jaar 2017 

als voor het jaar 2018, de verzorgingsgebieden van de Skoda garages te Coox Bree en Delorge Lommel betrokken 

markten blijven, waarbij de partijen steeds een gezamenlijk marktaandeel aanhouden tussen [30-40%]. Er is daarbij 

 
97 Antwoord van Garage ATR van 2 juli 2020, vraag 15; antwoord van Garage Grommen van 7 juli 2020, vraag 15; antwoord van 
Autocenter Schrooten, vraag 15; antwoord van Schroyen Autotechnic van 8 juli 2020, vraag 15; antwoord van Garage Roland Myny van 8 
juli 2020, vraag 15; antwoord van Garage Brouns van 9 juli 2020, vraag 15. 
98 De enige uitzondering betreft Auto’s Comhair die aangeeft dat een verkoop van een ruitenwisser of oliebus zonder verband met een 
onderhoud, niet wordt geregistreerd in Car-Pass. Zie het antwoord van Auto’s Comhair van 6 juli 2020, vraag 15. 
99 al dan niet enkel erkende intrabrand concurrenten in het kader van garantiewerkzaamheden. 
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slechts een beperkte daling merkbaar van het marktaandeel voor de Skoda garages Bree en Lommel tussen de 

jaren 2017 en 2018 (max. [0-5%]).  

71. Voor de andere betrokken markten is de verandering van het marktaandeel tussen de jaren 2017 en 2018 voor 

scenario1 zelfs meer ambigue, gaande van [0-5%] voor Delorge Hasselt Automotive voor Audi tot [0-5%] voor Coox 

Bree bij Volkswagen en Volkswagen CVI. De auditeur gaat hierbij wel uit van de weerhouden marktdefinitie waarbij 

onderhoud en herstel aan personenwagens en LCV wordt samengenomen. 

V.3. Beoordeling door de auditeur 

72. Gelet op al het bovenstaande, is de auditeur van oordeel dat er geen aanleiding bestaat om te veronderstellen dat 

de marktaandeelberekening aan de hand van de standaard DIV-methode de marktaandelen van partijen significant 

zou overschatten.  

73. De auditeur is integendeel eerder van mening dat de marktaandelen van partijen aan de hand van de standaard 

DIV-methode eerder een onderschatting inhouden van het werkelijke marktaandeel van de partijen, en steunt 

daarvoor enerzijds op de observatie aan de hand van de klantenbevraging dat de aangenomen assumpties bij de 

DIV-methode een onderschatting inhouden, en anderzijds op het feit dat een Car-Pass berekening, waar deze 

assumpties niet vereist zijn, wijzen op een substantieel hoger marktaandeel voor de partijen (+10-15% vs. DIV-

methode100). 

74. Verder is de auditeur van oordeel dat de impact van Dieselgate op de hoogte van de marktaandelen die werden 

berekend aan de hand van de DIV-methode beperkt blijft. De auditeur is daarbij sterk van mening dat enkel de 

transacties die direct verbonden zijn aan Dieselgate (scenario1) moeten meegerekend worden, maar dat dat niet 

geldt voor alle afgeleide transacties aangegeven door D’Ieteren (scenario2 t.e.m. scenario6). Wanneer de 

marktaandelen van scenario1 worden vergeleken tussen de jaren 2017 en 2018, blijkt de daling beperkt te zijn 

(max. [0-5%] voor de Skoda garages van Coox Bree en Delorge Lommel die door het Mededingingscollege werden 

vermeld in haar beslissing van 15 juni 2020) en een bepaald geval zelfs een verhoging in te houden [0-5%] voor 

Delorge Hasselt Automotive voor Audi). 

75. In elk geval heeft Dieselgate geen impact op de selectie van de betrokken markten101 zoals deze reeds werd 

aangegeven in het Voorstel van Beslissing van 25 mei 2020, met uitzondering van de betrokken merkspecifieke 

lokale markten voor enerzijds het merk Volkswagen en anderzijds het merk Volkswagen CVI, waar de auditeur, 

zoals aangegeven onder punt IV.3 een marktdefinitie weerhoudt waarbij onderhoud en herstel aan 

personenwagens en LCV wordt samengenomen en dus enkel de betrokken markten voor onderhoud en herstel aan 

Volkswagen en Volkswagen CVI door de auditeur in aanmerking worden genomen. 

VI. Concurrentiële analyse 

VI.1. Inleidende opmerking 

76. De argumenten en redeneringen die hieronder worden uiteengezet vertegenwoordigen een verfijning van en/of 

toevoegingen aan de concurrentiële analyse zoals deze werd gepresenteerd in het Voorstel van Beslissing van 25 

mei 2020. De inhoudelijke redeneringen van de auditeur in het Voorstel van Beslissing van 25 mei 2020 met 

 
100 Zie beslissing BMA-2020-C/C-20 van 15 juni 2020, randnummer 275. 
101 Wanneer de jaren 2017 en 2018 worden vergeleken (scenario1), zijn alle geselecteerde betrokken markten voor het jaar 2017 aan de 
hand van de selectiecriteria marktaandeel >25% met een increment +2% of delta HHI >150 eveneens toepasselijk voor het jaar 2018. Zie 
de bijlage A. Marktaandelen + EA189. 
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betrekking tot de concurrentiële analyse en de niet-gecoördineerde gevolgen van onderhavige conclusie worden 

daarbij integraal gehandhaafd (met uitzondering van betrokken merkspecifieke verzorgingsgebieden waar enkel 

de betrokken garages worden weerhouden met betrekking tot de merken Audi, Skoda, en Volkswagen en 

Volkswagen CVI tezamen).102 

VI.2. Gebruik van en toegang tot Car-Pass gegevens 

VI.2.1. Beoordeling van het Mededingingscollege 

77. Met betrekking tot de Car-Pass gegevens die door het Auditoraat als vertrouwelijk werd gehouden ten aanzien van 

de aanmeldende partij, oordeelt het Mededingingscollege dat de aanmeldende partij niet zonder meer toegang 

kunnen krijgen tot vertrouwelijke gegevens over concurrenten. 

78. Niettemin stelt het Mededingingscollege dat artikel IV.64 §3 WER aan de aanmeldende partij toegang verleent tot 

het onderzoeks- en het proceduredossier. Het Mededingingscollege verwijst verder nadrukkelijk naar artikel IV.69 

§4 WER dat stelt dat het Mededingingscollege zijn beslissing niet kan steunen op gegevens en documenten die als 

vertrouwelijk werden beschouwd tegenover de aanmeldende partij, tenzij het stukken betreft van de verkoper, van 

een andere aanmeldende partij of van de doelonderneming en de aanmeldende partij kennis heeft kunnen nemen 

van een niet-vertrouwelijke versie of samenvatting. 

79. Met betrekking tot de Car-Pass gegevens die in een niet-vertrouwelijke versie aanvullend werden gebruikt door de 

auditeur in zijn concurrentiële analyse, stelt het Mededingingscollege vast dat, gelet op het geheel van de gegevens 

waarover de aanmeldende partij kon beschikken, alsook haar schriftelijke opmerkingen, zij in staat was om te 

antwoorden op de argumenten van de auditeur, ook wanneer hij zijn argumenten steunde op CarPass gegevens.  

80. Daarbij oordeelde het Mededingingscollege in casu dat het op grond van de voor de Aanmeldende Partij niet-

vertrouwelijke Car-Pass gegevens, waarover dus geen vertrouwelijkheidsbetwisting bestaat, over voldoende 

aanwijzingen beschikt om vast te stellen dat er ernstige twijfel is over de toelaatbaarheid van de aangemelde 

concentratie. Tenslotte stelde het Mededingingscollege dat er ook ernstige twijfels werden vastgesteld over de 

toelaatbaarheid van de aangemelde concentratie op basis van de DIV-gegevens alleen.   

 
102 Zie het Voorstel van Beslissing van 25 mei 2020, §247 tot en met §422. 
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VI.2.2. Verlening van de toegang tot Car-Pass gegevens 

VI.2.2.a. Inleiding 

81. Enerzijds gelet op de aard van de Car-Pass data die vertrouwelijke informatie bevat over concurrenten van de 

aanmeldende partij, en anderzijds om de aanmeldende partij zo een volledig mogelijke transparantie van de 

uitgevoerde analyses in het Voorstel van Beslissing van 25 mei 2020 te garanderen, heeft het Auditoraat besloten 

om tijdens de bijkomende onderzoeksfase de aanmeldende partij toegang te verlenen tot de Car-Pass gegevens 

alsook de uitgevoerde analyses aan de hand van een vertrouwelijke dataroom-procedure.  

82. De oprichting van een dataroom behoort daarbij tot de volledige discretie van de BMA als een uitzonderlijk hulpmiddel 

van toegang tot het onderzoeksdossier die geldt in zeer beperkte omstandigheden.  

83. De dataroom-procedure voorziet in de opstelling van een niet-vertrouwelijk rapport door de externe adviseurs op het 

einde van de periode van opening van de dataroom. Het rapport bevat de analyses en conclusies van de externe 

adviseurs met betrekking tot hun evaluatie van de geraadpleegde gegevens, die relevant zijn voor de uitoefening van 

het recht van verdediging. De inhoud van deze rapporten worden hieronder besproken. 

VI.2.2.b. Bespreking rapporten van de externe adviseurs 

84. De rapporten103 van de externe adviseurs beschrijven gedetailleerd de verschillende stappen die er gebeurd zijn om 

de marktaandelen uit het Voorstel van Beslissing van 25 mei 2020 op basis van Car-Pass gegevens te berekenen. 

Voor zover nodig wordt bevestigd dat de omschrijving in de rapporten van de externe adviseurs een correcte 

weergave zijn van de gebruikte berekeningsmethode. 

85. De rapporten bevatten geen kritische reflectie van de gebruikte gegevens of de berekeningsmethode en wijzen niet 

op eventuele fouten die er gemaakt zijn in de berekeningen. 

86. Er wordt slechts één inhoudelijke opmerking gemaakt met een verwijzing naar een mogelijke inconsistentie in de 

data onder sectie 4 van het rapport van 6 juli 2020: 

“Een integraal onderdeel van de analyse op basis van transacties (in plaats van wagens) is dat in de CarPass data 

duplicaten chassisnummers (in welke vorm ook) niet worden verwijderd. Het is daarom mogelijk dat er meerdere 

observaties zijn op dezelfde datum voor één chassisnummer. Dit grotendeels betreft bezoeken aan verschillende 

garages. Het is echter mogelijk dat deze observaties dezelfde garage betreffen. Enkel 8700 observaties in de 

complete CarPass dataset (1.5 miljoen) hebben hetzelfde chassisnummer, datum en garage. Het overgrote deel 

(ongeveer  8200) van deze observaties zijn perfecte duplicaten.”104 

87. De auditeur merkt hierbij op dat het niet uitgesloten is dat een voertuig tweemaal op een dag bij dezelfde garage 

passeert en dat het dus niet noodzakelijk gaat om een foutieve registratie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een klant 

langsgaat om banden te vervangen en dat de klant daarbij vraagt om ook een ander onderdeel van het voertuig te 

vervangen of herstellen. Wanneer dit onderdeel dan toevallig niet op stock is, maar later die dag nog wel 

binnenkomt, kan het zijn dat de garage vraagt om later terug te komen en dat dit dus een nieuwe doorgang wordt 

geregistreerd. 

88. Het kan mogelijks ook gaan om een foutieve dubbele ingave bij de Car-Pass registratie, maar als deze fout 

proportioneel gemaakt wordt overheen de marktspelers zal het de berekende marktaandelen niet vertekenen. Zelfs 

in het geval er toch een zekere asymmetrie zou zijn in foutieve dubbele registraties tussen de verschillende 

marktspelers, dan blijft het gaan over een verwaarloosbaar klein aandeel van de transacties in de database. De 

 
103 Het betreft de rapporten op datum van 6 juli 2020 en 16 juli 2020. Zie supra onder punt I.  
104 Onderzoeksdossier, punt 7.18. 
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auditeur benadrukt dat het slechts gaat over maximaal 0.58% (8.700/1.500.000) van de geregistreerde 

doorgangen. Zelfs als het foutief ingegeven doorgangen betreft is dit percentage meer dan voldoende laag om 

geen wezenlijke impact te hebben op de berekende Car-Pass marktaandelen en heeft dit geen enkele invloed op de 

conclusies die er getrokken zijn op basis van deze berekeningen in het voorstel van beslissing van 25 mei 2020. 

VI.2.3.  Beoordeling door de auditeur 

89. De auditeur stelt vast dat de aanmeldende partij via haar gemandateerde externe adviseurs toegang heeft 

verkregen tot de vertrouwelijke Car-Pass gegevens alsook de uitgevoerde analyses in het Voorstel van Beslissing 

van 25 mei 2020 aan de hand van een vertrouwelijke dataroom-procedure. 

90. De auditeur stelt verder vast dat de rapporten van de externe adviseurs van de aanmeldende partij geen 

inhoudelijke kritiek bevatten die de uitgevoerde analyses van het Auditoraat in het Voorstel van Beslissing van 25 

mei 2020 zouden ondergraven. 

VI.3. Niet-gecoördineerde horizontale gevolgen 

VI.3.1. Beoordeling van het Mededingingscollege 

91. Het Mededingingscollege stelt ten gronde vast er in de provincie Limburg na de transactie maar één groep erkende 

verdelers zal zijn, naast een sterk gefragmenteerd aanbod van onafhankelijke, al dan niet in bepaalde 

tussenkomsten gespecialiseerde garages met een relatief beperkte capaciteit. Het Mededingingscollege is verder 

van oordeel dat onafhankelijke garages wat betreft onderhoud en herstel weliswaar een competitieve druk kunnen 

uitoefenen op het netwerk van erkende verdelers, maar, bij voorbeeld voor de eigenaars van auto’s die nog niet 

lang uit garantie zijn, niet als een vergelijkbaar aantrekkelijk substituut kunnen worden beschouwd.  

92. Het Mededingingscollege oordeelt echter ook dat bij de beoordeling van een counterfactual scenario de vraag rijst 

naar de mate waarin er ook zonder de transactie echt sprake zou zijn van concurrentie tussen erkende verdelers.  

93. Het Mededingingscollege verwijst naar door de importeur opgelegde kwaliteitseisen en andere voor de klanten 

relevante voorwaarden waaraan erkende verdelers dienen te beantwoorden, en de door de importeur bepaalde 

protocollen die dienen gevolgd te worden voor de door erkende verdelers geleverde diensten. Bovendien blijkt dat 

voor deze diensten (maar daarom niet allemaal of altijd) adviesprijzen te worden toegepast die door de importeur 

zijn bepaald.  

94. Het Mededingingscollege stelt daarbij de vraag in welke mate de voor erkende verdelers geldende regels, die ook 

na de concentratie voor de nieuwe groep zullen gelden, de gevreesde mededingingsbeperkende gevolgen van de 

concentratie kunnen vermijden, respectievelijk naar de mate waarin thans sprake is van een daadwerkelijke 

mededinging die door de concentratie significant kan worden beperkt in de zin van artikel IV.9, §4 WER. 

95. Tenslotte heeft het Mededingingscollege vragen met betrekking tot de mate waarin voor leasingauto’s een beroep 

kan worden gedaan op onafhankelijke garages, de mogelijke impact van onderhoud door niet erkende garages op 

de tweedehandswaarde van auto’s en de impact van nieuwe erkenningen door D’Ieteren van oud-

concessionarissen (met name te Lubbeek en Zedelgem). 

VI.3.2. Bijkomend onderzoek 

VI.3.2.a. Inleidende opmerking 

96. Het Auditoraat heeft een klantenbevraging ondernomen waarvan in bijlage C een uitgebreide beschrijving kan 

worden teruggevonden van de volledige aanpak van de klantenbevraging met een beschrijving van de populatie 

en de steekproeven, de representativiteit en een uitgebreid overzicht van tabellen met de resultaten van de 
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bevragingen alsook enkele relevante kruisanalyses naar bepaalde profielkenmerken waaronder leeftijd en type 

aanschaf.  

97. Over het algemeen moet daarbij het belang van de afstand tot de garage voor onderhoud en herstel worden 

benadrukt. Aan alle respondenten werd aan het einde van de vragenlijst gevraagd wat de maximale rijtijd is die 

respondenten bereid zijn af te leggen. Ruim 90% van de ondervraagde respondenten geeft aan maximaal een half 

uur te willen rijden naar een garage voor een onderhoud of herstel, 70% maximaal 25 minuten. Een verdere 

consolidatie binnen de provincie Limburg zou bijgevolg de keuzemogelijkheden voor (potentiële) klanten sterk 

verminderen. 

98. Daarnaast werd een marktbevraging ondernomen naar de belangrijkste leasemaatschappijen toe alsook een 

Verzoek om Inlichtingen gericht naar de twee voormelde opnieuw erkende herstellers te Lubbeek en Zedelgem. 

VI.3.2.b. Intrabrand concurrentie binnen het erkende netwerk van D’Ieteren 

i) Essentie van een kwalitatieve selectieve distributie met betrekking tot een markt voor onderhoud en herstel 

99. De auditeur stelt vast dat D’Ieteren een kwalitatief selectief distributiesysteem hanteert ten aanzien van haar 

erkende herstellers binnen het erkende netwerk.105 

100. De auditeur merkt op dat een van de doelstellingen van de vorige Verordening 1400/2002 erin lag om de intrabrand 

concurrentie tussen erkende herstellers binnen een netwerk te verhogen door kwalitatieve selectieve distributie vrij 

te stellen van marktaandeeldrempels die het voordeel van de groepsvrijstellingsverordening doen verliezen.106  

101. Het evaluatierapport van Verordening 1400/2002 stipt met name aan dat de mededinging tussen erkende 

herstellers werd beschermd juist doordat artikel 3,  lid  1, heeft geleid tot de invoering van kwalitatieve selectieve 

herstellingssystemen.107 

102. Deze doelstelling blijkt tevens uit de huidige Aanvullende Richtsnoeren die expliciet stellen dat de toegang tot de 

erkende herstellingsnetwerken over het algemeen moet blijven openstaan voor alle ondernemingen die aan 

vastgestelde kwaliteitscriteria voldoen als een belangrijke factor om de concurrentie (tussen de erkende herstellers) 

stimuleren (met name door marktmechanismen de plaats en het aantal erkende herstellers te laten bepalen op 

basis van de lokale vraag, en daarbij consumenten te laten profiteren van meer concurrentie tussen erkende 

herstellers).108 

103. De huidige juridische regelgeving met betrekking tot kwalitatieve selectieve distributiesystemen gaat dan ook 

expliciet uit van een veronderstelling dat erkende herstellers ook effectief concurreren om klanten op een 

(merkspecifieke) markt voor onderhoud en herstel. 

104. De auditeur merkt in dit verband dan ook op dat de gehele opzet van een kwalitatief selectief distributienetwerk 

(toegepast op (een) merkspecifieke markt(en) voor onderhoud en herstel) is gericht om concurrentie tussen erkende 

herstellers te vergroten. 

 
105 Zie de merkspecifieke “Service Partner Agreements”, artikel 1. Onderzoeksdossier, punt 7.32 (document “20200722 wetransfer-
a7c04e.zip”). 
106 Art 3, lid 1 van Verordening 1400/2002 stelde immers expliciet dat de toenmalige marktaandrempels (30% leverancier en 40% 
leverancier in geval van kwantitatieve selectieve distributie) niet van toepassing waren op overeenkomsten ter invoering van kwalitatieve 
selectieve distributiestelsels. 
Zie in dit verband ook het Impact Assessment Report van 22 juli 2009, technische annex 1, §6. 
107 Evaluatieverslag van de Commissie over de werking van Verordening (EG) nr. 1400/2002 betreffende distributie en klantenservice in 
de motorvoertuigensector, punt III.E.  
108 Zie in dit verband de Aanvullende richtsnoeren betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor de verkoop en herstelling 
van motorvoertuigen en voor de distributie van reserveonderdelen voor motorvoertuigen, 2010/C 138/05, §70. 
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ii) Klantenloyaliteit  

105. De belangrijkste bevinding van de klantenbevraging ligt in de grote mate van loyaliteit aan eenzelfde garage na 

aanschaf van het voertuig. Deze bevinding is belangrijk omdat het aantoont dat de mogelijkheid om voertuigen te 

kunnen verkopen, een belangrijk concurrentieel voordeel biedt om achteraf ook de naverkoopdiensten te kunnen 

aanleveren.   

 Particuliere wagens  

106. Bij particuliere wagens is de klantenbinding via een onderhoudscontract eerder beperkt (sectie 13 in bijlage C). 

Slechts 13% van alle respondenten (12% bij klantenbestand en 16% bij controlepanel) geven aan een 

onderhoudscontract te hebben afgesloten voor hun voertuig. 83% gaf aan voor elke onderhoudsbeurt en herstelling 

apart te moeten betalen (86% bij klantenbestand en 75% bij controlepanel).109 

107. Van deze groep respondenten gaf 85% aan dit contract afgesloten te hebben bij de garage waar het voertuig werd 

aanschaft (92% bij klantenbestand). Bij de meeste respondenten is de duurtijd van dit contract minimaal vier jaar 

(60% bij het totale bestand en 72% bij het klantenbestand. Indien de antwoorden van respondenten die de duurtijd 

niet wisten niet worden meegerekend zijn de percentages 72% en 85% respectievelijk) (secties 14 en 15 in bijlage 

C).  

108. Van de respondenten “particuliere wagen” die geen onderhoudscontract hebben afgesloten, geeft 72% aan steeds 

bij dezelfde garage te zijn langsgeweest (73% klantenbestand en 70% controlepanel) (sectie 16 in bijlage C). Hiervan 

gaf 78% aan steeds bij de garage te gaan waar het voertuig werd aangeschaft (81% klantenbestand en 72% 

controlepanel) (sectie 17 in bijlage C). Dit percentage daalt met de leeftijd van het voertuig: 89% voor een voertuig 

van twee jaar of minder, 66% voor een voertuig van meer dan negen jaar (sectie 17 in bijlage C). Het percentage 

blijft hoog zelf voor oudere voertuigen. 

109. Het merendeel van de resterende respondenten die naar een andere garage zijn gegaan, gaf aan een andere 

erkende garage te hebben gekozen (53% van het totale bestand, 64% van het klantenbestand, te weinig observaties 

voor het controlepanel, sectie 17 in bijlage C).    

110. Aan klanten die aangaven steeds naar dezelfde garage te zijn langsgeweest voor een onderhoud en herstel, werd 

gevraagd om welke reden(en) ze dit hebben gedaan (sectie 18 in bijlage C). Respondenten konden meerdere 

redenen aanduiden. De voornaamste redenen die hierbij vermeld werden zijn:  

- de goede dienstverlening van de garage (korte wachttijden, flexibele uren) (45% voor alle respondenten, 43% voor 

het klantenbestand en 50% voor het controlepanel); 

- de goede kwaliteit van de uitvoering (43% voor alle respondenten, 39% voor het klantenbestand en 51% voor het 

controlepanel); 

- de klantvriendelijkheid van de garage (33% alle respondenten, 32% klantenbestand en 36% controlepanel); 

- de garantieperiode: enkel bezoek aan erkende garage (36% alle respondenten, 38% klantenbestand en 28% 

controlepanel.  

111. Slechts 12% van alle respondenten gaf de betere prijs voor onderhoud en herstel aan als reden. Hier was wel een 

merkbaar verschil tussen het klantenbestand (8%) en het controlepanel (21%). Een mogelijke gedeeltelijke 

verklaring is het verschil in leeftijd van de voertuigen tussen beide groepen. Er is een groter aandeel oudere 

voertuigen in groep respondenten van de controlegroep die dit specifieke antwoord aangaven dan bij het 

klantenbestand. 

 
109 4% van de respondenten zei “ik weet het niet (2% bij het klantenbestand en 9% bij het controlepanel). 
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112. Tenslotte werd aan al de respondenten die tot nu toe slechts één garage hebben bezocht (met onderhoudscontract 

of steeds bij dezelfde garage langsgeweest) gevraagd of ze overwegen ooit bij een andere garage langs te gaan. 

Aan het merendeel werd een algemene vraag gesteld of ze overwegen om ooit te veranderen van garage. Enkel 

respondenten die aangaven dat de garantieperiode hun keuze heeft bepaald om steeds bij dezelfde garage langs 

te gaan, werd gevraagd of ze na het verlopen van die periode overwegen om naar een andere garage te gaan. Op 

de algemene vraag gaf 62% aan niet te willen veranderen van garage. Slechts 17% gaf aan dit wel te overwegen 

terwijl 22% aangaf het antwoord op de vraag niet te weten (voor het klantenbestand respectievelijk 64%, 17% en 

19%, voor het controlepanel 57%, 17% en 26%). Bij de respondenten aan wie gevraagd werd of ze overwegen om 

na de garantieperiode naar een andere garage dan naar een erkende garage te gaan, antwoordt 52% dit niet te 

overwegen (sectie 19 van bijlage C). De resultaten van deze analyse verschillen niet merkbaar indien een 

onderscheid wordt gemaakt tussen klanten met of zonder onderhoudscontract.  

113. Van de respondenten die wel overwegen om ooit/na de garantieperiode te veranderen werd gevraagd naar welke 

soorten garages en dit voor zeven verschillende soorten onderhouds- en herstellingswerken. De antwoorden op 

deze vraag bevestigen opnieuw het belang van de erkenning om klanten aan te trekken voor een bepaalde soorten 

onderhoud- en herstellingswerken, zoals zware/complexe herstellingen, in mindere mate ook lichte/eenvoudige 

herstellingen, een nazicht ten gevolge van een elektronische diagnose en een algemene onderhoudsbeurt (zie 

grafieken 3-8 infra). 

 Bedrijfswagens  

114. Bij bedrijfswagens - inclusief geleasede en aangekochte voertuigen - is de klantenbinding via onderhoudscontract veel 

belangrijker (sectie 37 in bijlage C). 59% van alle respondenten geven aan een onderhoudscontract te hebben 

afgesloten voor hun voertuig. Dit percentage is 77% voor geleasede bedrijfswagens en 25% voor aangekochte 

voertuigen: op dit vlak is er een sterk verschil tussen geleasede en aangekochte bedrijfswagens, waar de resultaten 

van de aangekochte bedrijfswagens veel meer aansluiten bij de resultaten van de particuliere wagens. De resultaten 

worden enkel voor alle respondenten gezamenlijk gerapporteerd, omwille van het beperkt aantal observaties in het 

controlepanel.  

115. Van deze groep respondenten gaf 74% aan dit contract afgesloten te hebben bij de garage waar het voertuig werd 

aanschaft, 23% bij een erkende garage, en slechts 3% bij een onafhankelijke garage (sectie 38 in bijlage C).  

116. Bij 67% respondenten is de duurtijd van het onderhoudscontract minimaal vier jaar (sectie 39 in bijlage C) . Nagenoeg 

alle respondenten met een contract (94%) hebben een voertuig met een leeftijd van maximaal vier jaar (sectie 28 in 

bijlage C). Indien de antwoorden van respondenten die de duurtijd niet wisten niet worden meegerekend gaat het om 

81% van de respondenten (sectie 39 in bijlage C).  

117. Van de respondenten “bedrijfswagen” die geen onderhoudscontract hebben afgesloten en die hun voertuig hebben 

geleased of aangeschaft bij een erkende garage, geeft 81% aan steeds bij dezelfde garage te zijn langsgeweest (80% 

voor aangekochte voertuigen) (sectie 40 in bijlage C). Hiervan gaf 85% aan steeds bij de garage waar het voertuig werd 

aangeschaft te zijn langsgeweest (sectie 41 in bijlage C).   

118. Het merendeel van de resterende respondenten die naar een andere garage zijn gegaan, gaf aan een andere erkende 

garage binnen de provincie Limburg te hebben gekozen (16 van de 21 respondenten) (sectie 41 in bijlage C).    

119. Aan klanten die aangaven steeds naar dezelfde erkende garage te zijn langsgeweest voor een onderhoud en herstel, 

werd gevraagd om welke reden(en) ze dit hebben gedaan (sectie 42 in bijlage C). Respondenten konden meerdere 

redenen aanduiden. De voornaamste redenen die hierbij vermeld werden zijn:  

- de garantieperiode: enkel bezoek aan erkende garage (50%);  
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- de goede kwaliteit van de uitvoering (35%); 

- de goede dienstverlening van de garage (34%); 

- de klantvriendelijkheid van de garage (17%); 

120. 3% van al deze respondenten gaf de betere prijs voor onderhoud en herstel aan als reden (voor de geleasede wagen, 2 

van 59 respondenten).  

121. Tenslotte werd aan al de respondenten die tot nu toe slechts één garage hebben bezocht (met onderhoudscontract of 

steeds bij dezelfde garage langsgeweest) gevraagd of ze overwegen ooit bij een andere garage langs te gaan. Aan het 

merendeel werd een algemene vraag gesteld of ze overwegen om ooit te veranderen van garage. Op deze vraag gaf 

65% aan niet te willen veranderen van garage. Slechts 15% gaf aan dit wel te overwegen terwijl 20% aangaf het 

antwoord op de vraag niet te weten (sectie 43 in annex).110 

122. Van de respondenten die wel overwegen om ooit/na de garantieperiode te veranderen werd gevraagd naar welke 

soorten garages en dit voor zeven verschillende soorten onderhouds- en herstellingswerken. Ook de antwoorden op deze 

vraag bevestigen het belang van de erkenning om klanten aan te trekken voor bepaalde onderhoud en 

herstellingswerken zoals zware/complexe herstellingen, in mindere mate ook lichte/eenvoudige herstellingen, een 

nazicht ten gevolge van een elektronische diagnose en een algemene onderhoudsbeurt. Het belang van de erkenning 

voor deze onderhoud- en herstellingswerken is nog meer uitgesproken  bij geleasede bedrijfswagens (zie grafieken 3-8 

infra).  

123. Samengevat kan gesteld worden dat de loyaliteit van klanten (zowel met particuliere als bedrijfswagen) ten aanzien van 

één garage voor onderhoud en herstel erg groot is Deze loyaliteit is voornamelijk ten aanzien van de garage waar het 

voertuig werd aangeschaft, en in tweede instantie een andere erkende garage.  Aangezien garages zonder erkenning 

geen nieuwe voertuigen verkopen, hebben ze bijgevolg een belangrijk concurrentieel nadeel ten aanzien van de erkende 

garages op het ogenblik dat de klant kan worden aangetrokken.  

124. De loyaliteit ten aanzien van een specifieke garage, en ook ten aanzien van erkende garages, neemt in beperkte mate af 

met de leeftijd van het voertuig, maar blijft ook voor oudere voertuigen hoog.  

iii) Subsidiaire intrabrand concurrentie op het moment van de verkoop van een voertuig 

125. Uit de klantenbevraging komt verder een subsidiaire intrabrand concurrentie op de verkoop van nieuwe voertuigen111 

naar voren en de impact daarvan op de winst die erkende herstellers kunnen halen uit onderhouds- en 

herstellingsdiensten, gelet op de bestaande klantenloyaliteit. 

126. Aan de respondenten werd de vraag gesteld of ze voor de aanschaf van het voertuig ook andere garages hebben 

gecontacteerd of bezocht (bij bedrijfswagens wel enkel aan die respondenten die aangaven dat ze zelf de garage 

mochten kiezen, en niet de werkgever).  

127. Bij de particuliere wagens bevestigde 49% van de respondenten deze vraag  (52% bij het klantenbestand, 41% bij het 

controlepanel, sectie 10 in bijlage C). Bij de bedrijfswagens bevestigde 30% van de respondenten deze vraag (31% bij het 

klantenbestand, 36% voor aangekochte wagens en 28% voor geleasede wagens, sectie 34 in bijlage C). Deze percentages 

moeten wel met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd: in de volgende vraag die deze respondenten kregen, 

werd ook de mogelijkheid “een erkende garage van een ander merk” aangeboden. Antwoorden op deze vraag wijzen op 

 
110 Net als bij particuliiere wagens werd een gelijkaardige vraag gesteld aan personen die aangaven omwille van de garantieperiode enkel 
bij een erkende garage langs te gaan, of ze overwogen om na de garantieperiode naar een andere erkende garage te gaan. Het aantal 
observaties is te laag om betrouwbare conclusies te trekken.  
111 De auditeur merkt op dat er eveneens substantiële kwantitatieve en kwalitatieve financiële bonussen worden gehanteerd door 
D’Ieteren op de verkoop van nieuwe voertuigen, waardoor erkende dealers drijfveren ondervinden op hierop te concurreren. 
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interbrand concurrentie. Op die volgende vraag hebben 31% bij particulieren (sectie 11 in bijlage C) en 27% bij 

bedrijfswagens een erkende garage van het merk aangeduid, wat wijst op intrabrand concurrentie (26% bij geleasede 

wagens, sectie 35 in bijlage C).  

128. Aan de respondenten werd gevraagd waarom ze het voertuig van het gekozen merk hebben aangeschaft bij  de 

betreffende autodealer of garage hebben aangeschaft (secties 9 en 33 in bijlage C). Respondenten konden meerdere 

redenen aanduiden. De grafieken tonen hierbij sterke verschillen tussen particuliere wagens en bedrijfswagens. Daar 

waar bij de eerste groep de aankoopprijs van het voertuig, de reputatie van de garage (en de klantenbinding) en de 

ligging van de garage als belangrijkste redenen worden aangegeven, is het belang van ligging veel meer uitgesproken 

bij leasing ten aanzien van de andere zaken. Het belang van ligging, voornamelijk bij bedrijfswagens, maar ook bij 

particuliere wagens, wijst op een bijkomende bezorgdheid ten aanzien van de geanalyseerde concentratie.  

 

Grafiek 1: resultaten particuliere wagens 
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Grafiek 2: resultaten bedrijfswagens  

 

129. Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat op het moment van de verkoop, een zekere mate van intra-

brand concurrentie speelt, waarbij consumenten verschillende erkende garages bezoeken of contacteren. De ligging van 

de garage speelt hierbij een zeer belangrijke rol, zowel bij particuliere wagens als bedrijfswagens.  

 

iv) Financiële bonussen op naverkoop en de implicaties op de concurrentie tussen partijen 

130. Uit het onderzoek stelt de auditeur vast dat er financiële bonussen (zowel in verkoop als naverkoop) worden 

voorzien door D’Ieteren ten aanzien van de erkende concessiehouders. Met betrekking tot naverkoop, kunnen de 

jaarlijkse financiële bonussen worden ingedeeld in kwantitatieve en kwalitatieve bonussen. 

131. [vertrouwelijk] 112 113 

132. [vertrouwelijk] 114 115 

133. [vertrouwelijk] 

134. [vertrouwelijk] 116 

135. [vertrouwelijk] 117 

 
112 [vertrouwelijk]  
113 [vertrouwelijk] 
114 [vertrouwelijk] 
115 [vertrouwelijk] 
116 [vertrouwelijk] 
117 [vertrouwelijk] 
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136. [vertrouwelijk] 118 119 

137. [vertrouwelijk]  

138. [vertrouwelijk] 120 

139. [vertrouwelijk] 

v) Analyse reistijd klanten tot dichtstbijzijnde erkende garage 

140. In bijlage B van het bijkomende onderzoek wordt per verzorgingsgebied en per merk onderzocht in welke mate de 

klanten van de partijen vanuit de postcode van hun woonplaats naar de dichtstbijzijnde erkende garage gaan. 

141. Wanneer het vanuit het perspectief van de consument niets zou uitmaken naar welke garage wordt gegaan voor 

onderhoud en herstel binnen het erkende netwerk van de Volkswagen-groep - gegeven dat alle aspecten van 

dienstverlening identiek zouden zijn en waardoor dus concurrentie tussen de erkende garages geen enkele rol speelt 

- wordt verwacht dat in principe alle consumenten naar de dichtstbijzijnde of best bereikbare erkende garage gaan 

voor onderhoud en herstel aan hun voertuig (vanuit de voor hen relevante vertreklocatie). Er is in dat geval immers 

geen reden om meer reistijd te verspillen om een identieke dienstverlening te verkrijgen. 

142. De resultaten uit bijlage B.1 tonen echter aan dat er een zeer hoog percentage (gemiddeld 45% (!) overheen de 

betrokken verzorgingsgebieden en merken) van klanten van de garages van de partijen bestaat dat niet naar de 

dichtstbijzijnde erkende garage gaat. Het hoogste percentage is terug te vinden voor de Audi garage Coox Motors te 

Dilsen-Stokkem, waarbij 64,4% van de transacties in de database voor onderhoud en herstel voor het jaar 2017 

overeenkomt met een klant die niet naar de dichtstbijzijnde erkende Audi garage is gegaan vanuit de postcode van 

de woonplaats. Bij 31,8% van het totaal aantal transacties was de Audi garage Willems (Genk- AD) van de Delorge 

groep een dichter alternatief in termen van reistijd. Dit betekent dus dat deze laatste klanten van Coox Motors 

(Dilsen-Stokkem) gekozen hebben voor de Coox garage terwijl de Audi garage van de Delorge groep in Genk eigenlijk 

dichterbij gelegen was vanuit hun woonplaats. 

143. Er dient hierbij opgemerkt te worden dat er twee factoren bestaan waardoor deze resultaten met enige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te worden. De woonplaats blijkt niet voor alle klanten de relevante 

vertreklocatie te zijn om langs te gaan bij een garage, ook de werklocatie of een andere plaats kan relevant zijn. 

Niettemin blijkt uit de klantenbevraging dat de woonplaats voor de meeste klanten de relevante locatie te zijn. 121 

Anderzijds werden de reistijden berekend vanuit het centrum van de postcode van de woonplaats van de klant, gezien 

het exacte adres van de klant niet beschikbaar is in de database, wat mogelijks een vertekening met zich kan 

meebrengen voor klanten die aan de rand van een postcode wonen. 

144. De auditeur besluit echter dat gegeven de grootteorde van de berekende percentages het bijna niet anders kan dat 

er een wezenlijk deel van de klanten van de garages van de partijen bewust kiest om niet langs te gaan bij de 

dichtstbijzijnde erkende garage voor onderhouds- en/of herstellingswerken. De resultaten kunnen enkel verklaard 

worden door het feit dat er toch bepaalde aspecten zijn van dienstverlening die verschillen tussen de erkende garages 

en dat er dus wel concurrentie aanwezig is in de markten voor onderhoud en herstel tussen de erkende garages van 

de Volkswagen-groep. 

 
118 [vertrouwelijk] 
119 [vertrouwelijk] 
120 [vertrouwelijk] 
121 Uit de bijlage C, sectie 49 met betrekking tot de relevante vertreklocatie blijkt dat over alle antwoorden heen 73,7% de woonplaats als 
relevante vertreklocatie aangeeft. Slechts 7,1% geeft de werklocatie als vertreklocatie aan en 10,9% een plaats tussen woon en 
werkplaats in. 
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vi) Car-Pass gegevens worden niet geschikt geacht voor een switching analyse 

145.  Alhoewel de Car-Pass gegevens zich uitermate lenen voor een statische berekening van de marktaandelen, is het 

auditoraat van oordeel dat Car-Pass gegevens niet geschikt zijn voor een dynamische switching-analyse omwille van 

de hierna volgende redenen:  

 ten eerste bevatten de Car-Pass gegevens geen indicatie van het type herstelling dat werd uitgevoerd aan het 

voertuig. Hierdoor is het niet mogelijk om na te gaan of een verandering van garage kan worden aanzien als een 

waardig alternatief voor bv. de uitvoering van complexe herstellingen door de erkende garage of als een verandering 

van garage eerder een aanvulling zou zijn op erkende garage voor kleine herstellingen zoals bv. de vervanging van 

ruitenwissers, banden of glas.   

 verder zijn er meerdere aanwijzingen dat de concurrentie tussen garages reeds speelt vanaf de aankoop van een 

voertuig. De informatie met betrekking tot de concurrentie bij aankoop van een voertuig zit echter niet vervat in de 

Car-Pass gegevens. Door het Auditoraat werd daarom op basis van de data van de partijen een analyse uitgevoerd 

om na te gaan of de reistijd van de postcode van de klant tot de desbetreffende garage van de partijen de kortste is 

ten opzichte van andere dichtbij gelegen erkende garages (in termen van reistijd).     

 tenslotte laat de data van Car-Pass niet toe om na te gaan of een voertuig van eigenaar is veranderd. Hoewel dit 

geen probleem vormt voor de statische berekening van de marktaandelen omdat deze het resultaat is van het totaal 

aantal registraties bij de partijen ten opzichte van het totaal aantal registraties in een verzorgingsgebied, is het in 

een dynamische analyse overheen meerdere jaren niet mogelijk om na te gaan of een verandering van garage het 

gevolg is van de voorkeur van de mogelijks nieuwe eigenaar van het voertuig. 

vii) Reacties van de klanten na kennisname van de concentratie  

146. Aan het einde van de vragenlijst122 werd gevraagd of de respondenten nog bijkomende opmerkingen wilden 

neerschrijven. Nergens in de vragenlijst werd hun mening betreffende de overname expliciet bevraagd, ook niet in deze 

vraag. Toch hebben 59 respondenten zich expliciet kritisch uitgelaten over onderhoud en herstel aan hun voertuig. 

Hierbij wordt frequent verwezen naar de toegenomen consolidatie in de sector en de impact hiervan op de prijs en de 

kwaliteit van de dienstverlening. 

147. Enkele opmerkingen worden hierbij benadrukt die als bijzonder relevant worden beschouwd om het bestaan van 

concurrentie tussen Delorge en Coox vóór de concentratie te illustreren. 

“ Het samen gaan van de verschillende VAG garages in de provincie is geen goede zaak naar kwaliteit en prijs voor de 

consument. We gaan toch niet in Antwerpen of Luik prijs vragen voor een nieuwe wagen ook al liggen de marges 

kort bij elkaar. Als klant wil je erkend worden als je al verschillende wagens hebt gekocht bij 1 bepaalde garage. 

Dit komt ook het persoonlijke contact ten goede. Anders ben je maar een nummer en ga je sneller naar een 

bekende onafhankelijke garage in de buurt voor het nodige onderhoud.Hier is de prijs van een onderhoud zelfs 

een stuk goedkoper omdat ze zich niet aan de opgelegde regels moeten houden van het merk. » 

“ Het is zeer jammer dat er Limburg nog maar 1 grote speler is waardoor er prijsafspraken zijn en het onderhoud veel 

te duur is geworden. Klanten worden opgelicht voor hun onderhoud!” 

“ Er worden teveel, zelfs relatief grote garages,overgenomen en opgeslorpt tot hele grote waarbij concurrentie niet 

meer kan meespelen en wie anders dan de klant betaald de rekening !” 

“De tijd dat je je verbonden voelde is voorbij 'dankzij' de megagroepen die alle garages opslorpen.Je wordt bediend 

door 'gestudeerde' yuppies die nog weinig empathie aan de dag leggen.Handelen is er niet meer bij,je moet 

 
122 Zie bijlage C, sectie 51. 
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gewoon zelf alle garages afschuimen voor de beste prijs ,je configuratie laat je bij je eerste bezoek opmaken.Even 

bellen voor info gaat niet meer,het is afspraak,langsgaan en........betalen.Herstel en onderhoud zit gebeiteld in 

hokjes,alles te nemen en uiteraard een stevige factuur telkens. De goede tijd in familiaire garages is voorbij.” 

« Bedrijfswagen is gekozen in functie van leasebudget.  Bij een eigen aankoop zou ik overwegen om een ander merk 

aan te kopen, gezien er voor deze merken geen concurrentie meer is in Limburg. » 

« Er zijn te weinig garages in de buurt en deze merkengarages kunnen eender welke prijs vragen, zonder de 

mogelijkheid naar een andere multi-merken garage te gaan.” 

“Gezien de overnames en groepen is er voor de aankoop van een wagen weinig onderhandelingsruimte.” 

« Jammer dat de 'kleine' merkgarages eruit gaan.  Blijkbaar onder dwang van invoerder of andere belangen.  Deze 

garages bieden een excellente dienstverlening en zijn zeer klantvriendelijk.  Hier wordt nog geluisterd naar de 

klant.  Ook niet te begrijpen dat invoerders deze garages sluiten omwille dat ze net zo klantvriendelijk zijn.  Grote 

garages doen ook niet wat ze bevragen in enquetes.  Voorbeeld : er wordt zeer vaak NIET geantwoord op mails. 

Dit is toppunt van klantonvriendelijk.  Dit was bij Volkswagen Delorge Hasselt en betrokken medewerker was 

'hoofd' dan nog van salesteam.  Niet te  begrijpen. » 

148. Andere opmerkingen zijn te vinden aan het einde van de bijlage bij het klantenonderzoek.  

VI.3.2.c. Het belang van de erkenning 

149. Een van de bevindingen van de klantenbevraging betreft een sterkere substitueerbaarheid tussen erkende garages 

onderling in vergelijking met de substitueerbaarheid tussen erkende garages en andere soorten garages.  

150. In de vorige secties is reeds aangehaald dat er een sterke mate van loyaliteit is ten aanzien van erkende garages. 

Respondenten die overwegen om ooit/na de garantieperiode te veranderen, blijken zeer risico-avers te zijn ten 

aanzien van garages zonder erkenning, en dit voornamelijk voor de grotere, meer algemene onderhouds- en 

herstellingswerken. Voor meer specifieke onderhouds- en herstellingsdiensten, zijn de percentages voor erkende 

garages lager. Bij de bedrijfswagens zijn de resultaten nog meer uitgesproken, vooral voor geleasede wagens. Deze 

vaststelling geldt ook voor voertuigen met een leeftijd van maximaal vier jaar (zie grafieken 4 en 8, hieronder). 

151. Een gelijkaardige vraag werd gesteld aan diegene die reeds in werkelijkheid naar verschillende soorten garages zijn 

langsgeweest.  

152. De algemene antwoorden op deze vraag over alle respondenten “particuliere wagens” heen liggen niet in lijn met 

wat respondenten (die nog nooit andere garages hebben bezocht, maar dit wel overwegen) verwachten. Het aandeel 

dat naar erkende garages gaat, ligt beduidend lager. Indien echter enkel de resultaten worden genomen voor 

voertuigen van maximaal vier jaar oud, liggen de resultaten wel sterk in lijn met de grafieken die de verwachtingen 

projecteren. Op basis van de klantenbevraging blijkt dat voor specifieke onderhouds- en hersteldiensten de 

gespecialiseerde marktspelers en multimerkketens reeds vanaf de eerste levensjaren van een voertuig zou 

concurreren met de erkende garages. Voor de meer algemene onderhouds- en hersteldiensten, is die concurrentie 

pas effectief zodra het voertuig meer dan vier jaar oud is. 
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Grafiek 3: garages die worden overwogen door respondenten voor particuliere wagens 
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Grafiek 4: garages die worden overwogen door respondenten voor particuliere wagens met een leeftijd van maximaal 4 jaar  
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Grafiek 5: garages die worden overwogen door respondenten voor bedrijfswagens   
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Grafiek 6: garages die worden overwogen door respondenten voor geleasede bedrijfswagens 
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Grafiek 7: garages die werden bezocht door respondenten voor particuliere wagens 
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Grafiek 8: garages die werden bezocht door respondenten voor particuliere wagens van maximaal 4 jaar oud
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153. Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat minstens op basis van de 

klantenbevraging de substitueerbaarheid tussen erkende garages onderling ook voor bepaalde 

naverkoopdiensten groter is, met name zware/complexe herstellingen, in mindere mate ook 

lichte/eenvoudige herstellingen, een nazicht ten gevolge van een elektronische diagnose en een 

algemene onderhoudsbeurt, dan tussen erkende garages enerzijds en (onafhankelijke of multimerk) 

garages zonder erkenning anderzijds, zeker in de eerste vier levensjaren van het voertuig. Het 

concurrentieel voordeel dat erkende garages hebben dankzij de mogelijkheid om voertuigen te kunnen 

verkopen, wordt dus ook bij de naverkoopdiensten verder bestendigd. Gezien de maximale rijtijd die 

respondenten bereid zijn af te leggen voor een onderhoud en herstel, blijven echter voor heel wat 

personen die in de provincie Limburg wonen post-transactie geen alternatieve erkende marktspelers 

meer over om naar uit te wijken. 

VI.3.2.d. Impact van nieuwe erkenningen van erkende herstellers binnen het erkende netwerk van 

D’Ieteren 

154. Zoals het Mededingingscollege heeft aangegeven in haar beslissing van 15 juni 2020 heeft D’Ieteren 

bepaalde oud-concessiehouders opnieuw een erkenning (voor naverkoop of “Service Partner”) 

toegestaan.123  

155. Teneinde de vraag te beantwoorden welke de impact zou zijn van nieuwe erkenningen voor 

naverkoop van garages op een locatie die een effect zou kunnen uitoefenen op de huidige 

concentratie, is het noodzakelijk om de doelstellingen van het Market Area plan van D’Ieteren 

alsook de context van de Europese regelgeving in aanmerking te nemen. 

156. [vertrouwelijk] 124 Met betrekking tot, onderhavige concentratie betrof dit initieel de creatie van 

twee Market Area zones, Limburg West onder leiding van de groep Delorge en Limburg Oost onder 

leiding van de groep Coox. Na afhaken van de groep Coox heeft de groep Delorge het leiderschap 

toegewezen gekregen over beide vermelde zones.125 

157. [vertrouwelijk] 126 127  

158. [vertrouwelijk] 128 

159. [vertrouwelijk] 129 130  

160. Op dit punt is het van belang om opnieuw te herinneren aan de vaststelling dat een 

klantenloyaliteitseffect aanwezig is vanaf het moment van aanschaf van een voertuig, waarbij de 

 
123 Zie onderzoeksdossier, punt 8.4. 
124 [vertrouwelijk]   
125 Zie Voorstel van Beslissing van 25 mei 2020, §44. 
126 [vertrouwelijk] 
127 [vertrouwelijk] 
128 [vertrouwelijk] 
129 [vertrouwelijk] 
130 [vertrouwelijk] 
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(erkende) garage waar de klant het voertuig heeft aangeschaft, start met een concurrentieel 

voordeel op onderhouds- en herstellingswerken.131 

161. Naast de bepalingen en doelstellingen van het Market Area plan van D’Ieteren, moet er echter ook 

worden rekening gehouden met de geldende Europese groepsvrijstellingsverordening. Het erkende 

naverkoopnetwerk van D’Ieteren wordt daarbij contractueel gekwalificeerd als een kwalitatief 

selectief distributienetwerk.132 Een kwalitatief selectief distributienetwerk vereist daarbij de 

openstelling van het erkende netwerk voor elke garage die voldoet aan de vastgestelde kwalitatieve 

vereisten.133 De aanstelling van de twee oud-concessiehouders is een rechtstreeks gevolg hiervan.  

162. Indien echter de doelstellingen van het Market Area plan daarbij in aanmerking worden genomen, 

komt de auditeur tot de conclusie dat de Market Area leider binnen zijn zone de controle aanhoudt 

over elk bestaand134 verkooppunt voor nieuwe voertuigen135 en bijgevolg ook een initieel 

concurrentieel voordeel op onderhouds- en herstellingswerken aanhoudt voor alle nieuwe 

voertuigen die verkocht worden door de uitbatingsites binnen de gegeven Market Area.  

163. Daaruit concludeert de auditeur dat een erkende hersteller die geen verkoopsactiviteiten uitoefent 

geen stabiele klantenbasis op lange termijn kan opbouwen, toch niet in vergelijking met de erkende 

concessies van de Market Area leider met een verkoopcontract.136 De auditeur is dan ook van 

mening dat de lange termijn rentabiliteit van zulke erkende herstellers niet is gegarandeerd en dat 

bijgevolg de extra benoeming(en) van bijkomende erkende herstellers binnen een Market Area zone 

een verwaarloosbare impact zou uitoefenen op de concurrentiële positie van de aanmeldende partij 

post-concentratie.  

164. De voorgenomen concentratie verzwaart dit voormelde effect gezien de uitgebreide zone waar de 

Market Area leider de controle zou nemen over de verkooppunten. 

VI.3.2.e. Belang van het leasingsegment 

165. In het Voorstel van Beslissing van 25 mei 2020 werd gesteld dat de mededingingsbeperkende effecten 

in het leasingsegment mogelijks nog sterker zijn omdat klanten met een leasewagen in principe niet 

kunnen uitwijken naar onafhankelijke garages en voor hun onderhoud en herstel enkel terecht 

kunnen bij garages uit het erkende netwerk. 

 
131 Zie het Voorstel van Beslissing van 25 mei 2020, §344 en §345 en voetnoot 248 alsook punt VII.2.4. Marktaandelen 
naar leeftijd van voertuigen.  
132 Zie de merkspecifieke “Service Partner Agreements”, artikel 1, onderzoeksdossier, punt 7.32 (document “20200722 
wetransfer-a7c04e.zip”). 
133 Zie in dit verband de Aanvullende richtsnoeren betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor de 
verkoop en herstelling van motorvoertuigen en voor de distributie van reserveonderdelen voor motorvoertuigen, 
2010/C 138/05, §70. 
134 Daarbij gezamenlijk overeengekomen tussen D’Ieteren en de Market Area leider. Zie supra §158. 
135 In dit verband is het van belang te vermelden dat de verkoopcontracten (“Dealer Agreements”) zijn gebaseerd op 
een kwantitatief als kwalitatief selectief distributiesysteem. Met andere woorden, naast kwalitatieve criteria kan het 
aantal erkende verkooppunten worden beperkt door de importeur. Zie de merkspecifieke “Dealer Agreements”, artikel 
1, onderzoeksdossier, punt 7.32 (document “20200722 wetransfer-a7c04e.zip”). 
136 De auditeur merkt op dat zo’n erkende hersteller waarschijnlijk een klantenbasis zou hebben dat enigszins 
vergelijkbaar is met een gespecialiseerde onafhankelijke hersteller waarvan de beslissing van 25 mei 2020 reeds heeft 
aangetoond dat het marktaandeel (zeer) beperkt blijft. 
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166. Op basis van de antwoorden uit de marktbevraging bij leasingmaatschappijen alsook de resultaten van 

de klantenbevraging kan bevestigd worden dat de verbondenheid van het leasingsegment met de 

erkende garages (nog) hoger ligt dan bij particuliere voertuigen.  

167. De auditeur stelt immers vast dat de overgrote meerderheid van de leasingmaatschappijen 

onderhouds- en herstellingswerken aan voertuigen uit hun vloot laat uitvoeren bij het erkende 

netwerk.137 Slechts enkele marktspelers hebben huidig een overeenkomst met onafhankelijke 

garageconcepten.138 

168. Verder blijkt uit de antwoorden dat de leasingnemer de keuze van garage over het algemeen 

beperkt blijft tot de garages die contractueel zijn geëngageerd door de betrokken 

leasingmaatschappij.139 

169. De voornaamste criteria om een overeenkomst voor onderhoud en/of herstel aan de 

personenwagens en/of LCV af te sluiten zijn: (1) de prijs en (2) de klantenbeleving of de 

klantentevredenheid.140 Andere elementen die werden weerhouden betreffen de geografische 

spreiding binnen het netwerk van aangesloten garages141, het belang van erkende 

concessiehouders omwille van garantie142, het werken via een MRT-platform, het gebruik maken 

van een elektronisch facturatiesysteem143 en de nabijheid en persoonlijk contact met de klant144. 

170. Uit de resultaten van de klantenbevraging blijkt evenzeer dat de klantenbinding bij 

leasingvoertuigen proportioneel veel hoger ligt dan bij particuliere voertuigen.  

171. Op basis van deze elementen concludeert de auditeur op goede gronden dat de marktaandelen 

binnen een leasingsegment nog hoger zouden liggen. Verder gelet op het grote aantal 

leasingvoertuigen in omloop ten aanzien van het totale aantal voertuigen, oefenen deze voertuigen 

 
137 Antwoord van AB Lease van 16 juli 2020, onderzoeksdossier, punt 8.3.1; antwoord van Arval van 10 juli 2020 [niet-
vertrouwelijke versie], onderzoeksdossier, punt 8.3.3; antwoord van Athlon Car Lease van 15 juli 2020, 
onderzoeksdossier, punt 8.3.4; antwoorden van Directlease, J&T Autolease en Leasense van 9 juli 2020, 
onderzoekdossier, punten 8.3.6, 8.3.8 en 8.3.10; antwoord van KBC Autolease van 9 juli 2020, onderzoekdossier, punt 
8.3.9; antwoord van Vancia Car Lease van 15 juli 2020, onderzoeksdossier, punt 8.3.15. 
138 Antwoord van Leaseplan van 10 juli 2020 [niet-vertrouwelijke versie], onderzoeksdossier, punt 8.3.12; antwoorden 
van Justlease en Terberg Business Mobility van 6 juli 2020, onderzoeksdossier, punt 8.3.11 en 8.3.16. 
139 Antwoord van AB Lease van 16 juli 2020, onderzoeksdossier, punt 8.3.1; antwoord van Arval van 10 juli 2020 [niet-
vertrouwelijke versie], onderzoeksdossier, punt 8.3.3; antwoord van Athlon Car Lease van 15 juli 2020, 
onderzoeksdossier 8.3.4; antwoorden van Directlease, J&T Autolease en Leasense van 9 juli 2020, onderzoekdossier, 
punten 8.3.6, 8.3.8 en 8.3.10; antwoord van KBC Autolease van 9 juli 2020, onderzoekdossier, punt 8.3.9; antwoord van 
Leaseplan van 10 juli 2020 [niet-vertrouwelijke versie], onderzoeksdossier, punt 8.3.12; antwoord van Vancia Car Lease 
van 15 juli 2020, onderzoeksdossier, punt 8.3.15; antwoorden van Justlease en Terberg Business Mobility van 6 juli 
2020, onderzoeksdossier, punt 8.3.11 en 8.3.16. 
140 Antwoord van Arval van 10 juli 2020 [niet-vertrouwelijke versie], onderzoeksdossier, punt 8.3.3; antwoord van 
Athlon Car Lease van 15 juli 2020, onderzoeksdossier 8.3.4; antwoorden van Directlease, J&T Autolease en Leasense van 
9 juli 2020, onderzoekdossier, punten 8.3.6, 8.3.8 en 8.3.10; antwoord van Leaseplan van 10 juli 2020 [niet-
vertrouwelijke versie], onderzoeksdossier, punt 8.3.12; antwoord van Vancia Car Lease van 15 juli 2020, 
onderzoeksdossier, punt 8.3.15; 
141 Antwoord van Arval van 10 juli 2020 [niet-vertrouwelijke versie], onderzoeksdossier, punt 8.3.3. 
142 Antwoord van KBC Autolease van 9 juli 2020, onderzoekdossier, punt 8.3.9. 
143 Antwoord van Athlon Car Lease van 15 juli 2020, onderzoeksdossier 8.3.4. 
144 Antwoorden van Directlease, J&T Autolease en Leasense van 9 juli 2020, onderzoekdossier, punten 8.3.6, 8.3.8 en 
8.3.10. 
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bovendien een grote impact uit op de merkspecifieke markten voor onderhoud en herstel. En in dit 

geval monopoliseren de erkende herstellers alsook de partijen bij de transactie, gezien de beperkte 

duur van de leasingcontracten, de winsten die kunnen worden gemaakt op het gebied van 

onderhoud en herstelling. 

172. Tot slot geeft het merendeel van de antwoorden aan dat er geen reëel verschil noch een verschil 

qua perceptie bestaat aangaande de restwaarde van de voertuigen van het wagenpark wanneer 

deze werden onderhouden in een erkende of een onafhankelijke garage.145 Enkel de 

maatschappijen die deel uitmaken van de Van Mossel Groep146 delen deze zienswijze niet. Zij stellen 

dat het feit dat hun voertuigen uitsluitend in het officiële net worden onderhouden ervoor zorgt dat 

handelaars die einde contract voertuigen kunnen kopen weten dat deze voertuigen alle 

terugroepacties hebben ondergaan, en daarbij volgens de voorschriften van de constructeur 

nagekeken zijn. Hierdoor bieden zij bij de herverkoop gemakkelijker garantie aan hun eindklanten. 

En dit zou resulteren in een hogere restwaarde van het betrokken voertuig.147 

VI.3.3. Beoordeling van de auditeur 

173. Betreffende de intrabrand concurrentie binnen het erkende netwerk van D’Ieteren, heeft de 

auditeur verschillende analyses uitgevoerd en de consistentie van de resultaten ervan laat toe te 

concluderen dat er intrabrand-concurrentie bestaat tussen de erkende herstellers binnen het 

netwerk van D’Ieteren. 

174. De auditeur heeft eerst gemerkt op dat een kwalitatief selectief distributiesysteem op een 

merkspecifieke markt voor onderhoud en herstel vanuit mededingingsrechtelijk standpunt als opzet 

heeft om de lokale concurrentie te stimuleren, door het erkende netwerk over het algemeen open 

te houden en daarbij marktmechanismen de plaats en het aantal erkende herstellers te laten 

bepalen op basis van de lokale vraag, en daarbij consumenten te laten profiteren van meer 

concurrentie tussen erkende herstellers. 

175. De invoering van kwalitatieve selectieve distributiestelsels heeft onder meer tot gevolg gehad dat 

stringente kwaliteitseisen werden aangenomen, waardoor inderdaad de vraag kan gesteld worden 

in welke mate erkende herstellers nog steeds met elkaar concurreren.  

176. De klantenbevraging heeft met name de grote loyaliteit van de klanten aan de garage die hen hun 

voertuig heeft verkocht aan het licht gebracht, of deze klanten nu eigenaar zijn van een 

personenwagen of van een bedrijfswagen. Deze bevinding is belangrijk omdat het aantoont dat de 

mogelijkheid om voertuigen te kunnen verkopen, een belangrijk concurrentieel voordeel biedt om 

achteraf ook de naverkoopdiensten te kunnen aanleveren. 

 
145 Antwoord van AB Lease van 16 juli 2020, onderzoeksdossier, punt 8.3.1; Antwoord van Athlon Car Lease van 15 juli 
2020, onderzoeksdossier 8.3.4; antwoord van KBC Autolease van 9 juli 2020, onderzoekdossier, punt 8.3.9; antwoord 
van Leaseplan van 10 juli 2020 [niet-vertrouwelijke versie], onderzoeksdossier, punt 8.3.12; antwoorden van Justlease 
en Terberg Business Mobility van 6 juli 2020, onderzoeksdossier, punt 8.3.11 en 8.3.16. 
146 De auditeur merkt op dat de Van Mossel Groep verschillende erkende garages uitbaat met activiteiten in verkoop 
(nieuw/tweedehands) en onderhoud en/of herstel van meerdere concurrerende merken. 
147 Antwoorden van Directlease, J&T Autolease en Leasense van 9 juli 2020, onderzoekdossier, punten 8.3.6, 8.3.8 en 
8.3.10. 
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177. Uit de klantenbevraging komt verder een subsidiaire intrabrand concurrentie op de verkoop van 

nieuwe voertuigen148 naar voren en de impact daarvan op de winst die erkende herstellers kunnen 

halen uit onderhouds- en herstellingsdiensten, gelet op de bestaande klantenloyaliteit. Deze 

demonstratie kon ook worden gemaakt voor personenwagens en bedrijfswagens. 

178. Het bijkomende onderzoek heeft niettemin uitgewezen dat de erkende herstellers enerzijds financiële 

drijfveren ondervinden om meer klanten te proberen aan te trekken voor onderhoud en/of herstel 

(kwantitatieve bonus) en anderzijds ook financiële bonussen verkrijgen door een hogere mate aan 

(dan contractueel vereist) service te verlenen (voor zover deze zich vertaalt in een hogere appreciatie 

vanwege klanten). 

179. De voormelde drijfveren moeten samen worden geoordeeld met de analyse van de reistijd van de 

klanten die aantoont dat een aanzienlijk gedeelte van de klanten niet noodzakelijk de 

dichtstbijzijnde erkende garage verkiezen voor een onderhoud en/of herstel. Daarnaast is de 

auditeur van mening dat, alhoewel de Car-Pass gegevens zich uitermate lenen voor een statische 

berekening van de marktaandelen, ze zijn niet geschikt zijn voor een dynamische switching-analyse. 

180. De auditeur heeft ook rekening gehouden met de talrijke reacties van klanten na de kennisname 

van de concentratie, met name dewelke het bestaan van intrabrand-concurrentie tussen de partijen 

illustreren. 

181. De auditeur concludeert uit het geheel van bovenstaande elementen dat er sprake is van een zekere 

mate van concurrentie tussen erkende herstellers, en in casu tussen de partijen, die verder als 

significant genoeg wordt beoordeeld om een concurrentiële druk uit te oefenen tussen de partijen 

onderling en die verloren zou gaan bij het voltrekken van de onderhavige concentratie. 

182. Daarnaast kan de auditeur, op basis van de klantenbevraging, ook de conclusie bevestigen die reeds 

werd getrokken in eerste fase dat de substitueerbaarheid tussen erkende garages onderling ook voor 

bepaalde naverkoopdiensten groter is, met name zware/complexe herstellingen, in mindere mate 

ook lichte/eenvoudige herstellingen, een nazicht ten gevolge van een elektronische diagnose en een 

algemene onderhoudsbeurt, dan tussen erkende garages enerzijds en (onafhankelijke of multimerk) 

garages zonder erkenning anderzijds, zeker in de eerste vier levensjaren van het voertuig, dat een 

essentieel onderdeel vormt van de winst die erkende herstellers kunnen maken op onderhouds- en 

herstellingsdiensten. 

183. Verder is de auditeur van oordeel dat de benoeming van nieuwe erkende herstellers door D’Ieteren, 

die niet behoren tot een groep gecontroleerd door een Market Area leider, omwille van voormelde 

klantenloyaliteit na aanschaf van een voertuig, op lange termijn niet dezelfde rentabiliteit zouden 

vertonen als de erkende hersteller(s) behorende tot een Market Area groep en aldus onvoldoende 

concurrentiële druk zou(den) kunnen uitoefenen, voor zover zulke nieuwe erkende herstellers zouden 

worden benoemd op een locatie die een effect zou kunnen uitoefenen op de huidige concentratie 

(wat trouwens concreet niet het geval zou zijn). 

 
148 De auditeur merkt op dat er eveneens substantiële kwantitatieve en kwalitatieve financiële bonussen worden 
gehanteerd door D’Ieteren op de verkoop van nieuwe voertuigen, waardoor erkende dealers drijfveren ondervinden op 
hierop te concurreren. 
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184. Tot slot kan de auditeur ook concluderen, zowel op basis van de klantenbevraging als de uitkomsten 

van een onderzoek onder leasemaatschappijen dat de mededingingsbeperkende effecten in het 

leasingsegment mogelijks nog sterker zijn dan in het personenautosegment omdat klanten met een 

leasewagen in principe niet kunnen uitwijken naar onafhankelijke garages en voor hun onderhoud 

en herstel enkel terecht kunnen bij garages uit het erkende netwerk. En in dit geval monopoliseren 

de erkende herstellers alsook de partijen bij de transactie, gezien de beperkte duur van de 

leasingcontracten, de winsten die kunnen worden gemaakt op het gebied van onderhoud en 

herstelling. 

VI.4. Conclusie van de auditeur aangaande de gevolgen van de voorgenomen transactie 

185. De beslissing van het Mededingingscollege BMA-2020-C/C-20 van 15 juni 2020 bevestigt dat de 

aangemelde concentratie valt binnen het toepassingsgebied van Boek IV van het Wetboek van 

Economisch recht.  

186. In het dispositief van deze beslissing, heeft het Mededingingscollege een bijkomend onderzoek 

geopend met een precieze omvang. 

187. Bijgevolg heeft het Auditoraat bijkomende informatie verzameld teneinde deze punten te 

verduidelijken alsook sommige punten te behandelen die zijn opgeworpen tijdens de zitting. Deze 

bijkomende informatie werd opgenomen in het huidige bijkomende Voorstel van Beslissing.  

188. De aanmeldende partij heeft geen verbintenissen neergelegd om de aanzienlijke 

mededingingsbeperkingen die de transactie teweeg zou brengen, te remediëren. 

189. Gelet op artikel IV.9, §4 WER dat stelt dat concentraties die tot gevolg hebben dat een daadwerkelijke 

mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel daarvan op een significante wijze wordt 

belemmert, onder andere door het in het leven roepen of versterken van een machtpositie, worden 

ontoelaatbaar verklaard; 

Gelet op de bevindingen op grond van het onderzoek in eerste en het bijkomend onderzoek; 

en gelet op de afwezigheid van enige verbintenissen van de aanmeldende partij is de auditeur van 

oordeel dat - voor wat betreft de lokale merkspecifieke markten voor onderhoud en herstelling aan 

personenwagens en LCV - de concurrentie van de aanwezige marktspelers post-transactie binnen de 

lokale verzorgingsgebieden van de betrokken garages niet als afdoende kan beschouwd worden om 

het risico op significante niet-gecoördineerde mededingingsbeperkende horizontale gevolgen uit te 

sluiten en kan de auditeur het Mededingingscollege enkel voorstellen de transactie ontoelaatbaar te 

verklaren conform artikel IV.69, §1 lid 4 WER voor de volgende betrokken markten :  

- de lokale verzorgingsgebieden van Delorge Automotive (Hasselt), Garage Willems 

(Maaseikerbaan, Genk) en Coox Motors (Dilsem-Stokkem) voor onderhoud en herstel aan 

personenwagens van het merk Audi; 

- de lokale verzorgingsgebieden van Delorge Lommel en Garage Jaspers (Bree) voor onderhoud en 

herstel aan personenwagens van het merk Skoda; 
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- de lokale verzorgingsgebieden van Garage Jaspers (Bree), Coox Motors (Rekem-Lanaken), 

Delorge Bilzen en Garage Willems (André Dumontlaan, Genk) voor onderhoud en herstel aan 

personenwagens en LCV van het merk Volkswagen. 

De redenen waarom de concentratie moet worden verboden zijn hierboven reeds omstandig 

uiteengezet. Zij kunnen als volgt worden samengevat : 

1) Op basis van de met DIV-gegevens berekende marktaandelen kan worden vastgesteld dat met name 

in de verzorgingsgebieden waarbij de garages van de groep Delorge en van groep Coox relatief dicht 

bij elkaar liggen er een beduidende verhoging is van de marktconcentratie ten gevolge van de 

transactie. Dit wordt gereflecteerd in het hoge gezamenlijke marktaandeel en een sterk increment 

hiervan ten gevolge van de transactie, met name voor de merken Audi, Skoda en in een mindere mate 

wanneer Volkswagen en Volkswagen CVI als één merk beschouwd worden. De conclusie dat de 

marktconcentratie beduidend verhoogt ten gevolge van de voorliggende transactie wordt bevestigd 

en zelfs versterkt op basis van de Car-Pass gegevens en dit voor alle onderzochte merken. In 

verschillende verzorgingsgebieden overschrijdt het marktaandeel de drempel van 40% of zelfs 50% 

op basis van de Car-Pass gegevens, met een delta HHI-waarde ruim boven 250;149  

2) De transactie heeft ook tot gevolg dat de enige resterende erkende concurrent van de groep Delorge 

verdwijnt in de provincie Limburg, waar de groep Delorge reeds bijzonder sterk aanwezig is. Voor een 

groot deel van de Limburgse klanten vormt een erkende garage buiten de provincie echter geen 

volwaardige uitwijkoptie, gezien de verre reistijd en de daarmee gepaard gaande kosten. Indien zij 

enkel bij een erkende garage terecht kunnen of wensen te gaan, hebben ze post-transactie slechts 

één keuzemogelijkheid meer over binnen een aanvaardbare reistijd. Zelfs de onafhankelijke garages 

zullen geen echt alternatief vormen omdat dat er onvoldoende reservecapaciteit van de lokale 

onafhankelijke garages ter beschikking is, die bovendien sterk gefragmenteerd is, om als volwaardige 

uitwijkmogelijkheid te dienen voor de klanten van de onderzochte erkende garages van de partijen 

en dus om de mededingingsbeperkende gevolgen van de concentratie tegen te gaan; 

3) De transactie zal de asymmetrie verder versterken die huidig reeds aanwezig is op deze markt met 

één of hoogstens twee duidelijke marktleiders, gevolgd door een sterk versnipperde 

restconcurrentie.150 De belangrijkste onafhankelijke garages die courante onderhouds- en 

herstellingswerkzaamheden uitvoeren, voeren slechts een fractie uit van de volumes ten opzichte van 

de partijen. Deze asymmetrie zorgt voor een duidelijke marktmacht in hoofde van de marktleider(s). 

De transactie zal deze asymmetrische situatie versterken met een verdere verhoging van de 

marktmacht bij de enige overgebleven marktleider tot gevolg; 

4) De transactie zal de kloof tussen de gefuseerde onderneming en de gefragmenteerde 

restconcurrentie  vergroten. De resterende onafhankelijke garages verschillen niet enkel in omvang, 

maar ook het product- en dienstenaanbod van deze garages dient ten aanzien van de erkende 

garages als minder substitueerbaar te worden beschouwd dan het product- en dienstenaanbod van 

 
149 Voor de relevante drempels in de 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, zie punten 17 – 21. 
150 Hierbij moet worden opgemerkt dat deze onafhankelijke garages niet noodzakelijk klein zijn in hun totale capaciteit. 
Multimerkgarages kunnen bijvoorbeeld relatief groot zijn in totale omvang. Hun beperkte marktaandeel is gerelateerd 
aan de capaciteit voor onderhoud en herstel aan de merken betrokken bij de transactie.  
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deze erkende garages. Deze bestaande of minstens gepercipieerde verschillen in het aanbod vinden 

hun oorzaak onder meer in de exclusieve toegang tot verkoop en garantie en andere klantenbindende 

effecten verbonden aan de erkenning binnen het netwerk van de Volkswagen-groep, die belangrijke 

drempels vormen voor de klant om over te schakelen naar het onafhankelijke netwerk. 

5) De transactie zal in de onderzochte verzorgingsgebieden tot gevolg hebben dat de concurrentie 

tussen de twee meest naaste concurrenten  wegvalt met een verhoogd risico op niet-gecoördineerde 

effecten als gevolg. Het is aannemelijk dat de transactie omvangrijke negatieve unilaterale effecten 

tot gevolg zal hebben: 

-  Naar de consumenten toe :  

-  verhoging van prijzen voor onderhouds- en herstellingswerkzaamheden of op zijn minst een 

verminderde drijfveer om af te wijken van de richtprijzen gestuurd door D’Ieteren; 

- vermindering van de kwaliteit en/of flexibiliteit van dienstverlening (bv. door langere 

wachttijden, doorsturen van klanten naar andere garages binnen de groep, etc.) of een 

verminderd aanbod van faciliteiten (bv. aanbieding van een vervangwagen) die voorheen 

werden aangeboden om te verhinderen dat klanten zouden veranderen van erkende 

concessiehouder of om deze juist aan te trekken; 

- Naar concurrenten toe: er is mogelijks ook een tweede orde effect waarbij bepaalde onafhankelijke 

lokale concurrenten in reactie op de concentratie de prijzen van hun diensten zullen verhogen; 

6) de analyses hebben ook aangetoond dat de niet-gecoördineerde effecten niet kunnen worden 

gecompenseerd door concurrentie van nieuwe toetreders of uitbreiding bij bestaande garages, door 

de compenserende afnemersmacht van de klanten of de mogelijke efficiëntiewinsten die door de 

transactie teweeg zouden kunnen gebracht worden.  

VII. Verbintenissen 

190. Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om verbintenissen aan te bieden om 

een beslissing te verkrijgen op grond van artikel IV.69 §1 lid 2 WER. 

VIII. Voorstel tot beslissing 

191. De auditeur stelt het Mededingingscollege voor, bij toepassing van artikel IV.69, §1 lid 4, volgende 

beslissing te nemen:  

i. vast te stellen dat de concentratie niet toelaatbaar is; 

ii. de splitsing van de gegroepeerde ondernemingen of activa, het stopzetten van de gemeenschappelijke 

controle of elke andere geëigende maatregel te bevelen met het oog op het herstellen van een 

daadwerkelijke mededinging. 

IX. Vertrouwelijkheid 

192. Hiervoor kan verwezen worden naar de vertrouwelijkheidsbeslissing van de auditeur”. 
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IV. Schriftelijke opmerkingen van de Aanmeldende partij van 26 

augustus 2020 

86. De Aanmeldende partij legde voor op 26 augustus 2020 wat volgt: 

“1.INLEIDING  

1. In dit document legt de aanmeldende partij haar schriftelijke opmerkingen neer bij het Gemotiveerd 

Voorstel van het auditoraat dat zij op 3 augustus jongstleden heeft ontvangen.  

2.DE STELLING VAN HET AUDITORAAT NA HET EERSTE FASE ONDERZOEK 

2. Na het eerste-fase onderzoek concludeerde het Auditoraat dat de voorgestelde transactie tot een 

significante beperking van de mededinging op een aantal lokale markten voor merkspecifiek 

onderhoud en herstel van personenwagens zou leiden. 

3. Het standpunt van de auditeur steunt op de gedachte dat de erkende garages van beide groepen 

elkaars naaste of –zoals in de Gemotiveerd Voorstel wordt gesteld– elkaars meest naaste concurrent 

zijn, en consumenten, na de transactie, geen “uitwijkmogelijkheid” meer zouden hebben naar een 

andere erkende garage.  

4. De concurrentiedruk van de onafhankelijke garages is, in de ogen van het Auditoraat, onvoldoende 

om mogelijke prijsstijgingen of kwaliteitsverlies als gevolg van het verdampen van de concurrentie 

tussen de erkende garages van de groepen Delorge en Coox te neutraliseren omdat de onafhankelijke 

garages in vergelijking met de fusieonderneming slechts een geringe omvang hebben, over 

onvoldoende reservecapaciteit zouden beschikken en alvast, in de beleving van de consument, geen 

vergelijkbare kwaliteit en service zouden aanbieden als erkende garages. 

5. Het Auditoraat stelde ook vast dat een erkende garage die een personenwagen verkoopt het 

“logische eerste aanspreekpunt voor verdere diensten-na-verkoop” is en dat onafhankelijke garages 

dit voordeel niet hebben (randnummer 343 van het eerste-fase besluit).  

6. Het is daarbij niet duidelijk of het Auditoraat van oordeel was dat het klantenbindende effect, dat 

naar zijn mening nog wordt versterkt door de geldende garantiesystemen, van de verkoop van 

personenwagens enkel geldt ten opzichte van onafhankelijke herstellers (zoals randnummer 343 laat 

veronderstellen) dan wel of het Auditoraat ook vaststelde dat een vergelijkbaar klantenbindend effect 

bestaat ten aanzien van andere erkende garages.  

7. In randnummer 344 van het eerste fase besluit, stelde het Auditoraat dat “de garage die het voertuig 

verkoopt heeft vanaf dat ogenblik een concurrentieel voordeel ten opzichte van andere garages voor 

de verdere naverkoopdiensten151” en maakt daarbij geen onderscheid tussen onafhankelijke en 

 
151  Randnummer 344 stelt verder dat “(d)eze concurrentie valt in de verschillende Limburgse verzorgingsgebieden 
volledig weg ten gevolge van de concentratie gezien er slechts één erkende marktspeler is.”  Het is net meteen duidelijk 
naar welke concurrentie het Auditoraat hierbij verwijst. Is het de concurrentie bij de verkoop van de personenwagens of 
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erkende garages. Dat lijkt alvast te suggereren dat het Auditoraat ook van oordeel was dat het 

klantenbindend effect van de verkoop van een personenwagen voor het verstrekken van onderhouds-

en hersteldiensten, niet enkel geldt ten opzichte van onafhankelijke garages maar ook ten aanzien 

van andere erkende garages. 

1. DE BEWIJSLAST VAN HET AUDITORAAT   

8. Het Auditoraat stelt nu voor om op grond van Artikel IV. 9,§ 4 WER de concentratie ontoelaatbaar te 

verklaren omdat zij die tot gevolg zou hebben dat een daadwerkelijke mededinging op de Belgische 

markt of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.  

9. Het Gemotiveerd Voorstel van het Auditoraat steunt niet, zoals hierboven reeds aangegeven, op de 

vaststelling dat de transactie een machtspositie in het leven zou roepen of versterken.   

10. Bijgevolg steunt het Gemotiveerd Voorstel noodzakelijkerwijs op de gedachte dat de significante 

belemmering van de mededinging waartoe de aangemelde transactie aanleiding geeft, wordt 

veroorzaakt door het wegvallen van “aanzienlijke remmingen die de fuserende partijen van tevoren 

door de mededinging op elkaar uitoefenden, en met een verlaging van de concurrentiedruk voor de 

overige concurrenten” (zie randnummer 25 van Verordening Nr. 139/2004).   

11. Dit zijn, zoals het Gerecht recentelijk bevestigde in de zaak T-399/16 CK Telecoms UK Investments t. 

Commissie, de twee essentiële elementen die het Auditoraat cumulatief moet aantonen om de 

conclusie te staven dat er sprake is van een significante belemmering van de mededinging, in het 

geval de transactie geen machtspositie in het leven roept of versterkt. 

12. Bovendien kan een concentratie slechts onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden 

verklaard, indien de significante belemmering van de mededinging het rechtstreekse en onmiddellijke 

gevolg is van de concentratie. Een dergelijke belemmering die zou voortvloeien uit de toekomstige 

beslissingen van de fusieonderneming, kan enkel als een rechtstreeks en onmiddellijk gevolg van de 

concentratie worden beschouwd indien dit toekomstige gedrag mogelijk wordt gemaakt en 

economisch gezien rationeel is door de wijziging van de kenmerken en de structuur van de markt ten 

gevolge van de concentratie (zie de zaak T-399/16 CK Telecoms UK Investments t. Commissie 

randnummer 114 en ook zaak T-79/12, Cisco Systems and Meesagenet t. Commissie randnummer 

118).  

13. Het initiële onderzoek van het Auditoraat toonde deze elementen niet aan.  

2. DE VRAAG VAN HET COLLEGE   

14. Die vaststelling werd, alvast impliciet, bijgetreden door het College in randnummer 69 van het besluit, 

waarin het stelde dat “de vraag rijst naar de mate waarin er ook zonder de transactie ook echt sprake 

is van concurrentie tussen erkende verdelers”. En in het bijzonder zich afvroeg “in welke mate de voor 

 
de concurrentie bij het aanbieden van onderhouds- en hersteldiensten ?  Wat de verkoop van personenwagens betreft 
heeft het Auditoraat reeds vastgesteld dat de transactie op deze markt niet leidt tot een significante belemmering van 
de mededinging.   
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erkende verdelers geldende regels, die ook na de concentratie voor de nieuwe groep zullen gelden, 

de gevreesde mededingingsbeperkende gevolgen van de concentratie kunnen vermijden, 

respectievelijk naar de mate waarin thans sprake is van een daadwerkelijke mededinging die door de 

concentratie significant kan worden beperkt in de zin van artikel IV.9 § 4 WER.” 

3. HET AUDITORAAT TOONT NIET AAN DAT DE FUSERENDE PARTIJEN DAADWERKELIJK MET ELKAAR 

CONCURREREN OP DE RELEVANTE ONDERHOUDSMARKTEN  

15. Het bijkomende onderzoek van het Auditoraat reikt geen elementen aan die op plausibele wijze 

aantonen dat de transactie tot een significante belemmering van de mededinging in de relevante 

verzorgingsgebieden zou leiden.  

16. Niettemin betoogt het Auditoraat op basis van zijn bevindingen in het aanvullend onderzoek dat “er 

sprake is van een zekere mate van concurrentie tussen erkende herstellers, en in casu tussen de 

partijen, die verder als significant genoeg wordt beoordeeld om een concurrentiële druk uit te 

oefenen tussen de partijen onderling en die verloren zou gaan bij het voltrekken van de onderhavige 

concentratie” (randnummer 181).  

17. Deze bijkomende elementen treffen echter geen doel.  

18. Hieronder zal de aanmeldende partij elk element waarop het Auditoraat steunt puntsgewijs 

weerleggen.   

3.1. De regelgeving met betrekking tot kwalitatieve distributie in de automobielsector  

19. Het Auditoraat is in de eerste plaats van oordeel dat de door een niet-langer toepasselijke 

Verordening 1400/2002 nagestreefde doelstelling een feitelijke grondslag biedt om vast te stellen dat 

erkende garages “effectief concurreren om klanten op een (merkspecifieke) markt voor onderhoud 

en herstel (randnummer 103) omdat deze regelgeving uitgaat van de veronderstelling dat erkende 

herstellers ook effectief met elkaar concurreren. 

20. Deze stelling wekt grote verbazing. De door verordening nagestreefde doelstelling geeft immers op 

geen enkele manier inzicht in de reële concurrentiedynamiek, in het bijzonder in de strategische en 

commerciële keuzes van de op relevante markt erkende en onafhankelijke garages en het gedrag en 

de keuzeparameters van de consumenten die herstel- en onderhoudsdiensten aankopen.  

21. De marktstructuur en de concurrentiedynamiek zijn feitelijke elementen die slechts op basis van 

nauwgezet empirisch onderzoek kunnen worden aangetoond. De al dan niet uitdrukkelijke aspiraties 

van de regelgever die het regelgevend handelen stuurden, in het bijzonder wanneer wordt verwezen 

naar een niet langer toepasselijke verordening, of de aanvullende, interpretatieve richtsnoeren van 

een mededingingsautoriteit, zijn geen feitelijke gegevens die de realiteit van de marktstructuur of -

marktdynamiek reveleren.   

22. Deze elementen zijn dan ook niet relevant voor de beantwoording van de voorliggende vraag.   



51 

 

3.2. De financiële bonussen  

23. De jaarlijkse financiële bonussen die D’Ieteren aan haar concessiehouders verstrekt, zijn het volgende 

element waarop het Auditoraat steunt in zijn poging om een het bestaan van een daadwerkelijke 

concurrentie tussen de erkende garages aan te tonen. 

24. [Vertrouwelijk] 

25. Deze stelling treft geen doel.  

26. Het zou immers verbazing wekken dat D’Ieteren een bonusmechanisme op wisselstukken creëert om 

de concurrentie tussen erkende garages aan te wakkeren[Vertrouwelijk] 

27. Het bonusmechanisme beoogt enkel om D’Ieterens verkoop van originele wisselstukken, een 

belangrijk onderdeel van haar activiteiten, op peil te houden.  

28. [Vertrouwelijk] 

29. [Vertrouwelijk] 

30. [Vertrouwelijk]  

31. [Vertrouwelijk] 

32. [Vertrouwelijk]  

33. [Vertrouwelijk] 

34. [Vertrouwelijk] 

35. [Vertrouwelijk]  

3.3. De reistijd en de klantenloyauteit 

36. Het volgende element waarop het Auditoraat steunt om het bestaan van onderlinge concurrentie 

tussen de erkende garages in de relevante markten beweerdelijk aan te tonen is de vaststelling dat 

“een zeer hoog percentage (gemiddeld 45 % ! overheen de betrokken verzorgingsgebieden en 

merken) van klanten van de garages van de partijen bestaat dat niet naar de dichtstbijzijnde erkende 

garage gaat”.   

37. Deze loutere vaststelling leidt het Auditoraat tot de conclusie “dat gegeven de grootteorde van de 

berekende percentages het bijna niet anders kan (wij onderlijnen) dat er een wezenlijk deel van de 

klanten van de garages van partijen bewust kiest om niet langs te gaan bij de dichtstbijzijnde erkende 

garage voor onderhouds-en of herstellingswerken. De resultaten kunnen enkel verklaard worden (wij 

onderlijnen) door het feit dat er toch bepaalde aspecten van de dienstverlening zijn die verschillen 
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tussen de erkende garages en dat er dus wel concurrentie aanwezig is in de markten voor onderhoud 

en herstel tussen de erkende garages van de Volkswagen-groep”.  

38. Ook deze stelling treft geen doel. Het door het Auditoraat gevoerde onderzoek toont enkel aan dat 

een deel van de door een erkende garage bediende cliënteel in 2017 niet naar de meest nabije garage 

trok voor een onderhoudsbeurt of een herstelling. Bovendien ziet de analyse uitsluitend op de huidige 

situatie en kan dus geenszins worden gebruikt als conclusie over de effecten van de voorgenomen 

transactie. 

39. Het Auditoraat gaat echter niet op zoek naar de oorzaken van dit gedrag. Het gaat er zonder verder 

onderzoek van uit dat “het bijna niet anders kan” dat de “resultaten enkel kunnen worden verklaard” 

door het feit dat de dienstverlening van de erkende garages beweerdelijk verschillen.  

40. Deze aanname wordt echter op geen enkele wijze gestaafd.   Het Auditoraat reikt geen enkel tastbaar 

bewijs aan dat haar veronderstelling  met name dat de kwaliteit van de dienstverlening van de 

relevante erkende garages merkbaar verschilt en dat dit vermeende kwaliteitsverschil de 

garagekeuze voor het uitvoeren van onderhouds- of herstelwerken stuurt, met de werkelijkheid 

overeenstemt (ondanks de andere feitelijke elementen die reeds in de eerste fase van het onderzoek 

werden verzameld, en waarbij werd aangetoond dat de leden van een selectief distributiestelsel, op 

verzoek van de leverancier, contractueel verplicht zijn een eenvormige en kwaliteitsvolle 

dienstverlening aan te bieden om de hevige concurrentie van andere automerken en onafhankelijke 

herstellers het hoofd te bieden).  

41. De door het Auditoraat aangeleverde analyse spreekt deze veronderstelling ook volkomen tegen. 

Indien de kwaliteit van de dienstverlening het doorslaggevende keuzecriterium zou zijn om een wagen 

ter herstelling bij een erkende garage aan te bieden en de kost van een langere reistijd zou 

rechtvaardigen, dan zouden de door  het Auditoraat aangeleverde overzichtstabellen nauwelijks enig 

“verkeer” tussen de Delorge-garages moeten aantonen.  Deze garages worden immers door dezelfde 

groep uitgebaat waardoor de prijszetting en de kwaliteit van de dienstverlening niet van elkaar 

verschillen.  Niettemin kan worden vastgesteld dat voor elke herstelling in een Delorge-garage die 

voor de betrokken cliënt niet de meest nabije erkende garage was, er verscheidene andere Delorge-

garages als de meest nabije garage worden aangemerkt.  Anders gezegd, een cliënt die zijn of haar 

wagen in een meer nabije Delorge-garage had kunnen aanbieden, gaf niettemin de voorkeur aan een 

verder gelegen Delorge-garage met dezelfde prijszetting en de dezelfde kwaliteitsvolle 

dienstverlening. 

42. Bovendien duiken ook een brede waaier van andere erkende garages die niet door Delorge of Coox 

worden gecontroleerd in deze tabellen op, vaak met een percentage van herstellingen waarvoor zij 

de meest nabije garage waren dat even groot is als een andere Coox- of Delorge-garage.  

43. Hieruit kan enkel worden besloten dat de stelling van het Auditoraat dat na de fusie er geen 

uitwijkmogelijkheden meer zouden zijn buiten het door Delorge gecontroleerde netwerk niet wordt 

ondersteund door zijn empirisch onderzoek. Immers de door het Auditoraat aangeleverde cijfers 

geven aan dat een deel van het cliënteel dat vandaag door een Delorge of een Coox garage wordt 

bediend er niet de voorkeur aan gaf om de wagen voor herstelling of onderhoud aan te bieden bij de 
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dichtstbijzijnde erkende garage die wordt geëxploiteerd door een andere groep, maar zich wel tot 

deze garage kan wenden. 

44. Tot slot staat de veronderstelling op gespannen voet met andere elementen in het dossier. Het 

Auditoraat heeft immers, zoals hierboven reeds aangestipt, ook vastgesteld dat er een “grote mate 

van loyauteit aan dezelfde garage (bestaat) na aanschaf van het voertuig” (zie ook randnummer 105 

van Gemotiveerd Voorstel waarin het Auditoraat stelt dat “de belangrijkste bevinding van de 

klantenbevraging ligt in de grote mate van loyauteit aan dezelfde garage na aanschaf van het 

voertuig”).   

45. Ofschoon het Auditoraat verzuimt deze loyauteit voor elke betrokken markt afzonderlijk nauwkeurig 

in kaart te brengen, is zij de meest voor de hand liggende verklaring dat sommige consumenten er de 

voorkeur aan geven om een herstelling niet bij de meest nabij gelegen garage te laten uitvoeren, 

maar in de verder gelegen garage van aanschaf.  De beschikbare data geven in elk geval aan dat er 

nauwelijks cliënten overstappen van een Delorge-garage naar een Coox-garage of omgekeerd. 

46. De aanmeldende partij heeft aan Oxera gevraagd om te onderzoeken of klanten die zich in een 

Delorge-garage hebben aangeboden zich ook hebben aangeboden in een Coox-garage of omgekeerd 

en of de klanten hun auto voor herstelling aanbieden in de garage van aanschaf. 

47. Oxera stelde vast dat slechts[1-3%] van de personenwagens die in 2018 door een Delorge-garage 

werden hersteld of onderhouden in de periode 2015 tot en met 2018 ook door een Coox-garage 

werden hersteld. Omgekeerd werd in dezelfde periode slechts [5-10%] van de auto’s die in 2018 door 

een Coox-garage werden hersteld of onderhouden ook door een Delorge-garage hersteld.  

48. Oxera constateerde tevens dat [85-90%] van de klanten die een VW-personen auto kocht in 2015 de 

daaropvolgende drie jaren zijn of haar personenwagen voor ten minste één herstelling aanbood in 

de garage van aanschaf. Dit percentage sluit nauw aan bij [85-90%] wanneer alle garages van een 

groep in ogenschouw neemt.   

49. Deze bijzonder hoge percentages geven aan dat wat de herstel-en onderhoudskeuze van Delorge en 

Coox-klanten betreft er nauwelijks sprake is van enige “churn” of concurrentie.  Zowel Delorge als 

Coox-klanten blijken erg loyaal.  

50. Het spreekt dan ook voor zich dat de concurrentieparameters die gelden op de markt voor de verkoop 

van personenwagens in ruime mate de keuze van de erkende garage bepalen. Het Auditoraat geeft 

in randnummer 127 van het Gemotiveerd Voorstel aan dat de aankoopprijs, de reputatie van de 

garage en de ligging van de garage de belangrijkste redenen zijn die de keuze van de garage van 

aanschaf bepalen. Op deze markt trotseren de erkende garages van de Volkswagengroep een stevige 

concurrentie van de verdelers van andere automerken. Zowel het Auditoraat als het College hebben 

in de eerste fase reeds vastgesteld dat de voorgenomen transactie op die markt geen significante 

beperking van de mededinging veroorzaakt.  

51. Eénmaal de keuze van erkende garage van aanschaf is gemaakt, kan echter niet langer een merkbare 

significante concurrentie tussen erkende garages voor het verstrekken van onderhouds-en 
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hersteldiensten worden waargenomen. Het bijkomende onderzoek van het Auditoraat heeft op geen 

enkele manier aangetoond dat in de relevante verzorgingsgebieden de Delorge- en Coox-garages nog 

daadwerkelijk met elkaar strijden om onderhouds-en herstelwerken te verstrekken. 

3.4. De reacties van klanten na kennisname van de concentratie 

52. De aanmeldende partij neemt tot slot met stijgende verbazing kennis van het belang dat het 

Auditoraat hecht aan de opmerkingen die een klein en niet-representatief staal van deelnemers aan 

de door het Auditoraat georganiseerde klantenbevraging heeft verstrekt. Deze opmerkingen 

overstijgen niet het niveau van een gratuite en sloganeske bewering, zonder feitelijke grondslag. 

Zulke beweringen kunnen dan ook moeilijk als relevant bewijsmateriaal worden aangemerkt. 

53. Overigens bieden verscheidene, in randnummer 147 van het Gemotiveerd Voorstel geciteerde 

opmerkingen waarvan het Auditoraat stelt dat zij “als bijzonder relevant worden beschouwd om het 

bestaan van concurrentie tussen Delorge en Coox voor de concentratie te illustreren” geen steun aan 

de gedachte dat de voorgenomen transactie een vermeende concurrentie op de herstel- en 

onderhoudsmarkt doet verdampen.   

54. Ter illustratie kan worden aangestipt dat de eerste in randnummer 147 opgenomen citaat aanvangt 

met een opmerking die betrekking heeft op de aankoop van een nieuwe wagen (“Wij gaan toch niet 

in Antwerpen of Luik prijs vragen voor een nieuwe wagen ook al liggen de marges kort bij elkaar”). 

Vervolgens geeft de betrokkene aan dat hij of zij “als klant wil … erkend worden als je al verschillende 

wagens hebt gekocht in 1 bepaalde garage”, een bewering die het bestaan van en de hang naar een 

grote klantenloyauteit lijkt te illustreren, om tot slot het alternatief van onafhankelijke garages in de 

verf te zetten “Anders ben je maar een nummer en ga je sneller naar een bekende onafhankelijke 

garage in de buurt voor het nodige onderhoud. Hier is de prijs van een onderhoud zelfs een stuk 

goedkoper omdat ze zich niet aan de opgelegde regels moeten houden van het merk”.   

3.5. Geen switching analyse  

55. De aanmeldende partij betreurt dat het Auditoraat geen switching analyse heeft uitgevoerd op basis 

van de beschikbare Car-Pass gegevens en dat zij geen toegang tot deze gegevens heeft gekregen om 

zelf zulke analyse uit te voeren.  

56. Partijen kunnen twisten over de vraag of deze data zich tot zulke analyse lenen. Hierboven wordt 

reeds verwezen naar de analyse die door Oxera is uitgevoerd op basis van de beschikbare data. 

57. Belangrijker is de vaststelling dat het Auditoraat het niet nodig achtte in een zaak waarbij het 

voorstelt om de voorgenomen transactie te verbieden, een switching analyse uit te voeren, door 

bijvoorbeeld een fijnmazige analyse van inkooppatronen of diversion ratio’s voor de relevante 

verzorgingsgebieden te berekenen waarbij de concurrentiedruk in kaart wordt gebracht tussen, voor 

zover die bestaat, erkende garages van partijen en tussen erkende garages van partijen en 

onafhankelijke garages en in het bijzonder rekening wordt gehouden met de identiteit van de garage 

van aanschaf, de vraag of de wagen een nieuwe wagen dan wel tweedehands wagen betreft, de 

leeftijd van de wagen en daaraan verbonden restwaarde in verhouding tot het voorgestelde 
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herstelbedrag.  Zulke analyse ontbreekt, ondanks het feit dat het Auditoraat over een brede database 

beschikte. 

58. De klantenbevraging die het Auditoraat heeft ondernomen kan moeilijk als een valabele switching 

analysis worden beschouwd. Deze bevraging, waarbij methodologische kanttekeningen kunnen 

worden geplaatst en waarvan de representativiteit in vraag moet worden gesteld, is geen robuuste, 

op betrouwbare data steunende analyse van het concrete aankoopgedrag in de relevante 

verzorggingsgebieden.  Zij brengt de onderlinge concurrentieverhoudingen tussen partijen, niet in 

kaart. Zij geeft geen inzicht in de concurrentiedruk die Delorge-garages op Coox-garages of 

omgekeerd de Coox-garages op de Delorge-garages in de relevante verzorgingsgebieden zou 

uitoefenen. Zulke analyse ontbreekt. 

59. In elk geval geeft randnummer 176 van het Gemotiveerde Voorstel aan dat de klantenbevraging “de 

grote loyauteit van de klanten aan de garage die hen het voertuig heeft verkocht” aan het licht heeft 

gebracht. In randnummer 177 luidt het dat “ (u)it de klantenbevraging komt verder een subsidiaire 

interbrand concurrentie op de verkoop van nieuwe voertuigen naar voren en de winst die erkende 

herstellers kunnen halen uit onderhouds- en herstellingsdiensten, gelet op de bestaande 

klantenloyauteit”. 

60. Het is niet echter niet meteen duidelijk of en op welke manier de klantenbevraging al deze elementen 

werkelijk aan het licht heeft gebracht.  

61. In de randnummers 125 t.e.m. 128 van het gemotiveerd Gemotiveerd Voorstel verwijst het 

Auditoraat naar de intrabrand concurrentie bij de aanschaf van een wagen. Deze analyse heeft geen 

betrekking op de vraag of er na de aanschaf van een voertuig nog een significante overstap is van de 

garage van aanschaf naar een andere erkende garage. De analyse van het Auditoraat laat de vraag 

volkomen open of en in welke mate er nog een merkbare mededinging bestaat tussen erkende 

garages bij het uitvoeren van herstel en onderhoudsdiensten na de aanschaf. 

62. Niettemin erkent het Auditoraat dat de keuze van de garage bij de aanschaf van een wagen in ruime 

mate en voor een lange periode de keuze van de garage voor de onderhouds- en herstellingswerken 

bepaalt. De in het onderzoek vermelde resultaten geven niet aan dat die keuze een andere impact 

heeft op erkende garages en niet-erkende garages. 

3.6. Leasing en de onderlinge concurrentie van erkende garages  

63. Het Auditoraat is van mening dat de “mededingingsbeperkende effecten in het leasingsegment 

mogelijks nog sterker zijn omdat klanten met een leasewagen in principe niet kunnen uitwijken naar 

onafhankelijke garages”. 

64. De opvatting dat de beweerdelijke mededingingsbeperkende effecten van de voorgenomen 

transactie nog erger zijn in het leasingsegment, lijkt niet met de realiteit te stroken. 

65. Verscheidene leasingmaatschappijen geven immers aan dat zij met de erkende dealers afspraken 

hebben gemaakt voor het onderhoud en herstelling van hun vloot en dat zij de onderhouds-en 
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herstellingskosten voor hun rekening nemen152.   De concurrentiële dynamiek bij de onderhandeling 

(die vaak via de autoproducent dan wel de invoerder lopen) van zulke overeenkomsten is verschillend 

in vergelijking met de dynamiek die speelt wanneer een particuliere eigenaar zijn wagen voor herstel 

aanbiedt. 

66. Een particuliere eigenaar zal zelden of nooit een “offerte” bij één of meerdere garages aanvragen, 

vooraleer zijn auto voor herstel aan te bieden.  Zoals eerder reeds aangestipt is de loyauteit ten 

aanzien van de garage van aanschaf bijzonder groot en een auto wordt dan ook meestal voor herstel 

bij de garage van aanschaf aangeboden zonder voorafgaande prijsonderhandeling.   

67. Voor leasingnemers is de prijs zonder belang, aangezien zij de herstellingskost niet rechtstreeks 

moeten dragen.  Voor leasingmaatschappijen is dan weer van belang dat zij aan hun cliënteel een 

brede waaier van erkende herstelpunten kunnen aanbieden. Hoe breder het aanbod van erkende 

herstelpunten een leasingmaatschappij in haar portefeuille heeft opgenomen, hoe attractiever haar 

concurrentiële positie is.    

68. Erkende garages zijn dan ook niet elkaars rechtstreekse concurrenten in dit marktsegment. Een 

leasingmaatschappij zal er immers eerder naar streven om zo veel als mogelijk zo niet alle erkende 

garages in een verzorgingsgebied te contracteren en niet om binnen een verzorgingsgebied slechts 

één of een beperkt aantal erkende hersteller(s) aan te stellen die alle herstellingen van de leasingvloot 

voor zijn of hun rekening nemen. Erkende garages zijn in die context complementaire aanbieders van 

herstel-en onderhoudsdiensten, geen concurrentiële aanbieders.  

69. Bovendien kunnen leasingmaatschappijen bogen op een brede kennis van het prijsniveau van 

herstellings-en onderhoudswerken (over alle merken heen), en op die manier significante 

aankoopmacht uitoefenen zowel, indien onderhandelingen plaats grijpen op het producenten-of 

distributeursniveau bij de verkoper van het wagenpark als bij individuele dealers die er allemaal op 

gebrand zijn op de lijst van erkende herstelpunten van een leasingmaatschappij te worden 

opgenomen.  

3.7. Het Auditoraat verzuimt aan te tonen dat de transactie zou leiden tot een verlaging van de 

concurrentiedruk voor de overige concurrenten 

70. Het Auditoraat heeft geen enkele feitelijke grondslag of begin van bewijs aangereikt waaruit zou 

blijken dat “er mogelijks een tweede orde effect waarbij bepaalde onafhankelijke concurrenten in 

reactie op de concentratie de prijzen van hun diensten zullen verhogen”.   

71. Het Auditoraat heeft dan ook verzuimd om dit essentieel element van het onderzoek uit te voeren. 

 
152  Zie bijvoorbeeld Athlon : Het onderhoud en/of herstel wordt niet betaald door leasinggebruiker. Kosten 
worden gefactureerd aan Athlon en betaald door Athlon. Arval : Voor de grote meerderheid van onze klanten is het 
onderhoud en/of herstel inbegrepen in het leasingcontract en de financiering en het beheer lopen via Arval. Leaseplan : 
De onderhouds- en herstellingskosten worden echter rechtstreeks door de betrokken garage aan Leaseplan gefactureerd.   
Tarieven voor onderhouds-en herstellingswerken en andere gerelateerde kosten worden in de meeste gevallen bepaald 
in samenwerkingsovereenkomsten die LeasePlan afsluit met constructeurs, garages, dealers of met onafhankelijke 
garagegroepen.  
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4. CONCLUSIE MET BETREKKING TOT HET TWEEDE FASE ONDERZOEK 

72. De bovenstaande elementen geven aan dat het bijkomend onderzoek van het Auditoraat de 

onderlinge concurrentieverhoudingen tussen partijen in de relevante verzorgingsgebieden niet in 

kaart heeft gebracht en dat zij ook geen enkel feitelijk element aandraagt dat aannemelijk maakt dat 

de transactie zou leiden tot een vermindering van de concurrentie tussen niet-erkende garages. 

73. Niettemin is het Auditoraat van oordeel dat “er een zekere mate van concurrentie tussen de erkende 

herstellers is” (zie randnummer 181) die “verder als significant genoeg wordt beoordeeld om 

concurrentiële druk uit te oefenen”.  Het blijft echter onduidelijk op welke concrete elementen deze 

vaststelling steunt en hoe een “zekere mate van concurrentie” voldoende is om vervolgens als 

“significant” te worden aangemerkt in de specifieke verzorgingsgebieden die het voorwerp zijn van 

dit onderzoek.   

74. Welke lading dekt het begrip “een zekere mate van concurrentie”?  Welke concurrentiegraad moet 

worden aangetoond om tot het besluit te komen dat de marktdynamiek in een lokaal 

verzorgingsgebied wordt gekenmerkt door “een zekere mate van concurrentie” ? Werd er vastgesteld 

dat de concurrentie voor een beperkt aantal herstellingen speelt, en dat dit aantal vervolgens in 

vergelijking met het totaal aantal herstellingen voldoende is om als significant te worden beschouwd?  

Of geeft dit begrip gestalte aan een subjectieve indruk die een impliciete onzekerheid in zich draagt 

over de algemene en weinig concrete bevindingen van het bijkomende onderzoek? 

75. De beoordeling van de toekomstige effecten van een voorgenomen concentratie is een complexe 

taak. 

76. Het Hof van Justitie stipte aan dat “een prospectieve analyse, zoals die welke vereist is op het gebied 

van de controle van concentraties, moet zeer zorgvuldig worden uitgevoerd, aangezien het er niet 

om gaat gebeurtenissen uit het verleden te onderzoeken, waarvoor meestal talrijke gegevens 

voorhanden zijn die toelaten de oorzaken ervan te begrijpen, en evenmin om actuele gebeurtenissen 

te onderzoeken, maar wel om in te schatten hoe waarschijnlijk toekomstige gebeurtenissen zijn 

indien een beschikking achterwege blijft waarbij de geplande concentratie wordt verboden of 

daaraan voorwaarden worden verbonden. Derhalve bestaat de prospectieve analyse in het 

onderzoek van de veranderingen die een concentratie kan teweegbrengen in de factoren die de 

mededingingssituatie op een bepaalde markt bepalen, om na te gaan of die veranderingen zullen 

leiden tot een significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging. Bij een dergelijke 

analyse moet worden onderzocht welke oorzaken welke gevolgen kunnen hebben, om uit te maken 

welke de meest waarschijnlijke scenario’s zijn” (zaak C-12/03 P, Tetra Laval t. Commissie, 

randnummers 42 en 43).  

77. Het vereiste dat het onderzoek “zeer zorgvuldig” wordt uitgevoerd is des te meer aan de orde 

wanneer de bevoegde autoriteit voorstelt om de aangemelde transactie ontoelaatbaar te verklaren.   

78. In het bijkomend onderzoek heeft het Auditoraat niet aangetoond dat concurrentiedynamiek in de 

relevante verzorgingsgebieden wordt gekenmerkt door een daadwerkelijke concurrentie tussen de 

erkende garages van partijen voor het aanbieden van onderhouds- en hersteldiensten.  Bij ontbreken 
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van zulke vaststelling kan ook niet met de nodige zorgvuldigheid worden aangetoond dat het 

beweerdelijk verdampen van een onbestaande concurrentie een significante belemmering van de 

mededinging zal veroorzaken. 

5. ENKELE BIJKOMENDE OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT DE IN DE EERSTE FASE VAN HET 

ONDERZOEK INGENOMEN STANDPUNTEN  

5.1. De berekening van de marktaandelen en de schending van het recht van verweer. 

79. De aanmeldende partij heeft reeds uitgebreid de tekortkomingen bij de berekening van het 

Auditoraat van de marktaandelen in kaart gebracht in haar eerdere schriftelijke opmerkingen. De 

aanmeldende partij zal haar bezwaren omtrent dit punt dan ook niet herhalen. De aanmeldende 

partij begrijpt dat D’Ieteren in haar schriftelijke opmerkingen nog bijkomende elementen aandraagt 

en treedt de opmerkingen van D’Ieteren volkomen bij.  

80. Randnummer 90 van het Gemotiveerd Voorstel vermeldt dat “(d)e auditeur stelt verder vast dat de 

rapporten van de externe adviseurs van de aanmeldende partij geen inhoudelijk kritiek bevatten die 

de uitgevoerde analysis van het Auditoraat in het Voorstel van Beslissing van 25 mei 2020 zouden 

ondergraven”.  

81. Hierbij moeten enkele kanttekeningen worden gemaakt. Oxera heeft enkel de mogelijkheid gekregen 

om de berekeningswijze van het Auditoraat te toetsen op basis van de ter beschikking gestelde Car-

Pass data. Het rapport van Oxera bevestigt dat de berekening zoals die door het Auditoraat werd 

uitgevoerd op basis van de Car-Pass gegevens strookt met de methodologie die het Auditoraat heeft 

bepaald.  

82. Het rapport bevestigt echter op geen enkele wijze dat deze berekeningswijze relevant en maatgevend 

zou zijn voor het berekenen van marktaandeeldata of dat de Car-Pass gegevens een voldoende 

betrouwbaar databestand vormen om zulke berekening op een betekenisvolle manier uit te voeren. 

Daarbovenop kan deze vaststelling niet gebruikt worden om te stellen dat Oxera meent dat dergelijke 

marktaandelen relevant zijn voor de concurrentiele analyse. 

83. Bovendien betreurt de aanmeldende partij dat deze data, die blijkbaar op een bijzondere manier deel 

uitmaken van het dossier, niet op een vrije manier ter beschikking zijn gesteld zodat de aanmeldende 

partij daarvan gebruik had kunnen maken om een eventueel door haar gekozen analyse (los van de 

vraag of deze data een voldoende betrouwbaar gegevensbestand vormen) uit te voeren. De toegang 

die aan Oxera werd verstrekt was enkel bedoeld om de berekening van het Auditoraat te verifiëren.   

84. Deze inperking van het recht van verweer van de aanmeldende partij kan niet worden 

gerechtvaardigd en is manifest in strijd met artikel IV 69, § 4 WER en de toepasselijke 

internationaalrechtelijke bepalingen.   

85. Artikel IV 69,§ 4 WER bepaalt dat “de beslissing van het Mededingingscollege over de grond van de 

zaak kan niet steunen op documenten en gegevens die als vertrouwelijk ten aanzien van de 

aanmeldende partij werden erkend tenzij het stukken betreft van de verkoper, van een andere 
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aanmeldende partij of van de doelonderneming en de aanmeldende partij kennis heeft kunnen 

nemen van een niet-vertrouwelijke versie of samenvatting van deze documenten en gegevens”.   

86. Het spreekt voor zich dat het beperkte toegangsrecht dat aan een economisch adviseur van 

aanmeldende partij werd verstrekt, de aanmeldende partij niet toelaat haar recht van verweer ten 

volle uit te oefenen.   

87. De aanmeldende partij heeft het recht van toegang tot alle stukken, zowel à charge en à décharge, 

die zich in het dossier bevinden.  In deze zaak kan het op geen enkele manier worden uitgesloten dat 

de Car-Pass-data (los van de vraag of zij een voldoende betrouwbaar gegevensbestand vormen) 

aantonen dat de onderlinge concurrentie tussen erkende garages gering is, of dat er geen of 

nauwelijks cliënten van Delorge-garages overstappen naar Coox-garages (of omgekeerd), of dat de 

slagkracht van onafhankelijke garages aanzienlijk is. De aanmeldende partij heeft niet de kans 

gekregen om zulke analyses uit te voeren. Deze weigering is een manifeste schending van het recht 

van verweer zoals neergelegd in artikel IV 69 § 4 WER. 

88. De aanmeldende partij neemt kennis van de stelling van het Auditoraat dat Car-Pass gegevens niet 

kunnen worden gebruikt voor een dynamische switching-analyse (randnummer 145 van de Voorstel 

tot Beslissing). Deze mogelijk betwistbare stelling biedt echter geen voldoende grondslag om 

vervolgens geen vrije toegang tot de Car-Pass gegevens te verstrekken en de aanmeldende partij – 

via haar economisch adviseur die gebonden is door een strikte vertrouwelijkheidsplicht- alsnog de 

mogelijkheid te bieden een analyse naar keuze uit te voeren, overigens zonder dat haar economische 

adviseur vooraf de resultaten van zulke analyse aan het Auditoraat moet voorleggen. Zulke werkwijze 

biedt een voldoende bescherming van mogelijk vertrouwelijke elementen die in het databestand 

besloten liggen en laat de aanmeldende partij toe om haar recht van verweer ten volle uit te oefenen.  

89. Deze manifeste schending van het recht van verweer van de aanmeldende partij is betreurenswaardig 

en kan dan ook op geen enkele manier worden gerechtvaardigd.   

5.2. De marktasymmetrie wordt versterkt en de “marktmacht in hoofde van de marktleider” wordt 

vergroot.  

90. In de eerste fase stelt het Auditoraat (zie randnummer 329 van de Beslissing) dat “het onderzoek 

toont aan dat de intrabrand concurrentie op de markten van onderhoud en herstel vandaag reeds 

sterk asymmetrisch is met één of hoogstens twee duidelijke marktleiders, gevolgd door een sterk 

versnipperde restconcurrentie.  De belangrijkste onafhankelijke garages die courante onderhouds-en 

herstellingswerkzaamheden uitvoeren, voeren slechts een fractie uit van de volumes ten opzichte van 

de partijen.  Deze asymmetrie zorgt voor een duidelijke marktmacht in hoofde van de marktleider(s). 

De transactie zal deze asymmetrische situatie versterken met een verdere verhoging van de 

marktmacht bij de enige overgebleven marktleider tot gevolg”.  

91. Deze conclusie steunt op een analyse die wel erg kort door de bocht gaat.   
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92. De richtsnoeren horizontale fusies van de Europese Commissie 153 stippen aan dat marktaandelen en 

de graad van marktconcentratie bruikbare, eerste aanwijzingen bieden voor de marktstructuren 

voor het belang van zowel de fuserende partijen als hun concurrenten voor de mededinging. 

93. Een loutere op marktaandelen gebaseerde analyse biedt echter geen voldoende basis om te 

concluderen dat een transactie tot een versterking van de marktmacht zou leiden.  Een 

marktaandelenanalyse geeft, zoals de richtsnoeren aangeven, slechts een eerste aanwijzing.   

94. Niettemin, een eerste analyse van de op basis van DIV dat door het Auditoraat berekende 

marktaandelen (waar het Auditoraat naar verwijst in het Gemotiveerd Voorstel van 3 augustus 

jongstleden) geeft aan dat de nieuwe combinatie slechts in één verzorgingsgebied de 40 % drempel 

overschrijdt.  

95. Alle andere verzorgingsgebieden zouden in principe voor een vereenvoudigde procedure in 

aanmerking komen. Punt 3 a) van aanvullende regels betreffende de vereenvoudigde procedure bij 

concentraties154 bepaalt immers dat het Auditoraat de vereenvoudigde procedure kan toepassen 

wanneer het oordeelt in het licht van alle relevante omstandigheden dat er geen twijfels bestaan over 

de toelaatbaarheid van de concentratie en dat zij geen aanleiding geeft tot verzet ….wanneer twee 

of meer van de partijen bij de concentratie op dezelfde productmarkt en geografische markt 

bedrijfsactiviteiten verrichten en het gezamenlijk marktaandeel dat zou resulteren uit de concentratie 

hoger is dan 25 % maar lager dan 40 %”. Het is daarbij opvallend dat deze voorwaarde anders dan 

de in punt 2 vermelde voorwaarde, geen verwijzing bevat naar de omvang van de door de 

concentratie veroorzaakte aanwas van het marktaandeel. 

96. Indien de combinatie in het verzorgingsgebied van Coox Bree in het referentiejaar één herstelling 

minder zou hebben uitgevoerd dan zou ook in dat verzorgingsgebied de 40 % drempel niet zijn 

overschreden.  

97. Het wekt derhalve verbazing dat ondanks het feit dat het Auditoraat in principe155 geen bezwaren 

heeft bij een fusie waarbij het gezamenlijk marktaandeel van de partijen lager dan 40 % blijft, zij in 

deze zaak de volkomen tegengestelde positie inneemt.  

98. In elk geval kan worden vastgesteld dat in de meeste verzorgingsgebieden meer dan 60 % van de 

merkspecifieke herstellingen door onafhankelijke garages wordt uitgevoerd.  Deze garages – zeker 

na het verstrijken van de garantieperiode, wanneer de loyauteit aan de garage van aanschaf 

verwatert-  oefenen een grote concurrentiële druk uit op de merkgarages. Dat  blijkt overigens ook 

uit de resultaten van de klantenbevraging die een dalende loyauteit laten optekenen in verhouding 

tot de leeftijd van de wagen. 

 
153   Richtsnoeren 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), randnummer 14.  
154   BS, 20 januari 2020. 
155  Weliswaar staat het Auditoraat vrij om bij marktaandelen die lager zijn dan 40 % in het licht van “alle relevante 
omstandigheden” de reguliere procedure toe te passen. Niettemin laten de aanvullende regels betreffende de 
vereenvoudigde procedure er geen twijfel over bestaan dat concentraties waarbij het gezamenlijk marktaandeel van de 
betrokken ondernemingen lager is de 40 % drempel in principe niet problematisch zijn.  
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99. In het bestek van deze schriftelijk opmerkingen, kan, bij wijze van voorbeeld, naar de niet-erkende 

garages worden verwezen die bij Bosch Car Service-keten zijn aangesloten.  

100. Deze keten van onafhankelijke garages wordt ondersteund door Bosch, een wereldwijde en 

toonaangevende producent van auto-onderdelen, die ook verscheidene merkfabrikanten belevert. De 

kwaliteit van de door Bosch vervaardigde en op de markt gebrachte onderdelen is dus dezelfde als 

die van originele onderdelen. Bovendien verstrekt Bosch al deze garages toegang tot de nodige 

onderhoudsinformatie en biedt bovendien fabrieksgaranties aan voor de verstrekte hersteldiensten.  

101. Op haar website prijst de organisatie haar onderhoudsdienst als volgt aan:  

Een onderhoudsbeurt bij Bosch Car Service kunt u zien als een controle. Alleen in geval van een 

defect repareren wij uw auto. Meer weten over reparaties bij Bosch Car Service? Klik dan 

hier. Bosch Car Service garandeert u: 

Kwalitatief hoogwaardig werk 

Goede, door Bosch getrainde monteurs 

Alleen de beste onderdelen in uw auto, namelijk van Bosch 

Een betrouwbare diagnose voor elke auto. De diagnoseapparatuur en software van Bosch leest 

namelijk alle automerken. 

Bosch, wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener, ondersteunt Bosch Car 

Service. Met de steun van Bosch in de vorm van een technische helpdesk en een hoog 

kennisniveau van onze monteurs (dankzij Bosch-trainingen) is uw auto bij ons in deskundige 

handen. Uw Bosch Car Service beschikt over de juiste apparatuur en de actuele kennis voor 

elke onderhoudsbeurt aan uw auto. 

Bovendien onderhouden wij uw auto volgens de fabrieksspecificaties. Daarom behoudt u de 

fabrieksgarantie. U bent dus ook welkom met uw nieuwe auto. 

102. Het verzorgingsgebied van Audi-Willems Genk is volgens het Auditoraat een problematische 

betrokken markt.  Een eenvoudige zoekactie op de website van Bosch geeft aan dat niet minder dan 

5 door Bosch erkende garages een kwalitatief volwaardig alternatief bieden voor een herstelling in 

een merkgarage, met garages in onder meer Genk, Lanaken, Oudsbergen, Diepenbeek en Hasselt. Al 

deze garages kunnen probleemloos, met een hoge kwaliteit en met gebruik van alle nodige informatie 

(rechtstreeks aangeleverd door Bosch) en diagnose-apparatuur net zoals een merkgarage een Audi-

wagen onderhouden en herstellen.  
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103. Deze garages beschikken elk over een technische expertise en hebben een omvang156 (in aantal van 

uitgevoerde herstellingen) die erkende merkgarages evenaart. Zij bieden, steunend op het Bosch-

merk, een bijzonder geloofwaardig (en goedkoper) alternatief voor de merkgarages. Het lagere 

marktaandeel van deze multi-merkgarages in een merkspecifieke markt onderschat dan ook 

volkomen hun slagkracht en de concurrentiële druk die zij in het verzorgingsgebied van 

merkspecifieke garages uitoefenen. 

104. De loutere vaststelling dat de onafhankelijke garages die tezamen meer dan de helft van de 

merkspecifieke herstellingen uitvoeren relatief lage marktaandelen hebben in de betrokken 

verzorgingsgebieden is dan ook niet maatgevend bij de beoordeling van de concurrentiedynamiek op 

de onderhouds-en herstelmarkten. 

105. Bovendien houdt de stelling dat onafhankelijke garages niet als “perfect substitueerbaar” 

(randnummer 340) worden beschouwd – en daarom geen concurrentiële druk zouden uitoefenen, 

omdat, indien zij wel perfect substitueerbaar zouden zijn, “klanten van partijen zouden overschakelen 

naar de onafhankelijke garages en/of zou er een convergentie zijn van het prijsniveau” geen stand.  

106. De differentiatie die het Auditoraat optekent is net het resultaat van de onderlinge concurrentie.  

Erkende garages trachten zich van onafhankelijke garages te onderscheiden door toepassing van de 

door de importeur of producent opgelegde kwaliteitsvoorwaarden en de opbouw en exploitatie van 

een merk, waaraan een hoger prijsniveau is verbonden. Het verschil in prijsniveau is dan ook geen 

indicatie dat erkende garages niet langer zouden concurreren met niet-erkende garages.  Dat blijkt 

ook uit grafiek 7 van het Gemotiveerd Voorstel (3 augustus), waarbij particulieren die een andere dan 

de erkende garage waar zij hun auto hebben aangekocht hebben bezocht, aangeven dat zij 

voornamelijk een andere onafhankelijke garage hebben bezocht (meer dan 75 % voor een 

 
156  In voetnoot 92 van het Voorstel tot Beslissing stelt het Auditoraat zelf vast dat onafhankelijke garages niet 
noodzakelijk klein zijn in hun totale capaciteit en dat multi-merkgarages kunnen bijvoorbeeld relatief groot zijn in totale 
omvang.  
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onderhoudsbeurt, meer dan 70 % voor een elektronische diagnose, meer dan 80 % voor een lichte 

eenvoudige herstelling en meer dan 60 % voor een zware complexe herstelling).  Grafiek 8 geeft een 

gelijkaardig beeld met iets lagere percentages voor particuliere wagens van maximaal 4 jaar oud. 

6. ALGEMENE CONCLUSIE  

107. Hierboven werd reeds aangetoond dat het Auditoraat niet heeft vastgesteld dat de erkende garages 

van de Delorge-groep en de Coox-groep voor de merkspecifieke herstelling- en onderhoudswerken 

dermate met elkaar zouden concurreren dat de transactie tot een significante belemmering van de 

mededinging zou leiden. 

108. Bovendien heeft het Auditoraat de concurrentiedruk die onafhankelijke garages op het 

merkspecifieke netwerk van erkende garages uitoefenen onvoldoende en foutief in kaart gebracht.  

De niet-erkende garages oefenen een significante concurrentiedruk uit op de erkende garages, in het 

bijzonder na het verstrijken van de garantieperiode. Niet-erkende garages bieden dan ook een 

geloofwaardig en kwalitatief alternatief voor de onderhouds-en herstellingswerken die door erkende 

garages worden aangeboden. 

109. Deze transactie kan dan ook niet tot een significante belemmering van de mededinging aanleiding 

geven.  

110. De aanmeldende partij verzoekt het College dan ook met eerbied maar ook met aandrang om de 

aangemelde transactie onvoorwaardelijk toelaatbaar te verklaren. “ 

V. Schriftelijke opmerkingen van de belanghebbende derde partij van 

26 augustus 2020 

87. De belanghebbende derde partij legde op 26 augustus neer wat volgt: 

 

1 Schending van de rechten van de verdediging - Onvolledige toegang tot CarPass gegevens  

“Het Hof van beroep te Brussel heeft bij herhaling geoordeeld dat een volledige toegang tot het dossier 
een essentiële en onmisbare schakel is in de rechten van de verdediging, en zowel op elementen ‘à charge’ 
als ‘a décharge’ betrekking heeft. Zo heeft, bij wijze van voorbeeld, het Hof in het arrest BIAC & Restair 
(2003), geoordeeld:  

“Het recht van verdediging vereist (…) dat partijen toegang hebben tot alle stukken van het dossier, 
zowel degene die de beslissing van de Raad voor de Mededinging die zij nastreven ondersteunen, 
als deze die de Raad tot een andere beslissing zouden kunnen leiden, en dat de Raad van alle 
stukken kennis kan nemen.”157 

 
157 Brussel, BIAC/Restair- Etat belge, 30 juni 2003, p. 31, Zie jaarverslag Raad voor de Mededinging de 2003, Annexen, 

Vol. 4, beschikbaar op http://statbel.fgov.be/nl/binaries/Arrets_Arresten_tcm325-29187.pdf. Zie ook 

Brussel, BIAC/Restair- Etat belge, 25 feburari 2002, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2002, p. 869 : « Le 

http://statbel.fgov.be/nl/binaries/Arrets_Arresten_tcm325-29187.pdf
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De verplichting om een niet-vertrouwelijke versie ter beschikking van de partijen te stellen werd duidelijk 
vastgesteld in het arrest Portima/CRM :158 

 “Het Hof heeft (…) reeds aangegeven dat met de toegang tot het dossier moet worden 
verzekerd dat de onderneming wier gedraging onderwerp is van een onderzoek kennis krijgt van 
het tegen haar aangevoerde bewijsmateriaal opdat ze haar standpunt over de klacht en het 
bewijsmateriaal adequaat en integraal zou kunnen formuleren. 

De rechtszekerheid vereist dat de onderneming er stellig moet kunnen op bogen dat geen andere 
bewijsstukken dan diegene die het dossier bevat zullen bijdragen aan de oordeelsvorming van de 
Auditeur, de Raad of zijn Voorzitter en dat alle verstrekte bewijsstukken, al dan niet in een 
vertrouwelijke versie, in het dossier zijn opgenomen. 

 (…) 

Portima klaagt er ook met reden over dat ze geen zicht heeft op de inhoud van verwijderde 
documenten, dat niet werd ingegaan op haar verzoek om toegang te krijgen tot een niet 
vertrouwelijke versie ervan en dat zij zodoende niet de kans heeft gehad om na te gaan of die 
documenten geen elementen ten ontlaste bevatten. 

Aan het verzoek van Portima aan de Voorzitter om toegang te krijgen tot alle dossierstukken, 
desgevallend tot een niet vertrouwelijke versie ervan (…) is geen gevolg gegeven. (…) De grief inzake 
schending van de rechten van verdediging is dan ook gegrond.” 

De niet-vertrouwelijke versie moet dus “adequaat en integraal zijn”. In casu moet vastgesteld worden dat 

geen “adequate en integrale” toegang is gegeven tot de Car-Pass gegevens. De aanmeldende partij mocht 

enkel de berekeningen van het Auditoraat nagaan, geen eigen berekeningen maken met andere elementen 

uit de Car-Pass halen. Dat is strijdig met voormelde rechtspraak. 

Daarnaast is er ook een schending van de rechten van D’Ieteren om dezelfde reden. D’Ieteren werd immers 

een niet-vertrouwelijke toegang tot het dossier gegeven, maar NIET tot de Car-Pass gegevens. Het klopt 

dat D’Ieteren geen aanmeldende partij is. D’Ieteren heeft van het College wel het statuut toegekend 

gekregen van een partij die kan gehoord worden. Uw College zal het belang van deze zaak voor D’Ieteren 

 
droit de la défense requiert que le Conseil de la concurrence mette à la disposition de l’entreprise concernée les 
informations nécessaires pour assurer sa défense, à savoir tous les documents à charge et à décharge qui ont été réunis 
par le Service de la concurrence au cours de l’examen ou qui ont été transmis directement au Conseil de la concurrence, 
sous réserve des documents couverts par le secret d’affaires, à moins qu’ils ne contiennent la preuve d’un manquement 
(documents à charge) ou qu’ils ne puissent disculper une entreprise. (…) L’accès au dossier constitue une garantie 
procédurale fondamentale pour la protection du droit de la défense, particulièrement lorsqu’il s’agit d’assurer l’exercice 
effectif du droit d’être entendu visé à l’article 27 §2 LPCE. L’accès au dossier ne peut se voir restreint que par une décision 
motivée du président du Conseil, tant concernant la nature des documents dont le traitement confidentiel est demandé 
par une entreprise ou proposé par le Service, que concernant l’accès à ces documents à propos duquel il y a lieu de 
concilier l’intérêt légitime de l’entreprise qui demande le traitement confidentiel d’informations qu’elle a communiquées 
et l’intérêt du public à ce que les manquements aux règles de la concurrence prennent fin, avec le droit de la défense. »  
158 Brussel, Portima/CRM, 18 november 2008, beschikbaar op http://statbel.fgov.be/nl/binaries/2007-MR-
1_tcm325-44238.pdf, par. 44-52. 

http://statbel.fgov.be/nl/binaries/2007-MR-1_tcm325-44238.pdf
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/2007-MR-1_tcm325-44238.pdf
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ook niet ontkennen in de mate de aangemelde transactie kadert in de LMA (‘Leader Market Area”) 

strategie van D’Ieteren. En wellicht nog belangrijker, zoals reeds op de eerste hoorzitting in deze zaak 

gemeld en zoals ook bevestigd bij schrijven van 22 juni 2020 aan het Auditoraat (dat per mail op 26 juni 

ook aan de Voorzitter werd gestuurd), heeft D’Ieteren op 28 januari 2020 een ontmoeting gehad met het 

Auditoraat en het onderzoeksteam. Tijdens die ontmoeting deelde het Auditoraat mee dat de aangemelde 

transactie niet zonder verbintenissen zou kunnen goedgekeurd worden in de opinie van het Auditoraat. 

Het Auditoraat preciseerde daarbij dat voor D’Ieteren “een essentiële rol” was weggelegd bij het 

aanbieden van verbintenissen. Het Auditoraat verwees toen immers naar de noodzaak – in de visie van het 

Auditoraat - dat nieuwe service punten zouden moeten erkend worden om de marktmacht van de nieuwe 

groep te temperen, en dat zulke nieuwe erkenningen enkel door D’Ieteren konden gebeuren. 

Zoals ook op de vorige hoorzitting aangegeven, waardeert D’Ieteren een open en transparant gesprek en 

in die zin vond D’Ieteren de vraag om een bespreking van het Auditoraat een goed initiatief. Echter, 

eenmaal men erkent hoe cruciaal de rol van D’Ieteren is in het bekomen van een goedkeuring van de 

transactie  (uiteraard onder voorbehoud van de visie van het College), is het totaal tegenstrijdig om aan 

D’Ieteren geen toegang tot gegevens te geven die zich in het dossier bevinden en waarop het Auditoraat 

zich zowel in zijn eerste als in zijn tweede voorstel van beslissing steunt om aan te tonen waarom er net 

een beweerdelijk probleem zou zijn en waarom verbintenissen noodzakelijk zouden zijn. 

Een gelijkaardige schending betreft het niet geven van toegang tot namen van 30 door het Auditoraat zelf 
als concurrenten bestempelde partijen. D’Ieteren vraagt geen toegang tot individuele gegevens die aan 
een bepaalde onderneming kunnen gekoppeld worden. Echter zoals in punt 3(a)(iv) blijkt, maakt het niet 
bekendmaken van de namen van die concurrenten, het voor D’Ieteren onmogelijk om een volledig beeld te 
krijgen en uw College desgevallend een vollediger beeld te kunnen schetsen van alle concurrenten, hun 
reservecapaciteit enz. 

2 Fout uitgangspunt wat betreft de sterkte van de partijen op de markt 

Het voorstel van beslissing is gesteund op diverse foutieve gegevens en uitgangspunten en kan daarom het 
voorstel van beslissing niet schragen. 
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2.1 Marktaandelen of conclusies mbt de marktpositie van de partijen of de concurrentiesituatie op de 

markt gebaseerd op Car-Pass zijn fout en kunnen niet gebruikt worden wegens schending van de 

rechten van de verdediging 

(a) Schending rechten van de verdediging (art. IV.69§ 4) 

Zie hiervoor punt 1. 

(b) Marktaandelen van Car-Pass zijn onbetrouwbaar 

(i) Omwille van het gebrek aan toegang tot de Car-Pass gegevens 

De eerste ontwerp beslissing steunde bij herhaling op Car-Pass gegevens. De tweede ontwerp-beslissing 

lijkt dat op het eerste zicht minder te doen, maar bij nader inzien, probeert het Auditoraat dit alsnog te 

doen (zie bijvoorbeeld randnrs 51-66). 

Zoals hiervoor in punt 1 reeds gesteld, is door de onvolledige toegang tot de Car-Pass gegevens, het voor 

de aanmeldende partij en voor de tussenkomende partij onmogelijk om haar rechten van verdediging uit 

te oefenen in dat verband en moeten deze gegevens uit het dossier worden verwijderd. 

(ii) Omwille van de patente onbetrouwbaarheid van de Car-Pass gegevens 

(A) Standpunt D’Ieteren zoals geformuleerd tijdens het onderzoek 

Hoe dan ook, wenst D’Ieteren vooreerst in herinnering te brengen dat de gegevens van Car-Pass totaal 

geen betrouwbare bron van informatie vormen voor het identificeren van concurrenten op de 

naverkoopmarkt, maar integendeel een sterk vertekend beeld geven van de situatie op de markt.  De 

naleving van de verplichting voor professionals om de doorgang van voertuigen in hun  werkplaatsen te 

melden aan Car-Pass wordt immers voor een niet te verwaarlozen deel niet correct nageleefd - zoals  het 

blijkt uit de recente publicatie van het Jaarverslag 2018 - Algemene Directie Economische Inspectie, op 19 

september 2019 (https://economie.fgov.be/nl/publicaties/jaarverslag-2018-algemene -  zodat deze 

gegevens geen betrouwbare basis kunnen vormen voor de effectieve concurrentie op de markt – zie de 

bijlage bij het schrijven van D’Ieteren van 15 januari 2020 – stuk 5.2 van inventaris van het dossier). 

Extract jaarverslag p. 26-27 (D’Ieteren onderlijnt): 

“ Voor alle gecontroleerde wetsbepalingen samen is meer dan twee derde van de gecontroleerde 

ondernemingen in overtreding. Het zeer hoge inbreukpercentage (67 %) doet best de wenkbrauwen 

fronsen, want het betreft voornamelijk inbreuken op de verplichtingen rond de “car-pass”-

wetgeving: 247 ondernemingen, of 57 %, leven die wetgeving niet na. 

 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/jaarverslag-2018-algemene
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Het doorgeven van de gegevens aan de vzw Car-Pass (19 %) en de termijn voor het doorsturen (21 
%) blijven een probleem. Anderzijds verbetert de kwaliteit van de gegevens wanneer die worden 
doorgestuurd (14 %). De vermeldingen die verplicht op de facturen moeten worden opgenomen 
(0,2 %), stellen duidelijk minder problemen.  

De andere gecontroleerde wettelijke bepalingen over de inschrijving in de KBO (10 %) en de correcte 
prijsaanduiding (14 %) worden door diezelfde ondernemingen in mindere mate overtreden. De 
overtredingen op de wettelijke verplichtingen over de transparantie van de websites (40 %) liggen 
daarentegen duidelijk te hoog. In 1 op de 3 gevallen ontbreekt het ondernemingsnummer 

Daarnaast is er het gegeven dat bepaalde ‘kleine’ herstellingen niet moeten doorgegeven worden aan 

Car-Pass. Op de website van Car-Pass is immers te vinden: 

 

 

 

Samengevat komt het erop neer dat de Car-Pass gegevens onbruikbaar zijn om de graad van 

‘getrouwheid’ te meten en dus evenmin om marktaandelen te berekenen.  

 

(B) Antwoord Auditoraat (zie eerste ontwerp beslissing) 

(I) Ivm de foutenmarge vastgesteld door de FOD Economie 

Over de selectie van deze 6-7,5% te controleren ondernemingen wordt het volgende gesteld: “De 
ondernemingen die door de controleurs bezocht worden zijn bedrijven die volgens de database al een 
tijd gestopt zijn met het doorsturen van de kilometerstanden of die er nooit mee begonnen zijn of die 
heel veel fouten maken in de database. Slechts een klein gedeelte van deze ondernemingen (20%) 
wordt op vrije keuze van de controleur bezocht op basis van hun verplaatsingen, hun bestaande 
dossiers en de kennis van hun sector.”227 
De vast te stellen onvolledigheid van de Car-Pass database op basis van het bovenstaande is dus 
slechts 1%-1,5% (i.e. 6-7,5% van 23,5% van 69,8%), hoewel dit percentage in werkelijkheid 
waarschijnlijk wel iets hoger is aangezien, niettegenstaande de gerichtheid van deze controles, 
sommige niet gecontroleerde ondernemingen ook overtredingen kunnen begaan, maar hierover 
bevat het jaarverslag van de Economische Inspectie geen informatie. 
In de tweede ontwerp beslissing komt het Auditoraat hier niet meer op terug. 

 

(II) Ivm de onvolledige doorgifte van herstellingen onder de 125€ (BTW inclusief) 

Het Auditoraat antwoordt ivm de doorgifte van cijfers van minder dan 125€ (BTW incl) dat op één 
na, de door het Auditoraat ondervraagde partijen hun gegevens wel doorgeven (om aldus aan te 
tonen dat Car-Pass gegevens wel volledig zouden zijn). 
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(C) Wederantwoord D’Ieteren 

(I) Ivm de foutenmarge vastgesteld door de FOD Economie 

D’Ieteren betwist het standpunt van het Auditoraat in het Verslag en meent dat het Auditoraat een 

duidelijk verkeerde lezing geeft aan de antwoorden van Car-Pass, en kennelijk zelfs data gebruikt die niet 

volgen uit de stukken waartoe D’Ieteren toegang heeft gehad. Immers het antwoord van Car-Pass waartoe 

D’Ieteren toegang had (zie stuk 6.2 van het dossier) stelt: 

Wat vraag 1 betreft, elk jaar worden enkele honderden controles uitgevoerd bij professionelen van 
de autosector op het vlak van de Car-pass verplichtingen, dit samen met een aantal algemene 
wettelijke verplichtingen (KBO inschrijving, website, prijsaanduiding, witwaspreventie,…). Het 
aantal controles is sinds 2006 steeds gegroeid en zal voor 2020 bijvoorbeeld 500 ondernemingen 
bedragen. De database van de Car-Pass vzw bevat momenteel 11.800 actieve bedrijven. Ze zijn 
geografisch over heel het land gespreid volgens de werkelijkheid van “densité = dichtheid ?” van de 
vestigingen. De lijst van te controleren ondernemingen wordt in samenwerking met de vzw Car-
pass opgesteld, gebaseerd op de vragen van de Economische Inspectie en de beschikbare informatie 
van de vzw. Deze lijst bevat gemiddeld 700-900 ondernemingen per jaar en wordt 2 keer per jaar 
opgesteld om over de meest recente info te beschikken. De ondernemingen die door de controleurs 
bezocht worden zijn bedrijven die volgens de database al een tijd gestopt zijn met het doorsturen 
van de kilometerstanden of die er nooit mee begonnen zijn of die heel veel fouten maken in de 
database. Slechts een klein gedeelte van deze ondernemingen (20% van 500) wordt op vrije keuze 
van de controleur bezocht op basis van hun verplaatsingen, hun bestaande dossiers en de kennis 
van hun sector. 

Vooreerst begrijpt D’Ieteren niet hoe het Auditoraat op basis van het rapport van de FOD Economie en 

bovenstaande document van Car-Pass, wat de enige zijn waartoe D’Ieteren toegang had, kan besloten 

worden (zie § 272 van het Verslag in eerste fase): 

- volgens het rapport leven 69,2% (en niet 74,8% want dit cijfer bevat ook andere soorten 

controles) van de gecontroleerde ondernemingen de Car-Pass wetgeving niet na; 

- echter, van deze 69,2% betreft slechts 23,5% een inbreuk op het daadwerkelijk doorgeven van 

gegevens aan Car-Pass. Alle andere inbreuken, zoals de kwaliteit of de laattijdigheid van de 

doorgegeven informatie, etc… waarnaar in het rapport verwezen wordt, veroorzaken geen 

vertekening in de resultaten van de uitgevoerde analyses door het Auditoraat. 
 

Maar vooral, D’Ieteren begrijpt niet hoe het Auditoraat vervolgens kan stellen: De vast te stellen 

onvolledigheid van de Car-Pass database op basis van het bovenstaande is dus slechts 1%-1,5% (i.e. 6-7,5% 

van 23,5% van 69,8%), 

Immers, nergens uit het hierboven geciteerde antwoord van de FOD Economie blijk dat de niet-

gecontroleerde bedrijven volledig in orde zijn. Integendeel, uit het antwoord blijkt dat men specifiek is gaan 

kijken naar ondernemingen die “al een tijd gestopt zijn met het doorsturen van de kilometerstanden of die 

er nooit mee begonnen zijn of die heel veel fouten maken in de database.” M.a.w. wie bijvoorbeeld niet 
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gestopt is en geen regelmatige fouten maakt wordt niet bezocht. Nochtans zit daar wellicht evenzeer een 

groot deel “vergetelheden” in, al dan niet bewust. 

Maw als men dit antwoord bekijkt kan men hieruit niet afleiden dat de 57% fouten die men vaststelt kan 

herleid worden tot 23% zoals in het eerste verslag van het Auditoraat stond, en nog minder dat dit dan 

vervolgens nog een keer kan herleid worden tot 1-2% …… 

 

(II) Ivm de onvolledige doorgifte van herstellingen onder de 125€ 

Het antwoord van D’Ieteren is  

- dat het Auditoraat een beperkt aantal partijen heeft ondervraagd in de tweede fase, nl 23. Het is 

evident dat er in Limburg véél meer concurrenten actief zijn (zoals o.m, al blijkt uit de 

ondervragingen in de eerste fase); 

- Dat de “succes-ratio” van het Auditoraat in schril contrast staat met de officiële controles van de 

FOD Economie; 

- Dat een verdere verklaring voor het verschil mogelijk kan te vinden zijn in het gegeven dat het 

Auditoraat thans de situatie in 2020 vraagt, terwijl de Car-Pass gegevens waarop de marktaandelen 

berekend zijn nog betrekking hadden op 2017, toen onafhankelijke garages mogelijk nog minder 

rigoureus waren in het doorgeven van gegevens; 

- Dat het toch een unicum is dat iedereen cijfers zou doorgeven aan Car-Pass waarvan Car-Pass zelf 

zegt dat het niet nodig is … 

(III) Conclusie 

Er is dus één grote zekerheid, nl dat de Car-Pass gegevens volstrekt onbetrouwbaar zijn om marktaandelen 

op te berekenen. 

 

2.2 De marktaandelen berekend op basis van de DIV gegevens zijn zelfs nog te hoog om meerdere 

redenen 

(a) Het Auditoraat gaat ten onrechte uit van het gegeven dat de overname zal leiden tot de overname 

van 100% van het cliënteel 

In de ontwerp beslissing berekent het Auditoraat de marktaandelen door een ‘eenvoudige’ optelsom van 
de huidige marktaandelen van de groep Coox op te tellen bij de huidige marktaandelen van de groep 
Delorge. 

Dat is echter fout. Na een overname gaan een aantal klanten proberen een alternatief te zoeken. Dat blijkt 
een feit daar onafhankelijke herstellers bevestigen dat zij hun cliënteel zien toenemen na een overname 
binnen het officiële dealernetwerk in de regio van Delorge. Het volstaat te kijken naar het antwoord van 
Garage Maarten Gofflo: (zie document 4.1.3.46). Op de vraag of hij na de transactie een impact zou zien 
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op zijn cliënteel antwoordt hij“:’Ja, de toename hebben we al gezien bij overname van W. Jaspers Bree 
door Coox”.  

En zoals uit het antwoord op vraag 16 blijkt, heeft hij nog 20% extra capaciteit …. 

Uit het voorgaande volgt dat het rekensommetje dat in het ontwerp van beslissing wordt gepresenteerd 
waarin een eenvoudige opstelsom gedaan wordt van de marktaandelen van Coox (pre-concentratie) met 
de aandelen van Delorge, volgens de stukken zelf van het dossier, FOUT is. 

(b) Effect Dieselgate 

Zoals bekend is de gehele Volkswagengroep in de EU, en bijgevolg D’Ieteren als invoerder, getroffen 
geworden door de ‘Dieselgate’ affaire.  

Als gevolg van dit schandaal zijn in 2017 massaal wagens teruggeroepen naar de garages voor 
aanpassingen aan de software. D’Ieteren heeft bovendien in een poging om het zwaar op de proef gestelde 
imago van Volkswagen/CVI/Skoda/Audi/SEAT te helpen terug op te bouwen, en aantal commerciële 
tegemoetkomingen aan de eigenaars van deze wagens gedaan. 

Het gevolg is dat er in 2017 véél meer wagens voor een nazicht en onderhoud in het officiële netwerk zijn 
gepasseerd. De eigen cijfers van het Auditoraat tonen dit aan.  

Overzicht marktaandelen volgens de DIV methode in de eerste ontwerp beslissing van het Auditoraat, 
bijlage A.1, ongewijzigd in de tweede ontwerp beslissing p. 12-13. Dit betreft enkel de zuivere 
terugroepactie omwille van de Dieselgate (nog niet het effect van de andere compenserende maatregelen 
die D’Ieteren genomen heeft zoals vouchers enz.):  

    

Berekening 
Auditoraat 

merk site party locatie ma_group 

Audi BO_Diest A&M Invest Diest [20-30%] 

Audi Coox_DS Coox Dilsen-Stokkem [30-40%] 

Audi Delorge_Hasselt_Automotive A&M Invest Hasselt [30-40%] 

Audi Delorge_Overpelt A&M Invest Overpelt [20-30%] 

Audi Delorge_SintTruiden A&M Invest Sint-Truiden [30-40%] 

Audi Garage_Timmermans A&M Invest Tongeren [20-30%] 

Audi Garage_Vanthienen A&M Invest Tienen [10-20%] 

Audi Willems_Genk_MB A&M Invest Genk [30-40%] 

Audi Haesen_HDS A&M Invest Herk-De-Stad   

Audi Coox_Bree Coox Bree   

          

Seat Coox_Rekem Coox Rekem-Lanaken [10-20%] 

Seat Delorge_Hasselt A&M Invest Hasselt [10-20%] 

Seat Garage_Timmermans A&M Invest Tongeren [5-10%] 

          

Skoda Coox_Bree Coox Bree [40-50%] 

Skoda Delorge_Lommel A&M Invest Lommel [30-40%] 

Skoda Delorge_SintTruiden A&M Invest Sint-Truiden [10-20%] 

Skoda Delorge_Tienen A&M Invest Tienen [10-20%] 

Skoda Haesen_HDS A&M Invest Herk-De-Stad [20-30%] 

Skoda Willems_Genk_AD A&M Invest Genk [10-20%] 

Skoda Delorge_Hasselt A&M Invest Hasselt   

Skoda Coox_Rekem A&M Invest Rekem-Lanaken   
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VW Coox_Bree Coox Bree [20-30%] 

VW Coox_Rekem Coox Rekem-Lanaken [20-30%] 

VW Deboutte_Schaffen A&M Invest Schaffen [20-30%] 

VW Delorge_Bilzen A&M Invest Bilzen [20-30%] 

VW Delorge_Borgloon A&M Invest Borgloon [20-30%] 

VW Delorge_Hasselt A&M Invest Hasselt [20-30%] 

VW Delorge_Lommel A&M Invest Lommel [10-20%] 

VW Delorge_Overpelt A&M Invest Overpelt [20-30%] 

VW Delorge_SintTruiden A&M Invest Sint-Truiden [20-30%] 

VW Garage_Timmermans A&M Invest Tongeren [10-20%] 

VW Garage_Vanthienen A&M Invest Tienen [10-20%] 

VW Haesen_HDS A&M Invest Herk-De-Stad [20-30%] 

VW Willems_Genk_AD A&M Invest Genk [20-30%] 

          

VW_CVI Coox_Bree Coox Bree [30-40%] 

VW_CVI Coox_Rekem Coox Rekem-Lanaken [30-40%] 

VW_CVI Deboutte_Schaffen A&M Invest Schaffen [30-40%] 

VW_CVI Delorge_Bilzen A&M Invest Bilzen [20-30%] 

VW_CVI Delorge_Borgloon A&M Invest Borgloon [30-40%] 

VW_CVI Delorge_Hasselt A&M Invest Hasselt [30-40%] 

VW_CVI Delorge_Lommel A&M Invest Lommel [20-30%] 

VW_CVI Delorge_Overpelt A&M Invest Overpelt [20-30%] 

VW_CVI Delorge_SintTruiden A&M Invest Sint-Truiden [30-40%] 

VW_CVI Garage_Timmermans A&M Invest Tongeren [20-30%] 

VW_CVI Garage_Vanthienen A&M Invest Tienen [5-10%] 

VW_CVI Haesen_HDS A&M Invest Herk-De-Stad [20-30%] 

VW_CVI Willems_Genk_AD A&M Invest Genk [30-40%] 

 

De situatie in 2018 volgens dezelfde methodologie zou de volgende zijn (zie bijlage A-4 aan de ontwerp 
beslissing eerste fase, idem bijlage A (‘Marktaandelen) bij de ontwerp beslissing 2° fase, p. 15-16): 
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Concreet betekent dit het volgende 

- Voor SKODA:  

Het marktaandeel van de twee ‘problematisch’ geïdentificeerde garages daalt met [0-5%] in 
absolute cijfers (wat neerkomt op [5-20%] in relatieve cijfers):  

 van [1-5% ](Coox Bree)  

van [1-5% ](Delorge Lommel).  

- Voor VW + VW CVI 

Voor Coox Bree gaat het van[1-5% ] 

Voor Coox Rekem gaat het van[1-5% ] 

Voor Delorge Bilzen gaat het van[1-5% ] 

Voor Willems Genk gaat het van [1-5% ]Ter volledige informatie van het College, en louter ter 
illustratie, het effect indien men de berekening afzonderlijk zou maken voor VW en voor VW CVI is 
als volgt: 

VWCVI: 
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 het marktaandeel zakt tussen de [0-10] maar gemiddeld met ruim [0-5%] 

Bree:[6-10% 

Rekem van [1-5% ]  

Hasselt van [1-5% ] 

Lommel: van [-5-10%] 

Overpelt: van[1-5% ] 

Genk: van [1-5% ] 

 

Voor VW: 

Bree: van [1-5% ] 

Bilzen: van [1-5% ] 

Genk: van [1-5% ] 

 

D’Ieteren kan enkel met grote verbazing vaststellen dat in het eerste verslag het Auditoraat stelt in randnr 
224 dat ‘de terugroepactie rond Dieselgate dus geen significante rol speelt” (D’Ieteren benadrukt). In de 
ontwerp beslissing in tweede fase heet het dat er “slechts een beperkte daling merkbaar” is (randnr. 70) 
en dat de impact “beperkt blijft” (randnr. 74). 

Op het eerste zicht lijkt het effect bij Audi inderdaad niet relevant, maar de cijfers hierboven tonen 
daarentegen aan dat de impact gigantisch is voor VW+VWCVI en voor Skoda. 

 

(c) VW en VWLCV zijn één markt voor het onderhoud en herstelling 

Uit het onderzoek in de eerste fase was al gebleken dat VW en VW LCV volgens de overgrote meerderheid 
van de onafhankelijke herstellers en een lichte meerderheid van de erkende herstellers één zelfde markt 
zijn   

  Cijfers: 

 Is er een aparte markt voor 
onderhoud Personenwagens en 
LCV binnen hetzelfde merk? 

Hebt u de technologie, 
know-how, personeel voor 
beide onderhouden 

Onafhankelijke 
garages 

Nee: 76% 

Ja: 24% 

JA: 94% 

Nee: 6% 

 

Om die reden heeft D’Ieteren reeds in de eerste fase de stelling verdedigd dat het hier om éénzelfde 
productmarkt ging. D’Ieteren stelt nu met genoegen vast dat het Auditoraat deze stelling noodgedwongen 
onderschrijft nadat in de tweede fase zo goed als iedereen dit bevestigde. 

Het gevolg van het gegeven dat het hier om één relevante productmarkt gaat is dat nu nog veel duidelijker 
naar voor komt dat er zich voor geen enkele VW garage, alleen al louter op basis van het marktaandeel, 
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überhaupt nog echt een probleem stelt. Het hoogste marktaandeel van de als problematisch bestempelde 
garages is immers zelfs onder de 30% (zie ontwerp beslissing tweede fase p. 12 en 13) 

 

 

Dit wordt nog duidelijker als men naast het effect van de juiste marktdefinitie ook nog het effect van Dieselgate 
in rekening brengt. Immers, volgens annex A-4 van het eerste Verslag en annex A van het tweede verslag p. 
16 (dat is het scenario 1 waar enkel naar het effect van Dieselgate gekeken wordt). De aandelen van de als 
problematisch bestempelde garages in de ontwerp beslissing zakken dan nog verder. (Enkel Delorge Hasselt 
stijgt met[30-40%] net boven de [30-40%] maar is in het verslag niet als een problematische garage 
bestempeld): 
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Conclusie: enkel op basis van deze gegevens is er voor 4 van de negen geïdentificeerde problematische 
garages op p. 12-13 van de ontwerp beslissing in de tweede fase geen issue meer.  

Ondanks deze toch wel indrukwekkende wijziging in de marktaandelen, zal Uw College vaststellen dat het 
Auditoraat nog altijd meent dat voor VW en VWCVI er voor de vier aangeduide markten een probleem is…. 

Nog indrukwekkender wordt het indien uw College kennis neemt van de marktaandelen op dit segment op 
p. 26 van annex A van het tweede verslag. Deze annex geeft de marktaandelen weer op de markt van VW 
en VWCVI onderhoud indien men dieselgate, andere compenserende acties van D’Ieteren (zoals vouchers 
om klanten tegemoet te komen voor de ongemakken van Dieselgate), en onderhoud in het kader van de 
wettelijke garantie uit de marktaandelen haalt. Uw College zal vaststellen dat er dan voor 3 van de 4 
garages, niet eens meer een betrokken markt is aangezien voor drie van de vier garages de marktaandelen 
onder de 25% uitkomen. M.a.w. dit is de wettelijke drempel waaronder een verplichte goedkeuring is (en 
waaronder een vereenvoudigde aanmelding voorzien is). 

 

 

(d) Foutieve toewijzing van de garantieherstellingen 

Garantieherstellingen zijn in de ontwerp beslissing ten onrechte niet uit de berekening van de 
marktaandelen gehaald, en evenmin recalls die de auto aangeeft op het dashboard en die een garagist 
moet uitvoeren wanneer die auto binnenkomt. 

Nochtans zijn wettelijke garanties, zoals het woord zegt, een verplichting tot herstel die aan de verkoop 
zelf kleeft, en dus inherent verbonden is aan de aankoop/verkoop zelf. De invoerder (D’Ieteren) draait op 
voor deze garanties. De klant betaalt niets. Het is dan ook een algemene praktijk (hoewel niet verplicht) 
dat de klant dit bij de garage van aankoop doet. Maar dit is geen onderdeel van de onderhoud en herstel 
markt, maar wel van de verkoop-markt (waarop reeds in de eerste fase was vastgesteld dat er zich geen 
probleem bevond). 

Zoals uit de cijfers in bijlage A van het tweede verslag blijkt, dalen de marktaandelen gemiddeld ongeveer 
een [1-5%] indien men herstellingen onder wettelijke garantie (cfr het effect van scenario 6 ivm andere 
scenario’s) uit de markt haalt. [Opmerking: merkwaardig genoeg zou voor één Skoda garage (Bree) het 
marktaandeel in scenario 6 (2018) plots toenemen. Dat kan uiteraard niet, vermits enkel prestaties worden 
weggenomen. Vermoedelijk is dit het gevolg van een automatische aanpassing van de geografische markt, 
maar dan vergelijkt men appelen met peren.] 
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(e) Foute toewijzing van klanten aan de groep Delorge 

De berekening van de marktaandelen moeten minstens op twee manieren nog gecorrigeerd worden 

(i) Géén 100% loyauteit 

Ten eerste steunen de marktaandeelberekeningen op basis van de DIV cijfers op de foute veronderstelling 
dat er een 100% loyauteit van de klant is aan het D’Ieteren netwerk, als men vaststelt dat die klant 1 keer 
in een bepaald jaar bij het netwerk van D’Ieteren langs gaat (in casu Delorge/Coox) voor een onderhoud 
en herstelling.  

Dat is evident niet zo. Niemand gaat toch ernstig betwisten dat ook klanten van een concessie (in casu 
Delorge/Coox) niet voor de volle 100% alle herstellingen en onderhoud altijd bij zelfde concessie doen. En 
zelfs als zij dat één jaar wel zouden doen, dat dit nog niet impliceert dat dit andere jaren wel zo is.. 

Volgens het Auditoraat (zie randnr. 58) zou het “merendeel” van de klanten die aangaven meer dan 1 
onderhoud te doen, daarbij ook hebben aangegeven telkens voor dezelfde garage gekozen hebben. 
D’Ieteren meent evenwel dat uit het klantenonderzoek net overduidelijk blijkt dat klanten wel degelijk 
verschillende herstelpunten opzoeken, wat aantoont dat er wel degelijk géén 100% loyauteit is en dus zelfs 
de DIV cijfers om die reden naar beneden moeten gecorrigeerd worden (zie hierna punt 3(b) waaruit blijkt 
dat klanten net wel veel andere herstelpunten dan die uit het officiële netwerk bezoeken). 

 

(ii) Aankopen beneden 125€ zijn geen herstellingen 

Bij de berekening van de marktaandelen, zowel op basis van de DIV gegevens als op basis van de CarPass 
gegevens, is ervan uitgegaan dat ELKE passage in het netwerk van D’Ieteren (in casu in de concessie van 
Delorge/Coox) een onderhoud en herstelling impliceren. 

Dat is echter niet zo. Een onderhoud van een VW of Skoda of Audi kost gemiddeld rond de 250€ (dat is 
zonder onderhouden met bijkomende vervangingen (bijvoorbeeld van lichten, distributieriem, enz.)). In 
praktijk stelt men vast dat er bijzonder veel kleine facturen zijn in het netwerk. M.a.w. klanten komen 
bijvoorbeeld een lamp kopen voor vervanging, of een bus olie, ….  

De impact van het verwijderen van de kleine aankopen, die geen onderhoud met zich brengen (aankopen 
beneden de 125€) laat zien dat het marktaandeel onderhoud en herstelling voor elk van de garages nog 
een keer ruim 3-6% per concessie naar beneden gaat. Voor elke garage (en dus bovenop de vermindering 
tgv Dieselgate, garantieherstellingen, enz.). Die volgt uit bijlage B-2 bij het voorstel van beslissing in de 
tweede fase 
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Volgens het Auditoraat is dit evenwel een onderschatting omdat anderen dan de aanmeldende partijen 
ook gegevens onder de 125€ doorgeven. Hierboven in punt 2.1(b)(ii)(C)(II) werd evenwel reeds aangegeven 
waarom het ongeloofwaardig is dat alle concurrenten van partijen altijd verkopen onder de 125€ (BTW 
incl.) zouden doorgeven. De kern van de zaak is dus dat de op basis van de DIV door het Auditoraat 
berekende marktaandelen ook nog een keer zouden moeten verder gecorrigeerd worden naar beneden 
voor verkopen onder de 125€ BTW (inclusief). 

(f) De HHI index is vaak niet eens overschreden of het incrementele marktaandeel is verwaarloosbaar 

Indien men gebruik maakt van de door het Auditoraat zelf beschreven marktaandelen in scenario 1 (dwz 

de zuivere Dieselgate problematiek eruit gezuiverd, maar zonder rekening te houden met het feit dat 

facturaties onder de 125€ geen herstelling is, en zonder rekening te houden met de garantieherstellingen, 

zonder rekening te houden met het feit dat men de marktaandelen van Coox en Delorge niet eenvoudigweg 

met elkaar mag optellen, enz.), dan zou op basis van de theorie van het Auditoraat gebaseerd op de HHI 

en de stijging van de HHI, of het verwaarloosbare bijkomende marktaandeel (cfr zaak Groupe Maurin), er 

in verschillende gevallen geen probleem meer moeten zijn. Men zal daarbij indachtig zijn dat volgens het 

Auditoraat, de concurrentie op de markt door de onafhankelijken “sterk gefragmenteerd is” en “geen echt 

alternatief” vormen. Maw volgens het Auditoraat moet dit impliceren dat hun individuele marktaandeel 

verwaarloosbaar is en zo goed geen invloed zal uitoefenen op de totale markt. Het totaal der partijen dat 

hieronder werd berekend op basis van de cijfers van het verslag (scenario 1, jaar 2018) zal dan ook de facto 

weinig bijkomend stijgen met de HHI aandelen van deze gefragmenteerde concurrenten erbij (in de stelling 

van het Auditoraat). En andersom, indien door het Auditoraat zou worden toegegeven dat de concurrentie 

minder fragmentarisch is, zou de HHI misschien overschreden worden, maar zou de ontwerp beslissing ook 

geen basis meer hebben om tot de huidige conclusie te komen: 

Alle cijfers komen uit Scenario 1, jaar 2018 van de ontwerp beslissing tweede fase, behalve de kolom 

“Totaal HHI partijen na de concentratie” 
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vestiging Marktaandeel 

buyer 

Marktaandeel 

target 

Totaal 

marktaandeel 

Totaal HHI 

partijen na de 

concentratie 

Delta HHI 

Audi  Coox Dilsen-

Stokkem 

[20-30%] [10-20%] [30-40%] [1200-1300] [500-600] 

Audi Delorge 

Hasselt 

[30-40%] [1-5%] [30-40%] [1400-1500] [100-200] 

Audi Willems Genk [20-30%] [5-10%] [30-40%] [1400-1500] [500-600] 

Skoda Coox Bree [10-20%] [20-30%] [30-40%] [1200-1300] [600-700] 

Skoda Delorge  

Lommel 

[20-30%] [1-5%] [30-40%] [1100-1200] [200-300] 

VW_CVI Coox Bree [10-20%] [10-20%] [20-30%] [600-700] [300-400] 

VW_CVI Coox 

Rekem 

[10-20%] [5-10%] [20-30%] [600-700] [200-300] 

VW_CVI Delorge 

Bilzen 

[20-30%] [1-5%] [20-30%] [800-900] [100-200] 

VW_VWI Willems 

Genk 

[20-30%] [5-10%] [20-30%] [800-900] [200-300] 

 

De situatie is dan als volgt: 

- Audi Coox Dilsen Stokkem 

o De HHI (meer dan 1000 en de incrementele HHI) is overschreden  

- Audi-Delorge Hasselt: 

o De HHI is overschreden maar er is sprake van een marktaandeel van amper [1-5%] van de 

target. In de zaak Groupe Maurin van februari 2020 (zie ook meer in detail punt 6), was 

dergelijke beperkte toename een reden om geen probleem te maken. 

- Audi Willems Genk 

o De HHI is overschreden  

- Skoda Coox Bree 

o De HHI is overschreden 
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- Skoda Delorge Lommel 

o De HHI is overschreden, maar het marktaandeel van de target is amper[1-5%]wat in de 

zaak Groupe Maurin een reden was om geen bezwaar te maken. 

- Voor ELKE VW-CVI garage wordt de HHI van 1000 wellicht niet eens overschreden. En diegene die 

het dichtst bij de 1000 aanleunt, is de stijging onder de 250 (dus ook onder het incrementele 

bedrag). 

M.a.w. enkel en alleen al op basis van deze oefening, zou er voor volgende exploitaties géén reden zijn om de 

verdere marktsituatie te onderzoeken  

- Audi Delorge-Hasselt 

- Skoda Lommel 

- Elke VW-VWCVI garage 

Ter vergelijking, bij Scenario 6 (2018) zou de situatie als volgt zijn: 

vestiging Marktaandeel 

buyer 

Marktaandeel 

target 

Totaal 

marktaandeel 

Total HHI 

partijen na 

de 

concentratie 

Delta HHI 

Audi  Coox 

Dilsen-

Stokkem 

[20-30%] [10-20%] [30-40%] [100-1100] [400-500] 

Audi Delorge 

Hasselt 

[30-40%] [1-10%] [30-40%] [1200-1300] [100-200] 

Audi Willems 

Genk 

[20-30%] [1-10%] [30-40%] [1200-1300] [400-500] 

Skoda Coox 

Bree 

[10-20%] [20-30%] [30-40%] [1400-1500] [600-700] 

Skoda 

Delorge  

Lommel 

[20-30%] [1-10%] [30-40%] [1100-1200] [200-300] 

VW_CVI 

Coox Bree 

[10-20%] [10-20%] [20-30%] [500-600] [200-300] 

VW_CVI 

Coox Rekem 

[10-20%] [1-10%] [20-30%] [500-600] [200-300] 
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VW_CVI 

Delorge 

Bilzen 

[20-30%] [1-10%] [20-30%] [700-800] [100-200] 

VW_VWI 

willems Genk 

[20-30%] [1-10%] [20-30%] [600-700] [200-300] 

 

Indien men hier dan bijkomend de oefening zou maken door het uitfilteren van de aankopen onder de 

125€ (BTW incl.), zouden enkel nog meer concessies beneden de drempels vallen, maar helaas kan dit bij 

gebrek aan data niet exact worden berekend. 

 

(g) Conclusie:  

Omwille van de bovenstaande elementen moeten de marktaandelen vermeld op p 12-13 van het voorstel 
van beslissing in de tweede fase, naar beneden toe gecorrigeerd. 

Het is onmogelijk om met mathematische precisie een ‘optelsom’ te maken van het effect van elk van deze 
individuele maatregelen. Dit is bijvoorbeeld met name onmogelijk voor wat betreft het feit hoeveel klanten 
afhaken louter op basis van het feit dat als Coox en Delorge 1 en dezelfde groep vormen, zij naar een 
alternatief uitzien. Het is evenzeer onmogelijk voor wat betreft het gegeven dat een klant niet 100% zijn 
onderhoud in dezelfde garage laat doen, ook niet in 1 jaar als er meer dan 1 onderhoud is. 

Desondanks volgt uit het voorgaande meer dan voldoende duidelijk dat er voor geen enkele van de 9 
problematisch geïdentificeerde garages op p. 12-13 van de ontwerp beslissing, nog een marktaandeel 
overblijft dat op zich tot een bezorgdheid zou moeten leiden. 

In een aantal gevallen leidt dit er overigens toe dat de gezamenlijke marktaandelen van de partijen na de 
transactie zelfs onder de 25% drempel vallen en er voor deze exploitatiepunten op zich zelfs geen bezwaar 
kan gemaakt worden. 

  

3 Fout uitgangspunt wat betreft de alternatieven voor de klanten 

De ontwerp beslissing is in belangrijke mate gesteund op de stelling dat er geen valabele alternatieven zijn 
voor de concessies van Delorge en Coox na de transactie. De onafhankelijken zouden onvoldoende 
capaciteit hebben, zij zouden verspreid zijn enz. Dit uitgangspunt staat haaks op de stukken van het dossier 
zoals blijkt uit verschillende elementen. 

(a) Dat blijkt uit de concurrenten zelf 

(i) Hun reacties 

De overgrote meerderheid van de ondervraagden in de eerste fase geeft geen aparte reactie op de 

concentratie (P.S. in de tweede fase werd hier niet naar gevraagd). 

Het hoeft echter geen toelichting dat indien concurrenten een probleem hadden met deze concentratie, ze 

uiteraard niet zouden geaarzeld hebben om het te zeggen. Het is toch veelbetekenend dat zij dat dus 
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kennelijk niet hebben gedaan. Indien men zich de vraag stelt hoe dat komt, dan blijkt dat kennelijk uit het 

feit dat een aantal ronduit toegeven dat deze concentratie opportuniteiten biedt voor hen.  

Gemakshalve herneemt D’Ieteren hier nogmaals de reactie van een onafhankelijke hersteller na de 

overname van Jaspers door Coox: Garage Maarten Gofflo antwoordt (zie document 4.1.3.46) als volgt op 

de vraag of hij na de transactie een impact zou zien op zijn cliënteel [VERTROUWELIJK]. 

En Maarten Gofflo blijkt niet de enige te zijn zoals blijkt uit een cijfer analyse van de antwoorden in de 
eerste fase door de onafhankelijken: 

 Leidt de transactie tot 
een toename van 
klanten bij uw 
onderneming 

Onafhankelijke garages JA: 25% 

Nee: 75% 

(ii) Hun expertise 

Zonder uitputtend te kunnen zijn, geeft D’Ieteren hieronder enkele sprekende voorbeelden van valabele 

concurrenten die eerder deel uitmaakten van het D’Ieteren netwerk (reden waarom D’Ieteren hen kent en 

enkele vergelijkingen kan doen): 

- Garage Peusens: Ex concessiehouder van Skoda wiens concessiecontract op [VERTROUWELIJK] afliep, 

en die zich nu profileert als “uw enige onafhankelijke Skoda garage Peusens Hasselt” (www.garaga-

peusens.be). Garage Peusens heeft toegang gevraagd en gekregen tot de technische  

herstelinformatie van D’Ieteren (als independent operator – zie lijst hierna).  

Hoewel het zeer vroeg is om conclusies te trekken, heeft D’Ieteren de indruk dat deze ex-

concessiehouder blijkbaar een bloeiende onafhankelijke hersteller is geworden en precies ook zijn 

expertise op dit vlak benadrukt om het cliënteel te behouden en ongetwijfeld nieuwe cliënteel aan te 

trekken. Cfr wat hij zelf zegt op zijn website: 

“Beste klanten, 

 

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Zo ook voor uw vertrouwde garage. 

Vanaf 2020 zal Garage Peusens onafhankelijk worden. Onbeperkt, doch onveranderd. 

U stelt zich mogelijk de vraag, wat verandert er dan voor mij? Wel, hierop kunnen we kort 

antwoorden: eigenlijk niets! 

Onze techniekers zijn reeds jarenlang vertrouwd met het merk, en zetten deze kennis dagelijks met 

trots om in de praktijk. 

Intussen staan onze ervaren medewerkers in de (na)verkoop steeds paraat voor al uw vragen & 

opmerkingen. 

U en uw wagen genieten dus nog steeds de beste zorg, bij de best verkozen dealer van Belgie en dit 

http://www.garaga-peusens.be/
http://www.garaga-peusens.be/
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zowel vandaag als morgen. 

We hopen u dan ook dit jaar opnieuw van dienst te kunen zijn en danken u voor uw vertrouwen 

doorheen de jaren.” 

Enkele foto’s op zijn website tonen ook aan dat het hier om een grote garage gaat qua 

mogelijkheden van onderhoud en herstelling 

 

- Intercars Skoda: is een ex-concessiehouder van Skoda sinds [VERTROUWELIJK], thans 

concessiehouder voor het merk Hyundai, die echter nog steeds herstellingen en onderhoud voor 

Skoda klanten uitvoert (en mogelijk voor anderen?). Dit volgt uit de eigen verklaring van de 

zaakvoerder:  

“Intussen blijven we uiteraard de Skoda-klanten bedienen in onze werkplaats, want voor hen 
verandert er helemaal niets”, besluit de zaakvoerder. 
(https://www.madeinlimburg.be/nieuws/dealer-gooit-merk-na-40-jaar-overboord/)  

Een bezoek op de website leert trouwens dat deze ex-concessiehouder nog altijd Skoda’s als 
tweedehandswagens verkoopt en dus er alles aan doet om deze te blijven onderhouden, nu hij alle 
kennis heeft (zie uittreksels uit de website op 15/07/2020 - 
https://www.intercars.hyundai.be/nl/tweedehands/). Dat volgt ook uit het feit dat Intercars Skoda 
toegang heeft gevraagd en gekregen tot de technische herstelinformatie van D’Ieteren (als 
independent operator – zie lijst hierna) 

https://www.madeinlimburg.be/nieuws/dealer-gooit-merk-na-40-jaar-overboord/
https://www.intercars.hyundai.be/nl/tweedehands/
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D’Ieteren heeft de oefening gedaan wat gebeurd is met de klanten die in 2017 en 2018 hun wagen bij 

Intercars liet onderhouden. In totaal ging het om [VERTROUWELIJK] unieke chassisnummers. Daarvan zijn er 

tot 31/7/2020 een totaal van [VERTROUWELIJK] voertuigen niet langer ingeschreven in België. Dat brengt de 

vergelijkbare basis op voertuigen. Tussen 1/1/2019 en 31/7/2020 heeft D’Ieteren amper [VERTROUWELIJK] 

voertuigen gevonden die terug opgedoken zijn in het netwerk, of [VERTROUWELIJK] zijn trouw gebleven aan 

Intercars, of hebben een andere oplossing gevonden BUITEN het erkende netwerk van D’Ieteren. 

 

Uniek Chassis Intercars Bilzen 2017+2018  [VERTROUWELIJK] 

niet langer geregistreerd in Belgie 
[VERTROUWELIJK] 
(Bron: Febiac) 

Uniek Chassis 2017->18 nog geregistreerd           
[VERTROUWELIJK]               

 

  

  
Niet terug in het netwerk     [VERTROUWELIJK] 

 
Terug in het netwerk               [VERTROUWELIJK] 

 
 

Verder zijn naast nog andere individuele onafhankelijke herstellers, diverse belangrijke en gekende 
netwerken van concurrenten zoals bijvoorbeeld Bosch, Auto 5. Deze ketens zijn gekend bij klanten, zijn 
vaak ook erkend door leasingmaatschappijen, hebben de technische en HR know-how, en profileren zich 
daarom ook zelf als alternatieven voor de merkgarages. Enkele voorbeelden. 

Auto5 website (https://www.auto5.be/nl/-cms-prestaties.html)  

https://www.auto5.be/nl/-cms-prestaties.html
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Merk ten andere op dat Auto 5 nu ook een samenwerking met Carglass heeft opgestart - 
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Wie een Auto 5 center in Limburg zoek, kan bijvoorbeeld ‘Hasselt” intikken. Binnen een straal van 30 km krijgt 
men 6 service centra 
(https://autocenter.auto5.be/search?q=Hasselt%2C+Limburg%2C+Belgium&lat=50.930374&lng=5.3378043
&distance=30). En binnen een straal van 60 km krijgt men er 21. 

 

Bij Bosch is de welkompagina als volgt. 

https://autocenter.auto5.be/search?q=Hasselt%2C+Limburg%2C+Belgium&lat=50.930374&lng=5.3378043&distance=30
https://autocenter.auto5.be/search?q=Hasselt%2C+Limburg%2C+Belgium&lat=50.930374&lng=5.3378043&distance=30
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Uw College zal vaststellen dat Bosch het volledige gamma aanbiedt, en daarbij ook expliciet aangeeft dat 
klanten hun fabrieksgarantie behouden. Bosch is uiteraard ook gekend als producent van originele auto-
onderdelen die veel automerken als toeleverancier hebben (of het nu gaat om batterijen, ruitenwissers, …) 
en die daarnaast ook onder zijn eigen merk in het naverkoopcircuit onderdelen verkoopt wat uiteraard aan 
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de kwalitatieve uitstraling van en vertrouwen in Bosch ten goede komt. Uw College kan op de website zelf 
vaststellen dat Bosch diverse herstelpunten in Limburg heeft. Bij wijze van test heeft D’Ieteren “Hasselt” 
(als hoofdstad van Limburg) ingetikt op de website, en er verschenen zo maar even 10 herstelpunten 
(https://www.boschcarservice.com/be/nl/workshop_search_be/workshopsearch/-
/dealersearch/address/hasselt): 

 

(iii) Independent contractors en toegang tot technische informatie 

Naast de concurrentie van andere erkende concessiehouders en herstellers, zijn er een hele reeks 

onafhankelijke herstellers die effectief toegang hebben gevraagd en gekregen tot de nodige know-how 

voor het herstel en onderhoud van voertuigen uit het D’Ieteren gamma. Dat blijkt uit verschillende zaken.  

 

Ten eerste gaat hieronder een lijst met individuele garages in Limburg alleen al die een aanvraag hebben 

gedaan en gekregen als independent operator. 

Daarnaast zijn er ook nog diverse herstelpunten die tot grote groepen behoren, zoals Bosch, Auto 5, 

Lourdeaux, … die als groep toegang hebben tot die informatie, of op een andere manier de know-how 

bezitten om de wagens van Audi/VW/Skoda/Seat te herstellen. 

 

(iv) Enquête zelf bevestigt het bestaan van 29 ‘concurrenten’ (zie punt 4.1.4 van de inventaris van het 

dossier) 

Tijdens het onderzoek in de eerste fase, heeft het Auditoraat diverse verzoeken om inlichtingen 

uitgestuurd. 

https://www.boschcarservice.com/be/nl/workshop_search_be/workshopsearch/-/dealersearch/address/hasselt
https://www.boschcarservice.com/be/nl/workshop_search_be/workshopsearch/-/dealersearch/address/hasselt
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Het ging om tientallen verzoeken om inlichtingen aan onafhankelijke garages. Het ging om 89 

(negenentachtig) garages vermeld in punt 4.1.3 van de inventaris. Daarnaast heeft het Auditoraat ook een 

aantal autoconcepten ondervraagd die vermeld worden in punt 4.1.4 van de inventaris 

 

Tenslotte heeft het Auditoraat in punt 6.2 van de inventaris, 29 “concurrenten” geïdentificeerd. Het is 

onduidelijk wie dat zijn en in welke mate er overlapping is met de voorgaande lijst aangezien het 

Auditoraat zelfs de namen heeft weggehaald van deze concurrenten (!).  

Enkel al op die basis kan men toch niet ernstig betwisten dat er enorme concurrentie is in de markt van 

het onderhoud & herstel. 

In het rapport in de tweede fase stelt de ontwerp-beslissing nu plots (zie paragraaf 189, punt 2): 

 

M.a.w. het voorstel van voorlopige beslissing in de tweede fase stelt dat de onafhankelijken geen capaciteit 

zouden hebben om echt concurrentie uit te oefenen. Deze stelling is echter NIET onderbouwd. En op basis 

van wat hiervoor reeds is gesteld, is deze stelling ook in strijd met de feiten van het dossier. 

Het klopt dat een aantal onafhankelijken een ‘individuele’ garage zijn. Maar daarom zijn zij geen minder 

valabele concurrenten voor de aanmeldende partijen. Vervolgens staat dit ook haaks op grote netwerken 

zoals Bosch en Auto 5. 

D’Ieteren heeft verder de stelling in de mate ze steunt op een beweerdelijke capaciteitsprobleem getoetst 

aan de antwoorden uit de bevraging in de eerste fase. Uit het antwoord van de 29 concurrenten blijkt het 

volgende: 
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   Vraag 6 Vraag 7  Vraag 8  Vraag 9 

nr dossier ondervraagde 
# huidige 

weekcapaciteit 
# Max wekelijks reserve (1) 

indien extra 
personeel 

reserve (2) 
indien investeringen 

infrastr. 

6.1.1 concurrent 1 35 40 5 65 30 Ja, +15 

6.1.2 concurrent 2 25 30 5 35 10 Nee 

6.1.3 concurrent 3 17 25 8 25 8 Ja, +10 

6.1.4 concurrent 4 40 40 0 45 à 60 5 à 20 Ja, + 20 

6.1.5 concurrent 5 213 240 27 280 67 Nee 

6.1.6 concurrent 6 218 250 32 250 32 Nee 

6.1.7 concurrent 7 196 225 29 / / Ja 

6.1.8 concurrent 8 50 55 5 145 95 Ja 

6.1.9 concurrent 9 50 60 10 65 15 Nee 

6.1.10 concurrent 10 25 à 30 25 à 30 0 35 5 à 10  Nee 

6.1.11 concurrent 11 22 25 3 25 3 Nee 

6.1.12 concurrent 12 30 35 5 45 à 60 15 à 30 Ja, +10 à 25 

6.1.13 concurrent 13 15 25 10 40 25 Ja 

6.1.14 concurrent 14 90 120 30 120 30 Ja 

6.1.15 concurrent 15 30 50 20 / / Nee 
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6.1.16 concurrent 16 4 6 2 14 10 Ja, +25 

6.1.17 concurrent 17 50 50 0 70 20 Nee 

6.1.18 concurrent 18 20 30 10 30 10 Nee 

6.1.19 concurrent 19 20 25 5 40 20 Nee 

6.1.20 concurrent 20 25 40 15 40 15 Nee 

6.1.21 concurrent 21 49 75 26 140 91 Ja 

6.1.22 concurrent 22 15 25 10 48 33 Ja, +20 

6.1.23 concurrent 23 20 25 5 40 20 Ja, +100 à 120 

6.1.24 concurrent 24 65 65 0 65 0 Nee 

6.1.25 concurrent 25 50 50 0 60 10 Ja, 30 

6.1.26 concurrent 26 75 80 5 80 5 Nee 

6.1.27 concurrent 27 / / / / / / 

6.1.28 concurrent 28 / / / / / / 

6.1.29 concurrent 29 / / / / / / 

totaal   1449  267  574 à 609 
13 Nee | 13 Ja (+230 à 

265) 

    
bovenop huidige 

capaciteit  
bovenop huidige 

capaciteit 
bovenop andere reserves 
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Nog anders uitgedrukt: 

Maximaal gebruik huidige capaciteit = 18% reserve – 267 wagens/week boven huidige capaciteit 

Investering in extra personeel = 40 – 42% reserve - 574 à 607 wagens/week boven huidige 

capaciteit 

Investering infrastructuur = 55 – 60% reserve – 230 à 265 extra wagens/week boven andere 

reserves 

 

En voor alle duidelijkheid, dit zijn enkel de ’29 concurrenten’ die het Auditoraat geselecteerd heeft. 

D’Ieteren heeft geen enkele mogelijkheid om te controleren welke concurrenten eventueel niet eens 

in dit lijst zitten. M.a.w. de werkelijke reservecapaciteit is mogelijk nog veel groter en is in elk geval 

meer dan groot genoeg is om effectief concurrentiedruk uit te oefenen op Coox/Delorge. 

M.a.w. er is absoluut geen probleem van capaciteit bij de onafhankelijken. 

 

(b) Reacties van de klanten 

Opmerkelijk is ook dat terwijl de ontwerp beslissing de klantenbevraging presenteert als een bewijs 

van een kwaliteitsprobleem, datzelfde ontwerp niet opmerkt dat uit diezelfde bevraging juist het 

bewijs voortvloeit van een effectieve concurrentie van onafhankelijke herstellers. Hieronder volgt 

een bloemlezing van enkele van de citaten vermeld in de ontwerp beslissing zelf, maar daarin 

aangeduid de passages waaruit die effectieve concurrentie blijkt. De cijfers tussen vierkante haken 

(“[ ]”) verwijzen naar de bevraagde in de enquête: 

1. Het samen gaan van de verschillende VAG garages in de provincie is geen goede zaak naar 

kwaliteit en prijs voor de consument. We gaan toch niet in Antwerpen of Luik prijs vragen 

voor een nieuwe wagen ook al liggen de marges kort bij elkaar. Als klant wil je erkend 

worden als je al verschillende wagens hebt gekocht bij 1 bepaalde garage. Dit komt ook het 

persoonlijke contact ten goede. Anders ben je maar een nummer en ga je sneller naar een 

bekende onafhankelijke garage in de buurt voor het nodige onderhoud. Hier is de prijs van 

een onderhoud zelfs een stuk goedkoper omdat ze zich niet aan de opgelegde regels 

moeten houden van het merk. [656] 

Dus de klant bevestigt dat onafhankelijke garages een alternatief zijn en hij heeft 

ze duidelijk ook geprobeerd en de prijs vergeleken 

 

2. Veranderd van VW garage omdat ze VEEL te duur werden en zijn! [715] 

Klant bevestigt dus de switching mogelijkheid. Aangezien er sprake is van VEEL te 

duur, kan de switching moeilijk anders zijn dan buiten het network in de thesis zelf 

van het ontwerp van voorlopige beslissing dat beweert dat er amper 

prijsconcurrentie is in het netwerk 
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3. mijn garagist is een kleine zelfstandige. hij is vriendelijk en helpt me op de beste, snelste en 

goedkoopste manier dat hij kan. dit kan absoluut niet gezegd worden van grote garages 

[766] 

De verwijzing naar een “kleine zelfstandige” lijkt een duidelijke hint dat het hier 

gaat om een onafhankelijke garage. 

 

4. Intercars is/was super garage voor Skoda.  Coox/Delorge is dat zeer zeker niet. Ik zal nooit 

meer bij deze groep een auto Kopen [791] 

De klant bevestigt aldus letterlijk dat hij alternatieven heeft voor Coox en Delorge 

vermits hij niet zegt dat hij een andere merk gaat kopen, wel dat hij niet bij 

Delorge/Coox gaat kopen 

 

5. Er was eerst voor de bedrijfswagen de neiging om bij de dealer in Hasselt voor onderhoud te 

gaan, ivm garantie omdat het een nieuw voertuig is. Maar de dealer heeft een slechte 

reputatie ivm onderhoud (te duur, lang wachten, slechte reparaties) dus toch gekozen voor 

de vorige onafhankelijke garage waar altijd goede ervaringen mee zijn geweest. [870] 

Onafhankelijke garage = rechtstreekse concurrent 

 

6. ik zal nooit meer in België mijn onderhoudt of herstelling laten doen ,gewoon afzetters ,dief 

,niet bekwam personeel ,.... zelf bij erkend vw garage zijn ze niet bekwaam aan autos te 

werken en niet professioneel ,geld teld en niets anders ,onder garantie en 5000 € onderhoudt 

kontrakt  op 2 jaar betaald en turbo kapot en nog moeten bij betalen . en de auto is nog niet 

in orde ! [1000] 

De klant zegt niet dat hij geen VW meer wil kopen, wel dat hij die buiten België zal 

laten onderhouden. M.a.w. opnieuw erkent de klant dat hij alternatieven heeft. 

Dit is zelfs geen specifieke kritiek op Delorge/Coox, in tegenstelling tot wat het 

Auditoraat wil laten geloven.  

 

7. Na mijn garantie ga ik naar een onafhankelijke garage  Omdat sinds Delorge heeft 

overgenomen de prijzen abnormaal verhoogd zijn  Voor een gewone arbeider niet meer te 

betalen  Gelieve hier iets aan te doen [1021] 

De klant erkent expliciet dat hij naar een onafhankelijke garage zal gaan. 

 

8. Merkgarages zijn wat uurtarief peperduur. Gespecialiseerde multigarages zijn ook 

vertrouwd met de materie en zijn goedkoper. [1155] 

a. Multimerk = concurrent 

 

9. Vroeger gingen wij altijd naar de officiële merkgarages. Er was voldoende aanbod, je kon 

prijzen vergelijken en de betrokken garages deden hun best om een goede prijs/kwaliteit 

voor te stellen. Sinds het ontstaan van de autogroep Delorge als ENIGE autogroep in Limburg 

voor verschillende merken, is dit niet meer het geval en zijn we noodgedwongen 

uitgeweken naar multimerk garagisten teneinde nog ergens een correct prijs/kwaliteit 

aanbod te kunnen verkrijgen. Spijtig genoeg is Delorge dan nog in verschillende merken nog 

de enige merkgarage - dus zelfs van merk veranderen helpt niet altijd. [1236] 
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10. Een goede garagist is zeer zeldzaam in België, een erkende garage is veel te duur voor het 

werk dat ze moeten doen en een multimerk garage maakt je vaak van alles wijs over wat 

de problemen aan je auto zijn, ik ga alleen langs bij een vriend van onze familie dit is de 

enigste persoon die ik vertrouw. [1276] 

 

11. Wij kiezen een garage met een top service en dan is ligging minder belangrijk [1567] 

 

12. De onderhoudskosten van de garage waar ik mijn auto gekocht heb zijn te hoog .Bij een 

andere garage die ook mijn auto kan onderhouden en ook originele wisselstukken gebruikt 

en die ook de computers heeft om mijn auto te 'lezen' bedragen de onderhoudskosten 

ongeveer de helft . [1579] 

 

13. moesten er niet zo'n grote prijsverschillen zijn voor gelijk welk onderhoud of herstelling zou 

ik een garage van Skoda zeker consulteren maar ze zijn gewoon veel te duur [1653] 

Dus impliciet maar zeker erkent de klant dat hij een niet erkende garage gebruik voor zijn 

onderhouden 

 

14. De reden waarom ik een onafhankelijke garage gekozen heb voor het onderhoud en 
herstelling van mijn wagen is om de prijzen overdreven duur zijn! Bij VW Smets in Bilzen 
betaalde ik 265€ voor een groot onderhoud en bij VW Willems in Genk 307€ voor een klein 
onderhoud!!! Dit is toch een groot verschil! Spijtig dat Smets in Bilzen overgenomen is door 
Delorge!!! [1661] 

 
15. Onlangs had ik een turbo kapot, deze gelijkaardige herstelling in een onafhankelijke 

garage gespecialiseerd in het merk koste mij (eveneens met nieuwe onderdelen) nog geen 
2/3 van de prijs van autodealer (Delorge group) ik had de prijs daar eerst opgevraagd. 
(…).  Om deze reden overweeg ik heel sterk om mij geen nieuwe wagen van het merk Audi – 
Volkswagen nog aan te schaffen. [1752] 

 

Overigens hoeft dat niet te verbazen aangezien uit de klantenenquête blijkt dat de klanten effectief 

alternatieven bezoeken. Hoewel de tabellen niet altijd duidelijk zijn, lijkt dit toch te kunnen worden afgeleid 

uit volgende tabellen (zie bijlage C, p. 33 van de ontwerp beslissing) 
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Hieruit lijkt te volgen dat in elk geval 35.5% een andere garage dan een garage van het netwerk gebruikt.  

En zie verder ook tabblad 46 van het onderzoek van het Auditoraat (het gaat om de excel sheet) het 

volgende blijkt; 

Tabblad 46; Bij welke soorten garages bent u (uw gezinslid) reeds langsgeweest voor een 

onderhoud of herstel aan deze wagen? 

 

 134/419 = (32%) van respondenten is langs geweest bij erkende garages van merk 

wagen 

 246/419 = (59%) van respondenten is langs geweest bij onafhankelijke garages 

➔ Duidelijke concurrentiële druk 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bij wijze van illustratie van de reactie van klanten kan ook verwezen worden naar het geval van Intercars 

Skoda Bilzen die na het vertrek uit het netwerk van D’Ieteren als Hyundai dealer, nog steeds maar 

[Vertrouwelijk] % zijn weg teruggevonden heeft naar het officiële netwerk (zie hiervoor punt 3(a)(i). 

92 Bij welke soorten garages bent u (uw gezinslid) reeds langsgeweest voor een onderhoud of herstel aan deze wagen?

Provincie Limburg

Column Labels

1 1 Total 2 2 Total Grand Total

Valeurs 1 #N/A 1 #N/A

Nombre de 92.1. een of meerdere erkende garages van merk van deze wagen 73 24 97 6 31 37 134

Nombre de 92.2. een of meer onafhankelijke garages gespecialiseerd in het merk van deze wagen 22 7 29 3 13 16 45

Nombre de 92.3. een of meer onafhankelijke multimerk-garagisten 45 33 78 8 35 43 121

Nombre de 92.4. een of meer onafhankelijke garage(s)/keten(s) gespecialiseerd in specifieke diensten van onderhoud of herstel (bvb. glashersteller, bandencentrale, etc.) 13 12 25 1 15 16 41

Nombre de 92.5. een of meer onafhankelijke multimerk-ketens (bijv. Midas, 1-2-3, Auto5,...) 17 5 22 2 15 17 39

Nombre de 92.6. Geen van bovenstaande/Ik weet het niet 18 5 23 1 15 16 39
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Het voorgaande ondergraaft ook de stelling van het Auditoraat dat er sprake is van een concurrentieel 

voordeel bij erkende garages die ook verkoop doen, wat bestendigd zou worden in de naverkoop.  

Het klopt dat er bij de aankoop een grote loyauteit is, vooral in de beginjaren, naar de garage waar men 

de wagen gekocht heeft. Wat men echter in de bevraging van het Auditoraat ook ziet, is dat er wel degelijk 

een grote concurrentie is op de O&H markt, maar niet in de eerste plaats binnen het erkende netwerk, 

maar wel met onafhankelijke herstellers. Met name de grafieken 7 en 8 spreken de stelling van het 

Auditoraat tegen. Cijfers mbt ‘werkelijk bezochte garages’ lijken toch representatiever dan cijfers mbt 

garages die ‘overwogen worden.’   

 

3.2 Fout wat betreft de mogelijkheid van om nieuwe erkende herstellers te erkennen   

De Interpretatie van het LMA contract door het Auditoraat in de eerste fase (nl dat D’Ieteren een gesloten 

netwerk zou hebben dat geen nieuwe erkende servicepunten zou toelaten) blijkt niet te kloppen in de 

feiten. 

- Cfr. Garage Meurens werd in Lubbeek in april 2020 erkend (in market area Delorge) (VW/CVI) (dit 

wordt bevestigd in stukken 8.4.2. van het onderzoeksdossier) 

Ten overvloede: dit is geen alleenstaand geval. Er zijn ook erkenningen (of lopende) in andere gebieden: 

Uiteraard zullen nieuwe erkenningen steeds zorgvuldig op hun merites moeten beoordeeld worden. De 

interpretatie die het Auditoraat geeft aan de Europese regelgeving laat D’Ieteren voor rekening van het 

Auditoraat. D’Ieteren zal die hier niet becommentariëren aangezien die niet relevant lijkt voor het dossier. 

3.3 Onderschatting wat betreft de druk uit andere taalgebieden 

In randnr. 366 stelt de eerste ontwerp-beslissing: “De auditeur merkt hierbij op dat er voor de Coox garages 

wel enkele dichtere alternatieven bestaan in Wallonië, maar het omwille van de taalbarrière 

onwaarschijnlijk is dat consumenten zich naar daar zullen verplaatsen” 

D’Ieteren heeft dit nagekeken. Hieronder gaan voor twee garages, meer bepaald Timmermans (uit 

Tongeren) en Vanthienen (uit Tienen) de oorsprong (per provincie) van de onderhouden en herstellingen 

per merk die daar werden uitgevoerd volgens de data van D’Ieteren (cijfers 2018). [VERTROUWELIJK] 
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Dus alweer een ‘veronderstelling’ van het Auditoraat die fout is. Ook de tweede ontwerp beslissing gaat 

totaal niet in op deze concurrentiedruk. Nochtans zijn enkele van de beweerdelijk ‘problematische’ garages 

van de nieuwe entiteit niet ver van de taalgrens. Zo is bijvoorbeeld Bilzen op 12 min. van de taalgrens. 

Hasselt op ca. 20 min. 

Hieronder wordt een lijst gegeven van enkele van de bij Limburg dichtst gelegen concessies en erkende 

naverkooppunten in het Franstalig taalgebied van België (enkel voor Audi, VW en Skoda) 

Ets Noël (VW, CVI, Skoda)                                            4300 WAREMME 

Automotors Awans (VW, CVI)                                       4340 AWANS 

Paisse Visé (VW, CVI)                                                    4600 VISE 

Paisse Wandre (VW, CVI, Audi)                                     4671 SAIVE-BLEGNY 

E.V.S. Liège (VW, CVI)                                                  4031 ANGLEUR 

Willemsens Chaineux (VW, CVI, Skoda)                       4650 CHAINEUX          

A.G.F. Motor SPRL (VW, CVI)                                      4100 SERAING 

Percy Motors Perwez SPRL (VW, CVI, Skoda, SEAT)  1360 PERWEZ 

Automobile Visétoise (Skoda)                                 4040 HERSTAL 

Schu Chenée (Skoda, SEAT)                                   4032 CHENEE 

A.G.F. (Audi)                                                           4120 NEUPRE 

Delvaux Percy (Audi)                                              5030 GEMBLOUX 

 

Reistijden volgens Google maps tussen enkele van de bovenvermelde punten en 1 of meer van de door het 

Auditoraat problematisch bestemde garages (er werd telkens de snelste tijd genomen die google 

afficheerde, niet per se de kortste afstand). Enkel afstanden minder dan 60 min (1u) worden hierna 

opgenomen. De afstand van max 60 min is overgenomen uit de zaak Groupe Maurin (zie § 183 en 187). 

Voor Audi 
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Saive/Blegny – Dilsen-Stokkem: 47 min (61 km) 

Saive/Blegny – Hasselt: 37 min (52km) 

Saive/Blegny – Genk: 41 min (53 km) 

 

Neupré - Hasselt: 48 min (66 km) 

Neupré -Genk: 52 min (68 km) 

 

Voor Skoda 

Herstal – Bree: 59min (75 km) 

 

Voor Volkswagen 

Visé – Bree: 55 min (67km) 

Visé – Rekem-Lanaken: 27 min (26km) 

Visé – Bilzen: 29 min (28km) 

Visé – Genk: 34 min (51km) 

 

Waremme - Rekem-Lanaken: 51 min (44 km) 

Waremme -Bilzen: 37 min (29m) 

Waremme – Genk 47 min (41 km)  
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Awans - Genk: 38min (49.6 km) 

Awans - Bilzen: 26 min (34.6 km) 

Awans –Rekem: 41min (45.2 km)  

 

Saive/Blegny - Rekem: 34 min (37 km) 

Saive/Blegny – Bilzen: 27 min (37 km) 

Saive/Blegny- Genk: 39 min (52km) 

 

Angleur – Rekem: 46 min (46 km) 

Angleur – Bilzen: 34 min (42.4 km) 

Angleur - Genk: 47 min (57km) 

 

3.4 Onderschatting van de link tussen aankoop en onderhoud 

Tijdens de hoorzitting in de eerste fase, heeft D’Ieteren aangegeven dat de rigide marktafbakening tussen 

aankoop van een wagen enerzijds en de onderhoud en herstelmarkt anderzijds artificieel is en in elk geval 

niet op een correcte manier de concurrentiedruk weergeeft. 

Uit de ondervraging komen immers verschillende antwoorden naar voor waaruit blijkt dat klanten bij de 

aankoop van de wagen wel degelijk mee rekening houden met de kostprijs en kwaliteit van het onderhoud: 

Individuele opmerkingen in vraag 110 die aangeven dat van merk veranderen mogelijk is: 

• Ik heb de indruk dat de prijzen van de merkgarage zijn opgeslagen sinds de overname, ook is de 

service onpersoonlijker geworden, alles is standaard, geen ruimte voor maatwerk, weinig ruimte bij 

personeel om beslissingen te nemen. Daarnaast heb ik ook minder vertrouwen in Volkswagen omwille van 

het sjoemeldiesel verhaal. Ik heb nooit een deftig excuus of compensatie ontvangen. Mijn volgende wagen 

zal daarom waarschijnlijk van een ander merk zijn [1001] 

• Bedrijfswagen is gekozen in functie van leasebudget.  Bij een eigen aankoop zou ik overwegen om 

een ander merk aan te kopen, gezien er voor deze merken geen concurrentie meer is in Limburg. [1530] 
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• ….  Om deze reden overweeg ik heel sterk om mij geen nieuwe wagen van het merk Audi – Volkswagen 

nog aan te schaffen. [1752]  

Een ander mogelijk bewijs hoe sterk aankoop en onderhoud met elkaar gelinkt zijn, is het geval Intercars 

Skoda waar zelfs na het vertrek van deze dealer uit het D’Ieteren netwerk, na 18 maanden amper 

[vertrouwelijk]% van de klanten terug in het D’Ieteren netwerk opduikt. 

 

4 Fout wat betreft de impact van de fusie tussen Coox en Delorge 

De ontwerp beslissing meent onoverkomelijke bezwaren te hebben tegen de transactie omwille van de 

impact van transactie op de concurrentie. 

De ontwerp beslissing leidt dit o.m. af uit het feit dat dit de bestaande concurrentie op de markt, en dan 

met name tussen Coox en Delorge zou wegnemen en er geen alternatieven zouden zijn. Dat de 

alternatieven er wel degelijk zijn en door de klanten ook zo wordt ervaren werd hiervoor al uitgewerkt. 

D’Ieteren zou hierna willen focussen op het gegeven dat volgens de ontwerp beslissing het systeem van 

bonussen van D’Ieteren aan de erkende verdelers zou bewijzen dat er een sterke concurrentie tussen hen 

is, en dat deze bonussen een incentive zijn voor de erkende verdelers om klanten van elkaar af te 

snoepen. 

 

Deze stelling is volkomen fout. 

 

Ten eerste is de stelling fout omdat ze economisch zinloos is. De stelling van het Auditoraat komt erop neer 

dat D’Ieteren (of welke invoerder of fabrikant ook) geld zou uitgeven in het verschuiven van cliënteel binnen 

haar eigen netwerk. Dit is zinloos omdat het geen nieuwe cliënteel aanbrengt en dus geen extra omzet of 

inkomsten voor D’Ieteren genereert, maar integendeel meer kosten (bonussen) zonder corresponderende 

meeropbrengsten. Het is daarentegen evident dat D’Ieteren met de bonus focust op (i) het behoud van het 

bestaande cliënteel in het netwerk en (ii) het veroveren van de klanten die nog geen klant zijn of niet trouw 

zijn. Los van de economische evidentie van het argument blijkt dat ook indien men kijkt naar de bonussen 

zelf (zie bijlage 1 - brief van 2 maart 2020). 

- Zo is bijvoorbeeld een belangrijk deel van de bonus voor banden. Het is evident dat D’Ieteren op deze 

wijze concessies en erkende herstellers die niet als ‘gespecialiseerde verkopers’ van dit product worden 

aanzien, de kans wil geven om beter te concurreren tegen de bandencentrales 

- Hetzelfde met zeer veel andere producten die men eerder en passant als accessoir in een concessie of 

bij een erkende hersteller kan kopen maar die men zeer vaak (of zelfs eerder) elders koopt. Het kan dan 
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gaan om fietsdragers, kofferbakken, geurverspreiders, zonnekleppen, sneeuwkettingen, kleerhangers, 

reinigingsproducten, hondenriemen, tapijten, veiligheidsvesten, gevarendriehoeken, batterijladers, 

Coyotte-systemen  

- Tenslotte worden een deel van deze financiële bonussen NIET gelinkt aan één merk maar aan de 

totale concessie. Maw het is dus onjuist dat men daarmee andere erkende verkopers of herstellers van een 

bepaald merk zou viseren. 

 

Ten tweede is de stelling fout, omdat in elk geval 1 van de bonussen niet eens bepaald of beïnvloed wordt 

door wat me van elkaar afsnoept. Het gaat met name over de kwalitatieve bonussen. De enige 

determinerende factor voor deze kwalitatieve bonus, is of men een bepaald kwaliteitsniveau haalt. 

Daarmee wil D’Ieteren uiteraard een financiële beloning geven aan de dealers in het netwerk die het 

kwaliteitsniveau van het netwerk omhoog halen en op die manier klanten van buiten het netwerk 

overtuigen om naar het netwerk te komen. 

Ten derde, stukken van D’Ieteren bewijzen het. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het schrijven van 5 mei 2020 (zie 

bijlage 2 - D’Ieteren onderlijnt). 

(…) nous vous conseillons vivement de continuer à suivre et à monitorer la qualité du travail réalisé dans 

vos ateliers ainsi que de veiller à garder vos clients les plus satisfaits possible de leur visite dans votre 

concession. (…) 

Nous vous conseillons néanmoins de continuer de vous préoccuper de réduire le délai d’attente pour un 

rendez-vous et d’augmenter vos capacités pour pouvoir vendre plus d’heures mécaniques et espérer ainsi 

garder un maximum de clients fidèles et reconquérir de nombreux clients infidèles au réseau officiel afin 

de compenser la perte de chiffre d’affaire inévitable avec l’arrivée des véhicules électriques.  

 

Dit blijkt eveneens uit het schrijven van 20 december 2019 (bijlage 3) 

 

« 2. Objectif « Capacité » :  

Au cours des prochains mois et des prochaines années la fidélisation de nos clients et la reconquête des 

clients perdus doit être une priorité.  

Pour reconquérir les clients perdus et conserver nos clients fidèles, nous devons commencer par leur 

proposer un délai de rendez-vous compétitif par rapport à nos concurrents ». 

 

Ten vierde: de stelling wordt door geen enkele concreet document of kwantitatief onderzoek onderbouwd. 

Het ontwerp leidt dit puur theoretisch af uit het bestaan zelf van de bonussen. M.a.w. het gaat hier om 

een eigen interpretatie van het Auditoraat, niet gestaafd op onderliggende feiten en zelfs zonder dat maar 

1 poging werd ondernomen om dit met de auteur van de bonussen, D’Ieteren, af te checken. 
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5 I.v.m. het gebruik van de klantenbevraging 

Het Auditoraat leidt allerlei conclusies af uit de klantenbevraging. D’Ieteren nodigt Uw College uit om 

deze bevindingen af te zetten tegen volgende feiten: 

 

1) Vooreerst, wat is de relevantie als slechts 5% antwoordt? 

 

2) Het Auditoraat presenteert 59 beweerdelijke negatieve reacties van klanten in een poging om aan te 

tonen dat er een groot probleem is met de transactie en de kwaliteit van Delorge/Coox. 

Als er werkelijk dergelijke kwaliteitsproblematiek zou zijn (quod non), zou dan het gevolg van de transactie 

niet juist zijn dat het marktaandeel van Delorge/Coox binnen de kortste keren in elkaar zal zakken als een 

pudding, aangezien men op basis van wat hiervoor reeds werd aangetoond, niet ernstig kan blijven 

volhouden dat het cliënteel geen alternatieven zou hebben… Maw een eventueel kwaliteitsprobleem zou 

zich vanzelf binnen de kortste keren oplossen.  

 

Echter lijkt het er eerder op dat de manier waarop de citaten gebruikt worden een vertekend beeld geven: 

o 59 reacties is amper 2% van de ondervraagden (die zelf maar 5% van diegenen zijn die hebben 

geantwoord, dus gaat het om 0.1% van de ondervraagden!!). en zoals bekend, het zijn bijna altijd de 

mistevredenen die reageren. 

o Van die 59 zijn er echter bijna de helft die enkel opmerkingen maken ivm het feit dat het onderhoud 

té duur is. Zij geven echter op geen enkel moment aan dat zij geen alternatief zouden hebben, noch dat de 

kwaliteit niet correct zou zijn. Los daarvan, is het bekend dat een gemiddelde Belg ALTIJD klaagt en ALTIJD 

alles te duur vindt: de elektriciteitsrekening, de dokter, de schoolrekening (zelfs als is het onderwijs quasi 

gratis), enz. Maw uit het feit dat 1% van zij die hebben geantwoord (of 50% van diegenen die beweerdelijk 

negatief reageren, en die dus amper 0.05% van alle ondervraagden uitmaken) van oordeel is dat het 

onderhoud te duur is kan men met alle respect geen enkele conclusie trekken over de “negatieve” effecten 

van een concentratie of van de kwaliteit van de aanmeldende partijen 

o Van de overblijvende reacties zijn er een groot aantal die niet meer en niet minder zijn dat een 

sloganeske reactie zonder enige fundering.  

o D’Ieteren ontkent niet dat er daarnaast nog een aantal reacties negatief zijn en ten minste een 

concreet feit vermelden waarom (zelfs al is het soms enkel het feit dat niet op een mail van een klant wordt 

geantwoord). Maar gelet op de het uitzonderlijk beperkte aantal, minder dan 1% van zij die hebben 

geantwoord (of 0.05% van de ondervraagden) meent D’Ieteren dat dit eerder het bewijs is dat er geen 

probleem is met de transactie, noch met de kwaliteit van Delorge en Coox dan omgekeerd. 

En wellicht is het mooiste bewijs daarvan het feit dat uit de beantwoording van vraag 97 juist blijkt dat er 

een zeer grote mate van tevredenheid is. 
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97 Om welke redenen bent u (uw gezinslid) 

steeds bij deze garage langsgeweest voor 

een onderhoud of herstel?               

        
Provincie Limburg 

      

        

 

Column Labels 

      

 

Klantenbestand 

 

Klantenbestand 

Total controlepanel 

controlepanel 

Total 

Grand 

Total 

Valeurs D'Ieteren Niet D'Ieteren 

 

D'Ieteren 

Niet 

D'Ieteren 

  
Nombre de 97.1. Omwille van de garantieperiode ga ik (mijn 

gezinslid) enkel naar een erkende garage 166 50 216 9 66 75 291 

Nombre de 97.2. Omwille van de goede kwaliteit van 

uitvoering 163 55 218 21 116 137 355 

Nombre de 97.3. Omwille van de goede dienstverlening van 

deze garage (korte wachttijden, flexibele uren,…) 171 68 239 13 120 133 372 

Nombre de 97.4. Omwille van de betere prijs waaraan ik 

(mijn gezinslid) het onderhoud en herstellingen kan laten 

uitvoeren 36 12 48 11 46 57 105 

Nombre de 97.5. Omdat ik (mijn gezinslid) een 

onderhoudscontract met deze garage heb afgesloten 1 1 2 1 3 4 6 
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Nombre de 97.6. Omwille van de klantvriendelijkheid bij deze 

garage 128 48 176 7 90 97 273 

Nombre de 97.7. Andere reden(en), gelieve te specificëren 51 14 65 2 6 8 73 

Nombre de 97.8. Ik weet het niet 11 5 16 2 4 6 22 

Totaal 727 253 980 66 451 517 1497 
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Dat leidt tot volgende percentages 
 
 

Klantenbestand & controlepanel samengenomen / Eigen totalen 
D'Ieteren|Niet D'Ieteren 

D'Ieteren Niet D'Ieteren 

Nombre de 97.1. Omwille van de garantieperiode ga ik (mijn gezinslid) 
enkel naar een erkende garage 

22,07% 16,48% 

Nombre de 97.2. Omwille van de goede kwaliteit van uitvoering 23,20% 24,29% 

Nombre de 97.3. Omwille van de goede dienstverlening van deze garage 
(korte wachttijden, flexibele uren,…) 

23,20% 26,70% 

Nombre de 97.4. Omwille van de betere prijs waaraan ik (mijn gezinslid) 
het onderhoud en herstellingen kan laten uitvoeren 

5,93% 8,24% 

Nombre de 97.5. Omdat ik (mijn gezinslid) een onderhoudscontract met 
deze garage heb afgesloten 

0% 1% 

Nombre de 97.6. Omwille van de klantvriendelijkheid bij deze garage 17,02% 19,60% 

Nombre de 97.7. Andere reden(en), gelieve te specificeren 4% 2% 

Nombre de 97.8. Ik weet het niet 2% 1% 

 
 

Maw van de bijna 800 reacties mbt D’Ieteren is bijna iedereen zeer tevreden. 2% weet het niet en 4% heeft 

een andere reden. Er is nog 22% die als reden opgeven “de garantie”, maar dat wil niet zeggen dat zij niet 

tevreden zouden zijn (aangezien zij hun garantie ook elders kunnen laten doen). Is het niet logisch dat 

wanneer men eerst al zijn tevredenheid heeft uitgedrukt, men niet nadien nog een keer gaat bevestigen 

dat men tevreden is en waarom, vermits men dat al heeft bevestigd? 

Plaatst dat hoe dan ook niet 59 ‘negatieve’ reacties, waarvan dan nog de helft louter op prijs slaat, niet in 

een heel ander perspectief?
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6 Discriminatoire behandeling ivm eerdere dossiers? 

D’Ieteren kan zich verder niet van de indruk ontdoen dat de standaard van beoordeling in de huidige transactie véél 
strenger en strikter is dan in recente andere dossiers, en dan met name dossier van rechtstreekse concurrenten. D’Ieteren 
verwijst naar één van de meest recente goedkeuringsbesluiten van 5 februari 2020 in de zaak CONC-C/C-19/0042 Groupe 
Maurin/Groep Jam (https://www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/abc-2020-cc-05-pub_0.pdf). 
Hierin wordt o.m. de volgende zaken gerapporteerd uit de ontwerp beslissing van het Auditoraat: 

 

https://www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/abc-2020-cc-05-pub_0.pdf
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Uit voorgaande passages volgt o.m.: 

- De marktaandelen van de nieuwe groep Maurin lijken in verschillende gevallen hoger dan die in het huidig 

dossier. Hoewel de beslissing niet exact bepaalt wat de basis is, blijkt het ‘Sur la base des données communiquées 

par les Parties” te zijn. Er zijn dus maw geen indicaties dat de marktaandelen in het dossier Delorge significant 

hoger zouden zijn, integendeel, in verschillende gevallen zijn ze net significant lager. Ter vergelijking: in het voor 

partijen meest ongunstige scenario 1 bij bijlage A van het voorstel van Beslissing in fase 2 (jaar 2018 = dwz na het 

uitvlakken van de Dieselgate crisis maar zonder het weglaten van de herstellingen onder de 125€, zonder weglaten, 

van andere compenserende maatregelen voor de Dieselcrisis, en zonder het weglaten van de garantieherstellingen, 

enz), is het hoogste marktaandeel nog altijd maar [30-40]% voor Audi Hasselt. 

- De onafhankelijke garages worden als grote en valabele concurrenten opgevoerd. Er valt niet in te zien 

waarom dit voor de merken Volkswagen, Audi en SEAT plotsklaps anders zou zijn. 

- De concurrentie van over de taalgrens wordt hier als een valabele concurrentie bestempeld. In huidig dossier 

niet (maar dat is dus in strijd met de cijfers – zie hiervoor 3.3) 
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- De concurrentie uit Nederland (Maastricht) wordt in het dossier Groupe Maurin als een concurrentie 

bestempeld (zie bijvoorbeeld § 195, § 198), en het college stelt hierover zelfs “la présence d’importants garages 

agrées Mercedes aux Pays-Bas à proximité de la frontière …   excerce sans conteste un pression concurrentielle sur 

le garage JAM-Garage Lirdern Bree” terwijl dat in huidig dossier volledig wordt uitgeschakeld. 

- Het klopt dat er in de zaak Groupe Maurin kennelijk 1 andere erkende hersteller overblijft in het 

verzorgingsgebied Limburg, nl. Wouters in Zonhoven. Daar staat tegenover echter  

o dat Mercedes-Benz in 2019 iets meer dan 2000 wagens verkocht in Limburg, terwijl Audi bijvoorbeeld slechts 

ca 1390 wagens verkocht. Het is evident, dat wanneer men bijna dubbel zoveel wagens verkoopt, er ook 

meer ruimte is voor extra interne (en externe) concurrentie. Dit wordt nog duidelijker als men weet dat er 

voor Mercedes in Limburg 7 vestigingen zijn (Dilsen-Stokkem, Tongeren, Sint-Truiden, Hasselt,  Lommel, 

Bree, allen Groupe Maurin, en Zonhoven, Garage Wouters) terwijl er bijvoorbeeld voor Audi 6 zijn (Hasselt, 

Genk, Dilsen-Stokkem, Tongeren, Sint-ruiden, Overpelt), wat betekent dat het aantal wagens dat per 

concessie van Mercedes-Benz verkocht en onderhouden wordt gemiddeld genomen véél groter is, en dus 

ook efficiënter en rendabeler kan gebeuren. De transactie Delorge/Coox probeert net daar op in te spelen. 

o Als men op de foto op de officiële website van Mercedes-Benz kijkt, kan men enkel vaststellen dat deze 

concessie (die kennelijk enkel een Erkend Servicepunt is) niet veel groter lijkt dan een aantal onafhankelijke 

herstellers van D’Ieteren merken (cfr bijvoorbeeld Garage Peusens, of Intercars Skoda, ..). Maw de stelling 

van D’Ieteren is dat van deze enige erkende hersteller van Mercedes-Benz binnen Limburg niet meer 

concurrentie lijkt uit te gaan dan van bijvoorbeeld een Garage Peusens of Intercars Skoda. 
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Zie ook volgende foto via Google street view 
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Aan de banner te lezen die op die oprit staat gaat het hier overigens enkel om een erkend servicepunt (“Garage Wouters, De 
kwaliteit van een Erkend Servicepunt. De toewijding van een familiebedrijf”) 

 

- De conclusie dat er in het dossier Delorge een groot probleem is, terwijl dat niet zo was in de zaak Groupe 

Maurin (zelfs geen tweede fase) is des te verrassender als men ook nog kijkt naar de vrachtwagen markt. Uit de 

beslissing blijkt immers dat Groupe Maurin de enige concessiehouder wordt in de provincie Limburg. In Bree, 

verkrijgt Maurin een marktaandeel van 40-50% volgens de beslissing, wezen het met een HHI delta van slechts 197 

en een bijkomend marktaandeel van minder dan 5%, reden waarom het Auditoraat en het college geen problemen 
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ziet. De dichtst bij zijnde erkende herstellers concurrenten voor Mercedes-Benz zijn Herentals en Ans (zie § 203-208 

van de beslissing), beiden op meer dan een uur rijden. 

 

 

 

 

Nochtans erkent de beslissing dat er voor vrachtwagens zo goed als geen concurrentiële druk is van onafhankelijken van 
ketens zoals Bosch of Auto 5, … (zie § 189). Er wordt slechts 1 enkele concurrent, niet erkende hersteller geïdentificeerd in 
het hele gebied van Limburg, nl. Top trucks (§ 186). In het dossier Delorge is er net wel volop concurrentie van 



112 

 

onafhankelijke ketens, is er volop concurrentie van vele onafhankelijke herstellers en zijn er ook concurrerende concessie 
of herstellers op vergelijkbare en zelfs dichtere afstanden (zie hiervoor 3.3). 

D’Ieteren erkent dat de catchment area voor vrachtwagens mogelijk groter kan zijn dan voor personenwagens, maar het 
blijft toch dat in de zaak Maurin, op een grotere catchment area, een marktaandeel van 40-50% geen probleem is, terwijl 
er zo goed als géén concurrentie is van onafhankelijken, en heel beperkt (nl. op meer dan een uur) van erkende herstellers. 

M.a.w. D’Ieteren ziet niet in waarom de transactie Delorge/Coox zo een groot probleem zou zijn als Maurin/ Group Jam 
geen enkel probleem opleverde. 

7 Algemene conclusie 

Uit het voorgaande volgt (zeer kort samengevat) dat  

- de marktpositie van Delorge/Coox significant lager is dan wat de ontwerp-beslissing stelt en op zich al geen reden is 

tot bezorgdheid 

- de ontwerp-beslissing de effectieve concurrentiedruk (huidige en toekomstige) van onafhankelijke garages miskent 

en daarom een vertekend beeld geeft van de gevolgen van de voorgenomen transactie 

- de ontwerp-beslissing het gebrek aan impact van de overname van Coox door Delorge miskent 

- de ontwerp-beslissing miskent dat op het moment van aankoop, de consument kosten en kwaliteit van onderhoud 

reeds mee in aanmerking neemt en dit op zich ertoe leidt dat de transactie tussen Coox en Delorge niet tot 

mededingingsrechtelijke bezorgdheden moet leiden. 

Om elk van deze redenen, meent D’Ieteren dat de voorgenomen concentratie door uw College onvoorwaardelijk zou 

moeten worden goedgekeurd. 

Brussel, 26 augustus 2020, 

Voor D’Ieteren S.A. 

Haar Raadsman, 

Peter Wytinck 

Bijlagen: 

1. Brief van D’Ieteren van 2 maart 2020 

2. Brief van D’Ieteren van 5 mei 2020 

3. Brief van D’Ieteren van 20 december 2019 “ 

VI. Gemotiveerd ontwerp van het voorstel van de Auditeur van 13 oktober 2020 

88. De auditeur legde op 13 oktober 2020 voor wat volgt:“ 

VII. Reactie op juridische en procedurele discussiepunten 
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VII.1. Rechten van verdediging 

25. De aanmeldende partij en D’Ieteren beroepen zich op een schending van artikel IV.69 §4 WER en van hun rechten van 

verdediging doordat zij niet op een vrije wijze gebruik zouden kunnen maken van de hun ter beschikking gestelde 

Car-Pass gegevens om eigen analyses en berekeningen uit te voeren, onafhankelijk van de analyse en verificatie van 

de door het auditoraat verrichte analyses.159 

26. Deze argumentatie dient te worden verworpen om verschillende redenen. 

27. Ten eerste werden de bepalingen van de WER inzake toegang tot het dossier volledig nageleefd. Uit artikel IV.67 §§ 2 

en 3 WER volgt dat na de indiening van het voorstel van beslissing door de auditeur bij de voorzitter van het 

Mededingingscollege, de aanmeldende partijen - met het oog op de vrijwaring van de rechten van verdediging - inzage 

kunnen nemen van het onderzoeksdossier en het proceduredossier, met uitzondering van documenten en gegevens die 

ten aanzien van hen vertrouwelijk zijn. Het is onbetwist dat de Car-Pass gegevens vertrouwelijke gegevens zijn ten 

aanzien van de aanmeldende partij (alsook ten aanzien van derde partij D’Ieteren). Bijgevolg kan geen toegang worden 

gegeven tot de Car-Pass gegevens. Het Mededingingscollege mag zijn beslissing baseren op een niet-vertrouwelijke, 

toegankelijke versie van de gegevens. Uit artikel IV.69 §4 WER zelf kan echter niet enig recht afgeleid worden voor de 

aanmeldende partij om toegang te verkrijgen tot de vertrouwelijke Car-Pass gegevens en a fortiori niet om deze 

gegevens op een vrije wijze te gebruiken. 

28. Ten tweede, aangezien het niet mogelijk is om een zinvolle, niet-vertrouwelijke versie te verschaffen van de ruwe Car-

Pass gegevens en mede in het licht van de discussie die zich tijdens de eerste fase hoorzitting voor het 

Mededingingscollege over de toegang tot de Car-Pass gegevens heeft ontsponnen160, heeft het auditoraat de nodige 

maatregelen genomen om de aanmeldende partij de toegang tot de Car-Pass gegevens te verzekeren. 

29. Daartoe heeft de auditeur aan de aanmeldende partij de mogelijkheid geboden om via haar economische adviseurs, 

daarbij gebonden door een vertrouwelijkheidsovereenkomst, binnen de context van een data room procedure toegang 

te krijgen tot de vertrouwelijke (ruwe) Car-Pass gegevens. Het auditoraat sloot zich daarbij aan bij een gangbare 

praktijk van de Europese Commissie om in de tweede fase van de concentratieprocedure aan de aanmeldende partij 

toegang te verstrekken tot de vertrouwelijke gegevens in een data room. In navolging van de praktijk van de Europese 

Commissie, heeft de auditeur voor de data room regels alsook een vertrouwelijkheidsovereenkomst die door de 

aanmeldende partij ondertekend en aanvaard werden, ook voorzien dat aan haar economische adviseurs de 

vertrouwelijke Car-Pass gegevens ter beschikking worden gesteld voor de verificatie van de methodologie, het 

reproduceren en het testen van de robuustheid van de analyses van het auditoraat die het voorstel van beslissing van 

de auditeur schragen.  

30. Bijgevolg garandeert de toegang tot de data room dat de aanmeldende partij via zijn economische adviseurs, daarbij de 

vertrouwelijkheid respecterend, toegang krijgt tot de Car-Pass gegevens in hun integraliteit waardoor de aanmeldende 

partij zich ten volle kan verdedigen tegen de schadetheorie die de auditeur in zijn voorstel van beslissing ontwikkelt en 

dient aan te tonen. Deze schadetheorie van de auditeur is mede gebaseerd op welbepaalde analyses van de Car-Pass 

gegevens en de toegang tot de data room laat de aanmeldende partij toe deze analyses integraal te analyseren en te 

testen. De rechten van verdediging van de aanmeldende partij werden hiermee volledig geëerbiedigd. 

31. Ten derde wordt er op gewezen dat, wat de vraag van D’Ieteren betreft tot toegang tot de Car-Pass gegevens alsook 

andere vertrouwelijke gegevens, D’Ieteren in deze concentratieprocedure de positie van “derde” werd toegekend door 

 
159 Zie de schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partij, punt 7.1, onderzoeksdossier, punt 12.10 en de schriftelijke opmerkingen 
van D’Ieteren [niet-vertrouwelijke versie], punt 1, onderzoeksdossier punt 14.2.6. 
160 Zie beslissing BMA-2020-CC-20 van 15 juni 2020, punt V.3.1., pg. 104-105. 
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het Mededingingscollege.161 Artikel IV.68 §1, alinea 4 WER bepaalt dat derden geen recht van toegang hebben tot het 

onderzoeksdossier en proceduredossier, tenzij de voorzitter van het Mededingingscollege een andersluidende beslissing 

neemt voor de stukken van proceduredossier die hij aanduidt.  

32. Derden beschikken met andere woorden slechts over een beperkt recht om gehoord te worden en niet over volwaardige 

rechten van verdediging. Het komt uitsluitend toe aan de voorzitter - niet aan de auditeur - om aan een derde partij 

desgevallend toegang te geven tot de Car-Pass gegevens (via de voormelde data room procedure).  

33. In elk geval volstaat een ontmoeting van D’Ieteren met het auditoraat en het onderzoeksteam niet om een recht van 

toegang voor D’Ieteren te creëren tot welbepaalde gegevens in het dossier.162  

VII.2. Bewijslast 

34. De aanmeldende partij voert, onder verwijzing naar het arrest van het Gerecht in de zaak T-399/16 CK Telekoms UK 

Investments, aan dat het auditoraat moet aantonen dat de aangemelde transactie enerzijds leidt tot het “wegvallen 

van aanzienlijke remmingen die de fuserende partijen van tevoren door de mededinging op elkaar uitoefenden” en 

anderzijds tot een “verlaging van de concurrentiedruk voor de overige concurrenten.”163 Er wordt gesteld dat deze twee 

elementen cumulatief dienen aangetoond te worden en het onderzoek van het auditoraat zou geen van beide 

elementen aantonen.164 

35. Allereerst dient te worden opgemerkt dat de Europese Commissie een hogere voorziening heeft ingesteld tegen de 

uitspraak in de zaak T-399/16 CK Telekoms UK Investments bij het Hof van Justitie. Het betreft aldus geen definitieve 

uitspraak.165 

36. Niettemin neemt het auditoraat beide elementen hieronder opnieuw op in het kader van de economische context en de 

schadetheorie. Er zal worden geargumenteerd dat het onderzoeksdossier wel degelijk aanwijzingen bevat voor beide 

elementen en er worden ook bijkomende onderzoeksresultaten gepresenteerd, met name een “switching analyse” 

o.b.v. de Car-Pass gegevens.  

37. Het is daarbij van belang te benadrukken dat beide elementen niet apart kunnen beschouwd worden, maar intrinsiek 

met elkaar verbonden zijn. Economische modellen over oligopolie maken standaard de assumptie dat de concurrenten 

in de markt hun winst maximaliseren rekening houdende met de optimale keuze van alle andere concurrenten in de 

markt. Indien er dus wordt aangetoond dat er een effect is op het gedrag van de fuserende ondernemingen ten nadele 

van de consument, bijvoorbeeld in de vorm van een prijsstijging of een kwaliteitsverlaging, zal er per definitie ook een 

effect zijn op de concurrenten, want hun winstoptimaliserend gedrag zal ook veranderen door het veranderde gedrag 

van de fuserende partijen. De concurrenten kunnen op een toename van hun vraag (als gevolg van de prijsverhoging 

of kwaliteitsverlaging van de fuserende partijen) reageren door ook hun prijzen te verhogen (of de kwaliteit te 

verlagen) en zo meer winst maken of kunnen hun prijzen (en kwaliteit) stabiel houden en meer volume aantrekken en 

zo hun omzet verhogen, afhankelijk van de marktomstandigheden.  

38. Het klopt dat hoe meer de concurrenten de prikkel hebben om hun prijzen te verhogen (of kwaliteit te verlagen), hoe 

meer negatief de fusie zal zijn voor de consument in het algemeen. Maar zelfs als het tweede orde effect op de 

concurrenten beperkt is kan een fusie nog steeds een negatief effect hebben op de infra-marginale klanten (i.e. de 

klanten die niet besluiten over te schakelen) van de fuserende partijen zelf. Overigens, in een context waar er 

 
161 Zie beslissing BMA-2020-CC-20 van 15 juni 2020, punt II.4., pg. 8. 
162 Schriftelijke opmerkingen van D’Ieteren [niet-vertrouwelijke versie], pg. 5, onderzoeksdossier, punt 14.2.6. 
163 Zie het arrest van het Gerecht van 28 mei 2020 in zaak T-399/16, CK Telecoms UK Investments/Commissie, nog niet gepubliceerd, punt 
96. 
164 Zie de schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partij, punt 3, §10 en punt 5.7., onderzoeksdossier punt 12.10. 
165 Hogere voorziening voor het Hof, zaak C-376/20P, Commissie/CK Telecoms UK Investments. 
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belangrijke kwaliteitsverschillen bestaan tussen de verschillende marktspelers, zoals in de voorliggende zaak duidelijk 

het geval is, kan een verhoogde marktconcentratie in een hoge kwaliteitssegment ervoor zorgen dat bepaalde 

consumenten overschakelen naar een lager kwaliteitssegment, hierdoor niet meer hun geprefereerde kwaliteit 

aankopen en dus negatief beïnvloed worden door de concentratie, zelfs indien de concurrenten van de fuserende 

partijen hun prijskwaliteit-ratio niet wijzigen. 

VII.3. Discriminatoire behandeling  

39. D’Ieteren vermeldt verder een mogelijks discriminatoire behandeling van de huidige transactie die door de auditeur veel 

strenger en strikter zou beoordeeld worden tegenover gelijkaardige transacties in recente andere zaken, met name van 

rechtstreekse concurrenten.166 

40. Deze aantijging dient verworpen te worden.  

41. Het auditoraat maakt in iedere concentratiezaak een objectieve beoordeling van de aangemelde individuele transactie 

aan de hand van de wettelijke maatstaf vervat in artikel IV.9 WER, namelijk of de transactie al dan niet tot gevolg heeft 

dat een daadwerkelijke mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel daarvan op een significante wijze 

wordt belemmerd. 

42. Deze toetsing gebeurt ten aanzien van deze wettelijke maatstaf door de auditeur op basis van de feitelijke elementen 

die specifiek zijn aan iedere zaak. Transacties waarbij autodistributeurs samengaan kunnen ongetwijfeld een 

verschillende beoordeling krijgen in het licht van de verschillende marktomstandigheden van deze transacties. De vraag 

of een bepaalde concentratie de daadwerkelijke mededinging op een significante wijze beperkt moet dus worden 

beoordeeld in het licht van de omstandigheden eigen aan de specifieke zaak, onafhankelijk van de beoordeling die 

door de BMA in andere zaken werd gemaakt. Iedere zaak wordt immers gekenmerkt worden door een eigen feitelijke 

specificiteit. 

43. Ieder verwijt van discriminatoire behandeling is om deze reden alleen reeds ongegrond.  

44. Overigens wijst het auditoraat er op dat het voor de beoordeling van de concurrentiële omgeving in zulke zaken rekening 

houdt met het geheel aan concurrentie enerzijds (en in de eerste plaats) afkomstig van erkende herstellers (als de 

voornaamste concurrenten) en anderzijds bijkomend van individuele onafhankelijke herstellers.167 De combinatie en 

de aanwezigheid van beide bronnen aan concurrentie werd daarbij als afdoende geacht om mogelijke 

mededingingsbeperkende gevolgen op een lokale markt voor onderhoud en herstel aan personenwagens en/of LCV op 

te vangen.  

45. In de zaak Maurin/JAM168 - door D’Ieteren aangehaald - waren beide voorwaarden aanwezig. De auditeur in deze zaak 

heeft zijn uiteindelijke beoordeling geënt op basis van deze factoren.  

46. In de huidige zaak leidt de volledige afwezigheid van erkende herstellers in een ruime omgeving (met name in en rond 

de volledige provincie Limburg) rond de overgenomen partij, tot een andere uitkomst. 

47. De aanwezigheid van enkel onafhankelijke herstellers leidt tot de vraag in welke mate deze herstellers effectief 

concurrentie kunnen bieden, en met name welke grootteorde zulke individuele onafhankelijke herstellers innemen ten 

aanzien van de aanmeldende partij. De DIV-methode kon hierover geen uitsluitsel geven. Deze methode vereist immers 

de brongegevens van de verkoopdatabase in onderhoud en herstel van een onderneming, hetgeen praktisch haalbaar 

 
166 Schriftelijke opmerkingen van D’Ieteren [niet-vertrouwelijke versie], punt 6, onderzoeksdossier, punt 14.2.6.  
167 Dit blijkt uit vorige beslissingen waarbij eerst de erkende herstellers werden opgesomd en daarna de aanwezigheid van onafhankelijke 
herstellers. zie bv. beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008; beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 juli 2019 in 
zaak MEDE-C/C-19/0014; beslissing ABC-2020-C/C-05 van 5 februari 2020 in zaak CONC-C/C-19/0042. 
168 Beslissing ABC-2020-C/C-05 van 5 februari 2020 in zaak CONC-C/C-19/0042. 
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werd geacht om op te vragen bij een aanmeldende partij maar niet ten aanzien van alle mogelijke onafhankelijke 

concurrenten die zich in en rond een bepaalde verzorgingsgebied bevinden. 

48. Het auditoraat heeft daarop besloten Car-Pass te contacteren met de vraag of deze organisatie gegevens in zijn bezit 

heeft die het auditoraat toelaten om de grootteorde van onafhankelijke concurrenten op een lokaal niveau te 

beoordelen. Dit bleek het geval te zijn en de resultaten van de analyse van deze gegevens werden reeds gepresenteerd 

in het Voorstel van Beslissing van 25 mei 2020.169 

49. In casu bleek dat de grootteorde van individuele onafhankelijke herstellers op een lokaal niveau vele malen kleiner was 

dan deze van de aanmeldende partij. Het auditoraat heeft als onderzoeksorgaan deze nieuwe resultaten in rekening 

gebracht bij de beoordeling van de huidige zaak. Indien het auditoraat deze resultaten zou negeren, zou zij immers 

haar opdracht om onderzoek te voeren à charge en à décharge verwaarlozen. 

50. De auditeur besluit uit het voorgaande dat er geen sprake is van een discriminatoire behandeling tussen de zaken 

vermeld door D’Ieteren, enerzijds gelet op de onderliggende feitelijke omstandigheden die verschillen en anderzijds 

gelet op de onderzoeksopdracht van het auditoraat.  

VIII. Schadetheorie en ondersteunende onderzoeksresultaten 

VIII.1. Inleiding  

51. In dit hoofdstuk zal de auditeur ingaan op de aspecten betreffende de reeds gerapporteerde schadetheorieën die volgens 

het Mededingingscollege nog verdere verduidelijking of onderbouwing behoeven.  

52. Een onduidelijkheid of onvolledigheid in de bewijsvoering betreft de mate waarin de transactie geacht wordt een 

waarneembare wijziging aan te brengen aan de marktstructuur en de concurrentiële dynamiek. Het College heeft 

hieromtrent geoordeeld dat “bij de beoordeling van een counterfactual scenario de vraag rijst naar de mate waarin er 

ook zonder de transactie echt sprake is van concurrentie tussen erkende verdelers. Zij dienen allen aan dezelfde door 

de importeur opgelegde kwaliteitseisen en andere voor de klanten relevante voorwaarden te beantwoorden, en daarbij 

de door de importeur bepaalde protocols te volgen voor de door hen geleverde diensten. Zij blijken (maar daarom niet 

allemaal of altijd) voor hun diensten adviesprijzen toe te passen die door de importeur zijn bepaald. Het stelt daarom 

de vraag in welke mate de voor erkende verdelers geldende regels, die ook na de concentratie voor de nieuwe groep 

zullen gelden, de gevreesde mededingingsbeperkende gevolgen van de concentratie kunnen vermijden, respectievelijk 

naar de mate waarin thans sprake is van een daadwerkelijke mededinging die door de concentratie significant kan 

worden beperkt in de zin van artikel IV.9, §4 WER.” 170  

53. Alhoewel het onderzoeksteam haar antwoord hieromtrent verder heeft onderbouwd in het voorstel van beslissing van 3 

augustus 2020, zal ook een antwoord worden geboden op de bijkomende opmerkingen en suggesties die partijen 

hebben geformuleerd op dit tweede voorstel van beslissing met betrekking tot dit punt.  

54. In de volgende paragrafen zal zowel worden ingegaan op de vraag of er op dit ogenblik al sprake is van concurrentie 

tussen de groep Delorge en de groep Coox, welke de parameters zijn waarop deze concurrentie plaatsvindt, hoe sterk 

deze concurrentie tussen beide groepen vandaag is, en of het wegvallen van deze concurrentie mededingingsbeperkende 

gevolgen met zich zal meebrengen. 

VIII.2. Economische context en schadetheorie 

 
169 Zie het voorstel van beslissing van 25 mei 2020, bijlage B. Concurrentiële analyse, punt B.4 Belang van de concurrenten, pg. 53 e.v. 
170 Beslissing BMA-2020-CC-20 van 15 juni 2020, §69, pg. 106. 
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VIII.2.1. Op welke manier wordt er geconcurreerd op de markten voor onderhoud en herstel?  

55. Uit het onderzoek blijkt dat de richtprijzen voor de onderhouds- en herstellingswerken die worden aangegeven door 

D’Ieteren in de praktijk standaard worden toegepast door de aanmeldende partij.171 Diezelfde richtprijzen worden niet 

gevolgd, of minstens niet systematisch en integraal over het volledige dienstengamma, door de niet-erkende garages.172 

56. Er moet dan ook een verklaring voorhanden zijn voor zowel het verschil in prijszetting tussen de erkende garages enerzijds 

en de niet-erkende garages anderzijds, alsook voor de identieke prijszetting tussen de partijen onderling.  

57. Het verschil in prijszetting tussen enerzijds de erkende garages en anderzijds de niet-erkende garages kan verklaard 

worden door een productdifferentiatie, zowel op horizontaal als verticaal vlak. De impact hiervan op de prijszetting 

wordt toegelicht in onderstaande sectie VIII.2.1.a.  

58. Wat de identieke prijszetting tussen de partijen onderling betreft, zijn er drie mogelijke verklaringen.  

59. Een eerste verklaring is verticale prijsbinding waarbij een vaste prijs - eventueel in combinatie met een zeer sterke 

kwaliteitscontrole die elke vorm van concurrentie tussen de erkende spelers onderling neutraliseert - wordt opgelegd 

door D’Ieteren. Dit zou een hardcore beperking inhouden. Alhoewel D’Ieteren richtprijzen hanteert en belangrijke 

kwaliteitsvereisten oplegt om tot het erkende netwerk te behoren, zijn er voor de auditeur op basis van het huidige 

onderzoek geen redenen om aan te nemen dat deze richtprijzen door de erkende concessiehouders verplicht moeten 

worden aangerekend aan de klanten, en dat er bovendien geen ruimte meer overblijft om te concurreren op kwaliteit.  

60. Een tweede mogelijke verklaring is een (al dan niet stilzwijgende) coördinatie tussen de erkende garages onderling om 

niet of slechts in beperkte mate met elkaar te concurreren om klanten voor onderhouds- en herstellingswerken van elkaar 

aan te trekken.  

61. Indien dit het geval zou zijn, zal voorliggende concentratie wel degelijk een impact hebben op de marktwerking. 

Coördinatie is altijd in zekere mate onstabiel. Een winstmaximaliserende onderneming zal steeds de afweging maken of 

de kost om de huidige marktsituatie te doorbreken opweegt tegen het navolgen van de huidige marktsituatie en deze 

afweging kan evolueren overheen de tijd. Bij goedkeuring van de voorliggende concentratie blijft er slechts één erkende 

concessiehouder over, waardoor een mechanisme van coördinatie overbodig wordt.  

62. De resultaten van het onderzoek wijzen echter in de richting van de derde verklaring, namelijk dat er wel degelijk 

concurrentie plaatsvindt tussen de erkende garages onderling, maar in plaats van prijs eerder op andere parameters 

waaronder ligging, kwaliteit en capaciteit. Er moet hierbij niet gekeken worden naar het pure prijsniveau als resultaat 

van deze concurrentie, maar wel naar de prijskwaliteit-ratio (“quality adjusted price”) van elk van deze garages. De wijze 

waarop de erkende concessiehouders onderling concurreren, wordt besproken in sectie VIII.2.1.b.  

VIII.2.1.a. Horizontale en verticale productdifferentiatie met impact op prijszetting 

63. In deze sectie wordt een verklaring gegeven voor het verschil in de prijszetting, kwaliteit en het aanbod tussen de 

verschillende type garages.  

64. Vooreerst is er duidelijk sprake van horizontale productdifferentiatie. Producten zijn horizontaal gedifferentieerd als in 

het geval van gelijke prijzen klanten het niet eens zijn over welk van beide producten (in dit geval een bepaalde 

herstelling) het meest geprefereerd wordt. Een eenvoudig voorbeeld van horizontale productdifferentiatie toegepast op 

O&H-markten zijn banden van Pirelli of Goodyear. Sommige klanten zullen bij een bandenvervanging aan eenzelfde prijs 

van de banden, ceteris paribus alle andere voorwaarden van het bandenherstel, een voorkeur hebben voor Pirelli, en 

andere klanten voor Goodyear. Binnen eenzelfde productmarkt kan dan omwille van het gedifferentieerde karakter van 

 
171 Zie het voorstel van beslissing van 25 mei 2020, §403, pg. 95. 
172 Zie het voorstel van beslissing van 25 mei 2020, bijlage B. Concurrentiële analyse, punt B.5 Grafieken prijsvergelijking, pg. 92 e.v. 
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het product of de dienstverlening, de concurrentie tussen verschillende marktspelers verschillen al naargelang hun 

positie binnen de markt, en kan worden aangenomen dat er een sterkere concurrentie plaatsvindt tussen de marktspelers 

die meer gelijkaardige producten of diensten aanbieden dan tussen de marktspelers die zich sterker differentiëren ten 

opzichte van elkaar. Zulke horizontale parameters waarmee de verschillende garages zich kunnen onderscheiden van 

elkaar, zijn onder meer de locatie, het aanbod aan diensten (een breed gamma versus gespecialiseerd in bepaalde O&H-

werken) of de klantenbenadering. De concurrentie tussen de verschillende garages en de daaruit voortvloeiende 

marktprijzen wordt beïnvloed door al deze parameters.  

65. Hoewel alle types garages die in onderstaande figuur worden opgelijst actief zijn binnen een markt voor onderhoud en 

herstel aan voertuigen van de Volkswagengroep, doen ze dat dus niet allemaal op dezelfde wijze, en kunnen er duidelijke 

segmenten worden onderscheiden.  

 

 

 

66. Zo zullen multimerk garages voor het merendeel van de transacties in onderhoud en herstel kunnen concurreren met de 

gespecialiseerde garages, terwijl de nichespelers zich enkel kunnen richten op een zeer beperkt aantal soorten 

interventies. Bij een gespecialiseerde bandenhersteller zal de klant terecht kunnen voor allerlei onderhouds- en 

herstellingswerken aan banden en velgen, maar niet voor bijvoorbeeld een glasbreuk.  

67. Multimerk garages bieden reeds een heel uitgebreid gamma aan diensten in onderhoud en herstel, maar niet allemaal. 

Wat de meer complexe onderhouds- en herstellingswerken betreft, is de klant in sommige gevallen genoodzaakt zich te 

wenden tot een garage gespecialiseerd in de merken van de Volkswagengroep. Het betreft hier onder meer de (zeer) 

complexe herstellingswerken, diagnosewerken en garantiewerken.   

68. Aan de hand van horizontale productdifferentiatie kan dus reeds een deel van de prijsverschillen verklaard worden.  

69. Horizontale productdifferentiatie lijkt echter geen afdoende verklaring te bieden voor alle verschillen in prijszetting, onder 

meer niet tussen enerzijds de multimerk garages en anderzijds de merkspecifieke garages, en al zeker niet tussen de 
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erkende garages enerzijds en de niet-erkende onafhankelijke merkspecifieke garages anderzijds. Volgens de 

aanmeldende partij zijn deze laatste garages in staat alle soorten onderhouds- en herstellingswerken uit te voeren. Toch 

is er een waarneembaar verschil tussen de prijszetting van enerzijds de erkende garages en anderzijds de niet-erkende 

merkspecifieke garages en multimerk garages.173 Het onderzoek wijst dan ook op een zekere mate van verticale 

productdifferentiatie.  

 

 

70. Producten zijn verticaal gedifferentieerd als in het geval van gelijke prijzen alle klanten het eens zijn over welk van beide 

producten (in dit geval een bepaalde herstelling) het meest geprefereerd is. Een eenvoudige voorbeeld in lijn met het 

voorbeeld van horizontale productdifferentiatie hierboven: de vervanging van de koppeling met een OEM (Original 

Equipment Manufacturer)-onderdeel versus een niet-OEM-onderdeel. Alle klanten zullen bij eenzelfde prijs van het 

onderdeel, ceteris paribus alle andere voorwaarden van herstel van de koppeling, normaalgezien een voorkeur hebben 

voor het gebruik van een OEM-onderdeel. 

71. Verticale productdifferentiatie biedt een economisch rationele verklaring aan de prikkel voor garages om een erkenning 

binnen te halen. Er kan worden vastgesteld dat in het specifieke erkenningsbeleid van D’Ieteren de  opgelegde 

investeringen om een erkenning te behalen174 hogere richtprijzen tot gevolg hebben. Het selectieve netwerk van 

D’Ieteren richt zich bijgevolg duidelijk niet op lagere prijzen ten aanzien van de klant, maar wel op een hogere kwaliteit. 

Op deze wijze kunnen de erkende garages zich op een andere manier positioneren op de markt en wordt de 

prijsconcurrentie tussen enerzijds de hoge kwaliteitsgarages en anderzijds de lagere kwaliteitsgarages verminderd.  

72. De verticale differentiatie die op deze markt plaatsvindt is bovendien heel wat complexer dan het hierboven vermelde 

voorbeeld, en gaat verder dan het al dan niet gebruik maken van OEM-onderdelen. Immers, om een erkenning te 

 
173 Zie het voorstel van beslissing van 25 mei 2020, bijlage B. Concurrentiële analyse, punt B.5 Grafieken prijsvergelijking, pg. 92 e.v. 
174 Deze worden immers opgelegd door de importeur D’Ieteren het oog op een markt voor verkoop van nieuwe voertuigen (alsook verkoop 
reserveonderdelen waarvan de omzet o.a. wordt verhoogd via een financieel bonusbeleid) en waarbij deze opgelegde investeringen (in 
een markt van onderhoud en herstel) in essentie dienen om de eigen omzet op deze markten te ondersteunen. 
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verkrijgen, moeten garages aan verschillende kwaliteitsvereisten voldoen. Al deze kwaliteitsvereisten samen, en het 

daaruit voortvloeiende “kwaliteitslabel” maken dat een erkende garage zich op de markt kan onderscheiden van alle 

andere garages.  

73. In de context van de voorliggende zaak, waarin geobserveerd wordt dat de prijzen van de diensten van de erkende garages 

doorgaans beduidend hoger zijn dan deze van de onafhankelijke garages is het dan ook aangewezen om niet de pure 

prijs, maar de prijskwaliteitsratio (“quality adjusted price”) in acht te nemen als de relevante parameter die het volume 

aan interventies in onderhoud en herstel die de verschillende marktspelers kunnen aantrekken bepaalt.  

74. Door deze verticale differentiatie kunnen de erkende garages zich dan voornamelijk richten naar klanten die meer 

kwaliteitsgevoelig en minder prijsgevoelig zijn. Het onderzoek heeft bovendien belangrijke informatie opgeleverd 

betreffende de identiteit van deze kwaliteitsgevoelige klanten: tijdens de eerste levensjaren van het voertuig zijn de 

klanten duidelijk heel wat minder prijsgevoelig. Het zijn deze klanten die de erkende garages voornamelijk lijken te willen 

aantrekken met de hoge kwaliteitsstrategie.175 Dit mechanisme wordt in stand gebracht en gehouden door het feit dat 

de erkende garages exclusieve toegang hebben tot de verkoop van nieuwe voertuigen. 

75. De verticale differentiatie wordt bovendien erkend door aanmeldende partij: “erkende garages trachten zich van 

onafhankelijke garages te onderscheiden door toepassing van de door de importeur of producent opgelegde 

kwaliteitsvoorwaarden en de opbouw en exploitatie van een merk, waaraan een hoger prijsniveau is verbonden.”176 

76. Ook derde partij D’Ieteren verwijst naar “een bewijs van een kwaliteitsprobleem”177 aan de hand van een oplijsting van 

verschillende passages uit de open antwoorden van de klantenbevraging. Volgens D’Ieteren wijzen deze citaten op een 

effectieve concurrentie. Volgens de auditeur daarentegen bevestigen ze de grote kloof in de prijskwaliteitsratio tussen 

de erkende spelers enerzijds en de niet-erkende spelers anderzijds. Sommige klanten zullen - omwille van een voldoende 

concurrentiële prijskwaliteitsratio - besluiten om bij een daling van de prijskwaliteitsratio over te schakelen naar de 

onafhankelijke herstellers, maar dit geldt absoluut niet voor alle klanten. 

77. Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de garages van de groep Delorge en groep Coox zowel in 

termen van horizontale als van verticale productdifferentiatie elkaars meest naaste concurrenten zijn, beide met een 

compleet aanbod aan onderhouds- en herstellingswerken aan een hoge kwaliteit. Deze inzichten in de marktstructuur 

verklaren waarom hun prijszetting onderling meer in lijn ligt dan ten aanzien van de niet-erkende garages. De niet-

erkende garages kunnen door hun lagere (gepercipieerde) kwaliteit enkel concurreren met de erkende garages via een 

lagere prijszetting. Desalniettemin is de concurrentie tussen het hoge en het lagere kwaliteitssegment minder sterk dan 

in het geval er geen verticale differentiatie zou plaatsvinden. Post-transactie blijft de gefuseerde onderneming als enige 

over op het hoge kwaliteitssegment. Voor een deel van de marktvraag zullen de niet-erkende garages geen valabel 

alternatief vormen. Voor deze klanten impliceert de transactie dat het aantal daadwerkelijke aanbieders afneemt van 

twee naar één. 

VIII.2.1.b. Facetten van concurrentie tussen de erkende garages 

78. De gelijkaardige positionering en het feit dat beide groepen deel uitmaken van het selectieve distributienetwerk van de 

Volkswagengroep aangestuurd door D’Ieteren, sluit concurrentie tussen deze erkende garages niet uit. Sterker nog: ten 

 
175 Enkele elementen uit het onderzoek die hierop wijzen: het dalende marktaandeel van de erkende garages vanaf het vierde levensjaar 
van het voertuig, maar vooral na het zesde of zevende levensjaar; het belang van het onderhoudscontract bij leasingvoertuigen, waar het 
merendeel een duurtijd van minstens vier jaar bedraagt en voornamelijk worden afgesloten bij een erkende garage; het verschil in 
antwoordgedrag op vraag 106 van de klantenbevraging “Voor welk type onderhouds- en herstellingswerken gaat u (uw gezinslid) 
momenteel langs bij verschillende soorten garages?”, waarbij het belang van de erkende garages duidelijk merkbaar groter was bij eigenaars 
van voertuigen die maximaal vier jaar oud zijn.  
176 Zie de schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partij, punt 7.2, §106, onderzoeksdossier, punt 12.10. 
177 Schriftelijke opmerkingen van D’Ieteren [niet-vertrouwelijke versie], punt 3(b), p. 35 e.v., onderzoeksdossier, punt 14.2.6.  
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aanzien van de prijsinelastische klanten, met een sterke voorkeur voor kwaliteit, is de onderlinge concurrentie tussen de 

erkende concessiehouders het sterkst. 

79. In volgende paragrafen wordt uiteengezet op welke wijze deze garages effectief kunnen concurreren met elkaar, gestaafd 

met elementen die zich tot op heden reeds in het onderzoeksdossier bevonden. De concurrentie tussen de erkende 

concessiehouders werd reeds uitvoerig besproken in secties VII.3.3.b tot en met VII.3.3.e uit het gemotiveerd voorstel 

van beslissing van 25 mei 2020 en in secties V.3.2.b en V.32.c uit het gemotiveerd voorstel van beslissing van 3 augustus 

2020, waarin onder meer werd ingegaan op de intrabrand concurrentie binnen het erkende netwerk van D’Ieteren en 

anderzijds het belang van de erkenning. In de paragrafen hierna worden een aantal van deze elementen verder 

uitgeklaard. In de volgende sectie VIII.2.2 worden bijkomende “switching”-analyses besproken, zowel op basis van data 

aangeleverd door de aanmeldende partij als op basis van de vertrouwelijke Car-Pass database, dewelke suggereren dat 

er wel degelijk aanzienlijke concurrentiedruk bestaat tussen de partijen ten aanzien van de concurrentiedruk afkomstig 

van de marktspelers uit het onafhankelijke circuit 

80. Het onderzoek heeft aangetoond hoe belangrijk het is om een klant al op het moment van de aankoop van het voertuig 

te kunnen strikken. De klantenloyaliteit op het niveau van garages is groot, wat een stimulans is voor elke erkende 

garage om een klant aan zich te binden op het moment van aankoop. Zodra een klant de keuze heeft gemaakt om een 

voertuig aan te kopen van het merk van de Volkswagengroep, dienen de erkende garages enkel tegen elkaar te 

concurreren, en komen garages zonder erkenning nog niet aan bod.  

81. Wat de klantenloyaliteit en de loyaliteit ten aanzien van het erkende netwerk betreft, worden de resultaten uit de 

klantenbevraging door D’Ieteren foutief geïnterpreteerd. Enkele stellingen worden hierna bondig weerlegd of 

gecorrigeerd:  

- Op basis van tabel 17.D uit bijlage C bij het gemotiveerd ontwerp van beslissing van 3 augustus 2020 leidt D’Ieteren 

af dat 35,5% van de respondenten een andere garage gebruikt dan een garage van het netwerk.178  De resultaten uit 

tabel 17.D zijn gebaseerd op vraag 89 “Bij welke garage bent u (uw gezinslid) steeds langsgeweest voor een 

onderhoud of herstel aan deze wagen?”. Deze vraag werd echter niet gesteld aan de respondenten die op vraag 87 

“Bent u (uw gezindslid) sinds de aanschaf van de wagen altijd bij dezelfde garage langsgeweest voor een onderhoud 

of herstel aan deze wagen?” daarbij “Altijd bij dezelfde garage als waar de wagen werd aangeschaft” hebben 

geantwoord. Slechts 19,2% van de respondenten hebben deze vraag beantwoord. Het is dus foutief te veronderstellen 

dat 35,5% van de respondenten bij een andere garage zijn langsgeweest. In totaal betreft het slechts 35,5%x19,2% 

ofwel 6,8% van de respondenten, waardoor de klantenloyaliteit en de loyaliteit ten aanzien van het erkende netwerk 

door D’Ieteren sterk wordt onderschat.  

- Wat de interpretatie van de resultaten in tabblad 46 betreft, worden de totalen per rij foutief opgeteld om de noemer te 

berekenen. Het betreft de antwoorden op vraag 92 van de survey, “Bij welke soorten garages bent u (uw gezinslid) reeds 

langsgeweest voor een onderhoud of herstel aan deze wagen?”179. Deze vraag is een vraag waar meerdere antwoorden 

op mogelijk waren. Om deze reden mogen ook de resultaten van de onafhankelijke garages niet zomaar opgeteld 

worden. Bovendien werd ook deze vraag enkel beantwoord door een selectie van respondenten. Het is vreemd dat 

D’Ieteren voor deze resultaten bovendien teruggrijpt naar de Excel-bestanden, terwijl de resultaten op deze vraag op 

een correcte manier gepresenteerd worden in Tabel 22 van bijlage C bij het gemotiveerd ontwerp van beslissing van 3 

augustus 2020: [40-49%] is langsgegaan bij een of meerdere erkende garage van zijn/haar wagenmerk; [30-40%]bij 

multimerk ketens;[10-20%]bij onafhankelijke garages gespecialiseerd in het merk van zijn/haar voertuig; [10-20%]bij 

een onafhankelijke garage gespecialiseerd in specifieke diensten van onderhoud en herstel. In tegenstelling tot de 

 
178 Schriftelijke opmerkingen van D’Ieteren [niet-vertrouwelijke versie], punt 3(b), p. 38., onderzoeksdossier, punt 14.2.6. 
179 Schriftelijke opmerkingen van D’Ieteren [niet-vertrouwelijke versie], punt 3(b), p. 38., onderzoeksdossier, punt 14.2.6. 
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interpretatie van D’Ieteren is het belang van de niet-erkende garages duidelijk heel wat minder sterk, en de loyaliteit ten 

opzichte van het erkende netwerk erg groot.  

82. Ten tweede kan het feit dat beide concessiehouders behoren tot het selectieve distributienetwerk van D’Ieteren niet zonder 

meer een verklaring zijn voor een identieke prijszetting. De gedetailleerde richtprijzen voor onderhouds- en 

herstellingswerken die worden aangegeven door D’Ieteren worden immers niet door D’Ieteren aan de erkende garages 

opgelegd. Elke garage heeft dus nog steeds de mogelijkheid om van deze prijzen af te wijken.  

83. Ten derde concurreren de erkende garages onderling op kwaliteit. Concrete voorbeelden van een (nog) betere kwaliteit 

en dienstverlening zijn onder meer het opdrijven van de openingsuren (hoe ruimer, hoe meer mogelijkheden voor de 

klant om zijn voertuig binnen te brengen of af te halen), klantvriendelijkheid, transparantere communicatie ten aanzien 

van de klant, enzovoort.. Uit de open antwoorden van de klantenbevraging (bijlage C bij het gemotiveerd ontwerp van 

beslissing van 3 augustus 2020) kunnen al enkele concrete voorbeelden aangehaald worden waarbij de verschillende 

erkende garages duidelijk niet dezelfde (gepercipieerde) kwaliteit lever(d)en:  

 “ ik ben graag klant bij een kleine garage met persoonlijke aanpak. Jammer genoeg is mijn garage Peussens geen 

concessiehouder meer en ben ik dus verplicht om toch naar een grote keten te gaan anders mis ik misschien mijn 

garantie” 

 “ Hoog tijd dat er terug concurrentie komt bij vw Audi Alle garages zijn tegenwoordig van delorge En zowel 

klantvriendelijkheid, klantenservice, en prijs kwaliteit zijn daardoor enorm achteruit gegaan !!!!!!” 

 “ Vermits Intercars niet akkoord ging met de agressieve bedrijfspolitiek van D'ieteren zijn zij overgeschakeld naar 

Hyundai. Helaas vind ik bij dat merk niet mijn gading. Wanneer mijn huidige wagen vervangen wordt zal ik met spijt 

een andere optie dan Intercars moeten zoeken. Schaalvergroting is vanuit het oogpunt van de klant niet altijd een 

goede zaak. Ik heb ook geen zin om me nog verder te verplaatsen op zoek naar een officiele VAGdealer waar ik slechts 

als melkkoe wordt aanzien.” 

 “ Garage Jaspers is overgenomen door Coox. Op moment van overname had ik wel het gevoel geen keuze meer te 

hebben in een andere garage. Coox beheerst nu geheel noord oost Limburg. Voor een andere dealer moet ik meer dan 

een uur rijden. Wat als er klachten over de huidige garage ontstaan en ik er geen vertrouwen meer in heb? Heb deze 

overname dus ook nooit begrepen dat zij is toegestaan.” 

 “ Ik heb de indruk dat de prijzen van de merkgarage zijn opgeslagen sinds de overnamen, ook is de service onpersoonlijker 

geworden, alles is standaard, geen ruimte voor maatwerk, weinig ruimte bij personeel om beslissingen te nemen. 

Daarnaast heb ik ook minder vertrouwen in Volkswagen omwille van het sjoemeldieselverhaal. Ik heb nooit een deftig 

excuus of compensatie ontvangen. Mijn volgende wagen zal daarom waarschijnlijk van een ander merk zijn.” 

84. Deze klanten wijzen duidelijk op concurrentie op vlak van kwaliteit die bestaat tussen erkende garages, of minstens tussen 

deze garages bestond alvorens ze werden overgenomen. 

85. Tenslotte concurreren deze garages ook om zoveel mogelijk klanten met een sterke kwaliteitsvoorkeur aan te trekken via 

een opgevoerde capaciteit. Hiertoe kunnen ze onder meer het aantal werkuren per dag opdrijven, de aanwerving van 

bijkomend personeel of de opening van nieuwe vestigingen binnen de groep van erkende garages. Al deze maatregelen 

zorgen voor een groter aanbod 

86. Bij het wegvallen van al deze vormen van concurrentie, daarentegen, kan het omgekeerde gebeuren, waarbij bijvoorbeeld 

openingsuren worden teruggeschroefd, het personeelsbestand wordt verkleind, tot zelfs het sluiten van bestaande 

vestigingen. Er zijn aanwijzingen dat dit laatste effect zich in het recent verleden reeds voordeed na de toegenomen 

concentratie binnen het erkende netwerk van de Volkswagengroep in Limburg die werd doorgevoerd in het kader van 

de “Market Area Leader” strategie van D’Ieteren. Enerzijds was er bijkomende concentratie binnen het erkende 
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Volkswagen-netwerk veroorzaakt door de overnames van de groep Delorge van een heel aantal andere erkende 

garages180 en anderzijds was er de afname van de Skoda erkenning voor Intercars Bilzen en garage Peusens die niet  

wensten mee te stappen in dit verhaal en de sluiting van de erkende garage in Bilzen.181 Het wegvallen van deze vorm 

van concurrentie heeft dus potentieel tot gevolg dat de klanten die een sterke voorkeur hebben om bediend te worden 

door een erkende garage langer zullen moeten wachten om geholpen te worden, of dienen uit te wijken naar verder 

gelegen garages 

87. Erkende garage(groepen) zijn verder onafhankelijke ondernemingen die rentabiliteit en meer omzet proberen te behalen, 

en daarbij concurreren op een markt voor een onderhoud voor herstel, met name door middel van het aantal voertuigen 

die zij kunnen behandelen (volume). Deze garages kunnen daarbij meer volume behandelen eenvoudigweg door hun 

organisatie qua sites te optimaliseren op de plaats waar ze effectief onderhouden en/of hersteld worden, en dit 

onafhankelijk van de plaats waarbij de klant deze binnenbrengt. Door procesoptimalisatie kunnen de erkende 

garagegroepen zo de richtprijzen van D’Ieteren optimaliseren die immers forfaitair zijn per werk en niet noodzakelijk de 

effectieve of reële tijd vertegenwoordigen die zulk een werk zou innemen. 

88. In dit verband kan verwezen worden naar de financiële bonussen. [VERTROUWELIJK]. De erkende garages worden dus 

aangezet om meer klanten te bedienen (en daarbij reserveonderdelen aangekocht bij D’Ieteren te gebruiken, beide in 

het voordeel van D’Ieteren) maar deze ook uitgebreider te helpen en zo veel mogelijk O&H-werken aan eenzelfde klant 

uit te voeren. Als dan opnieuw verwezen wordt naar een belangrijke horizontale productdifferentiatie, namelijk locatie, 

zal op lokaal niveau een bepaalde erkende garagegroep door dit bonusbeleid dus gestimuleerd worden om klanten weg 

te trekken van de meest nabijgelegen andere erkende garages (volume). Dit is een bijkomende verklaring waarom op dit 

ogenblik door het bonusbeleid weldegelijk op lokaal niveau geconcurreerd wordt tussen de erkende marktspelers 

onderling om zo veel mogelijk van die kwaliteitsgevoelige klanten te kunnen aantrekken. Deze concurrentie zal post-

concentratie eveneens helemaal wegvallen.  

VIII.2.1.c. Conclusie 

89. De auditeur concludeert op basis van het bovenstaande dat de markten voor onderhoud en herstel onmiskenbaar 

gekenmerkt worden door zowel horizontale als verticale productdifferentiatie. Door deze differentiatie trachten de 

verschillende soorten garages zich sterker op de markt te positioneren. Deze marktpositionering zorgt ervoor dat de 

concurrentie tussen de verschillende segmenten vermindert.  

90. Het onderzoek heeft daarnaast aangetoond dat op vlak van het productaanbod en marktpositionering de erkende 

concessiehouders, groep Delorge en groep Coox, elkaars meest naaste concurrenten zijn, met bijgevolg een sterkere 

concurrentie onderling dan ten aanzien van garages die niet tot het erkende netwerk behoren. De erkende spelers 

wensen zich - door te behoren tot het selectieve distributienetwerk van D’Ieteren - te onderscheiden van deze niet-

erkende spelers aan de hand van een hoogkwalitatief aanbod, aan een hogere prijs. Dit neemt echter niet weg dat zij 

onderling met elkaar concurreren.  

91. Wat die onderlinge concurrentie betreft, stelt de auditeur vast dat deze nauwelijks gebeurt op prijs. Toch moet hierbij 

worden opgemerkt dat de richtprijzen van D’Ieteren niet aan de concessiehouders worden opgelegd.  

 
180 Zie in dit verband document 20200930 CV Market Area Limburg - situatie 31 12 2014 (Vertrouwelijke versie).pdf, onderzoeksdossier, 
punt 14.2.8. 
181 Document 20200925 scan0566.pdf [niet-vertrouwelijke versie P.V. Intercars], onderzoeksdossier, punt 13.1.3. 
De auditeur merkt op dat de website van Delorge inderdaad geen vermelding meer geeft van een Delorge-garage te Bilzen.  
Zie hiervoor https://www.groepdelorge.be/nl voor de kaart met Delorge-garages onder punt Locatie. 

https://www.groepdelorge.be/nl
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92. Daarnaast wijst het onderzoek op verschillende andere parameters van concurrentie, die de erkende concessiehouders 

kunnen aanwenden om op het hoge kwaliteitssegment onderling een zo sterk mogelijke concurrentiestrijd te voeren, 

waaronder kwaliteit en capaciteit.  

93. Tenslotte heeft het bonussysteem een versterkend effect op deze onderlinge concurrentiestrijd tussen de erkende 

concessiehouders binnen de verschillende verzorgingsgebieden: alhoewel dit systeem op een groepsniveau wordt 

toegepast, vindt de concurrentiestrijd plaats op een lokaal niveau. 

VIII.2.2. Wat is de intensiteit van concurrentie tussen groep Delorge en groep Coox?  

94. In de vorige sectie werd omstandig geargumenteerd dat groep Delorge en groep Coox elkaars meest naaste concurrenten 

zijn, zowel in termen van het aangeboden gamma, als in termen van kwaliteit. Daarenboven beklemtoont de 

markstructuur de enorme verschillen tussen deze garages en hun concurrenten in termen van grootte: op de lokale 

markten voor onderhoud en herstel aan voertuigen van de Volkswagengroep kunnen ze beschouwd worden als twee 

marktleiders die enerzijds onderling concurreren en anderzijds met de “competitive fringe” (m.a.w. alle andere 

concurrenten die elk afzonderlijk instaan voor een zeer klein marktaandeel).  

95. Louter in termen van nabijheid van concurrentie kan dus al verwacht worden dat beide groepen elkaars meest intense 

concurrenten zijn. Toch werden bijkomend een aantal analyses uitgevoerd om deze intensiteit in de mate van het 

mogelijke te kwantificeren. Onderstaande resultaten hieronder tonen aan dat de switching tussen de partijen niet 

verwaarloosbaar is t.o.v. de switching van de partijen naar het onafhankelijke circuit. In tegendeel, de resultaten 

suggereren dat de concurrentiedruk die de partijen op elkaar uitoefenen in regel beduidend sterker is dan de deze die de 

concurrenten uit het onafhankelijke circuit uitoefenen op de partijen.  

VIII.2.2.a. Switching analyse o.b.v. data partijen 

96. In het kader van de argumentatie dat de reistijdanalyse die werd uitgevoerd door het auditoraat geen direct bewijs levert 

voor het bestaan van concurrentie tussen de erkende concessiehouders, maar dat het feit dat klanten niet altijd naar de 

dichtstbijzijnde garage gaan voor onderhoud en herstel eerder voortkomt uit de loyaliteit bij de garage van aankoop, 

presenteert de aanmeldende partij ook enkele ondersteunende cijfers.182  

97. Op basis van de O&H-database van de partijen zelf wordt er vastgesteld dat slechts [1-3%] van de personenwagens die in 

2018 door een Delorge-garage werden hersteld of onderhouden in de periode 2015 tot en met 2018 ook door een Coox-

garage werden hersteld. Omgekeerd werd in dezelfde periode slechts [5-10%] van de auto’s die in 2018 door een Coox-

garage werden hersteld of onderhouden ook door een Delorge-garage hersteld. Er wordt tevens door Oxera 

geconstateerd dat [85-90%] van de klanten die een VW-personenauto kocht in 2015 de daaropvolgende drie jaren zijn 

of haar personenwagen voor ten minste één herstelling aanbood in de garage van aanschaf. Dit percentage sluit nauw 

aan bij de [85-90%] wanneer alle garages van een groep in ogenschouw neemt.  

98. De aanmeldende partij concludeert, o.a. op basis van deze cijfers, dat éénmaal de keuze van erkende garage van aanschaf 

is gemaakt, er niet langer een merkbare significante concurrentie tussen de erkende garages voor de verstrekking van 

onderhouds- en herstellingsdiensten kan worden waargenomen. 

99. Het auditoraat heeft de berekeningen van Oxera in detail geanalyseerd en op basis hiervan bijkomende analyses 

uitgevoerd.183  

 
182 Zie de schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partij, §47-48, onderzoeksdossier, punt 12.10. Zie ook bijlage Oxera van 26 
augustus 2020: 20200826 A&M Invest-Coox_Memo Oxera aanvullende data analyse_200826.pdf, onderzoeksdossier, punt 11.1. 
183 20200916 Schriftelijke opmerkingen MEDE-CC-19-0049.pdf, onderzoeksdossier punt 11.6., alsook bijlage A bij het huidige voorstel van 
beslissing) 
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100. Het auditoraat volgt de conclusies die op basis van de aangeleverde cijfers door de aanmeldende partij getrokken worden 

niet en concludeert in tegendeel dat de resultaten, wanneer deze op een correcte manier geïnterpreteerd worden, wel 

degelijk wijzen op een significante bestaande concurrentie tussen de partijen. Hieronder worden eerst een aantal 

kritieken geformuleerd op de door Oxera voorgestelde methodologie om switching tussen de partijen in kaart te brengen 

en vervolgens wordt toegelicht hoe de resultaten volgens het auditoraat op een correcte manier geïnterpreteerd dienen 

te worden. 

 Kritische beoordeling voorgestelde methodologie Oxera 

101. Wanneer het auditoraat de door Oxera voorgestelde methodologie repliceert met de gegevens die door het auditoraat 

ook werden gebruikt voor de marktaandeelberekening (i.e. de gegevens van de partijen aangevuld met DIV gegevens en 

informatie over Dieselgate van D’Ieteren), worden er zeer gelijkaardige resultaten bekomen. 

102. Het auditoraat is echter van oordeel dat de door Oxera voorgestelde methode om een “switching” tussen de garages van 

de partijen in kaart te brengen twee belangrijke gebreken kent: 

- de switching analyse dient op een lokaal niveau uitgevoerd te worden om consistent te zijn met de andere analyses op 

een lokaal niveau in de concurrentiële analyse en om hieraan een juiste interpretatie te kunnen geven. Zo is het 

bijvoorbeeld logisch dat klanten van een Delorge garage in Tienen (Vlaams-Brabant) niet snel geneigd zullen zijn om 

over te schakelen naar een garage van de Coox groep (in Oost-Limburg tegen de grens met Nederland). Wat voor de 

beoordeling van de voorliggende zaak relevant is, is om bijvoorbeeld te kijken in welke mate de VW-klanten van Delorge 

in het verzorgingsgebied van garage Willems te Genk overschakelden naar de garages van de Coox groep en visa versa; 

- verder is het, gegeven de wijze waarop de switching maatstaf door Oxera wordt geconstrueerd, van belang dat 

voertuigen die in 2018 jonger zijn dan drie jaar worden weggelaten uit de berekening om correcte resultaten te 

verkrijgen. Er wordt namelijk voor voertuigen die in 2018 in een van de databases zitten van de partijen gekeken wat 

hun switching historiek is voor de periode 2015-2018. Voor voertuigen die in 2018 bijvoorbeeld 0-1 jaar zijn kan er dus 

per definitie geen switching geobserveerd worden in de periode 2015-2017, wat niet wegneemt dat de gebruikers van 

deze voertuigen in de toekomst wel van garage kunnen veranderen. Onder de assumptie dat switching tussen de partijen 

stabiel blijft overheen de tijd is het dus enkel correct om de methode van Oxera te hanteren wanneer voertuigen jonger 

dan drie jaar in 2018 worden weggelaten uit de berekening. Indien deze correctie niet wordt doorgevoerd zullen de 

werkelijke switching percentage tussen de partijen onderschat worden. 

103. De volgende samenvattende tabel geeft de switching percentages weer op een lokaal niveau voor de betrokken 

verzorgingsgebieden, exclusief voertuigen jonger dan drie jaar in 2018 (zie ook bijlage A voor een meer uitgebreide 
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rapportering): 

  

104. De resultaten tonen aan dat de switching tussen partijen op een lokaal niveau voor de betrokken verzorgings-gebieden 

over het algemeen hoger is dan de geaggregeerde resultaten zoals berekend door Oxera. 

105. Verder valt het op dat over het algemeen de switching van Delorge naar Coox hoger is dan deze van Coox naar Delorge. 

De enige uitzondering hierop is het verzorgingsgebied van Coox Jaspers Bree, waar er iets meer switching is in de 

richting van Delorge. Op deze asymmetrie in de switching patronen tussen de partijen wordt hieronder in de sectie die 

de switching in kaart brengt o.b.v. de Car-Pass gegevens verder ingegaan. 

 Interpretatie van de resultaten 

106. De aanmeldende partij suggereert dat hun gerapporteerde switching percentages erg laag zijn door te stellen dat er op 

basis van deze cijfers geen merkbare significante concurrentie tussen de erkende garages is voor de verstrekking van 

onderhouds- en herstellingsdiensten. Deze stelling wordt echter geponeerd zonder enige “benchmark”. Switching 

percentages kunnen sterk verschillen overheen sectoren en zijn onder andere afhankelijk van de frequentie van 

consumptie en de loyaliteit van klanten aan de spelers in de markt. Indien er in het algemeen sterke loyaliteit is van 

klanten, kunnen ook relatief lage switching percentages wijzen op sterke concurrentiële druk.  

107. Idealiter worden switching percentages tussen de partijen vergeleken met switching percentages naar hun 

concurrenten. De partijen hebben dergelijke data in de voorliggende zaak niet ter beschikking (in de volgende sectie 

wordt het gebruik van de vertrouwelijke Car-Pass gegevens voor een dergelijke analyse besproken), maar ook zonder 

deze data is het echter niet onmogelijk om een “benchmark” te construeren om de berekende switching percentage 

op een juiste wijze te kaderen. De switching tussen de partijen zou bijvoorbeeld geijkt kunnen worden op de totale 

uitgaande switching bij elke partij (i.e. ten opzichte van de proportie van niet-loyale klanten).184 

108. De aanmeldende partij benadrukt zelf dat de loyaliteit van klanten die een nieuw voertuig kopen erg groot is: 89% van 

de klanten die een nieuw voertuig kochten in 2015 komen in de periode 2015-2018 terug naar een garage van dezelfde 

groep voor minstens één onderhoudsbeurt of herstellingswerk. Omgekeerd kan dus de [10-15%] niet-loyale klanten 

 
184 Zie bijvoorbeeld Gore et al. (2011) “The economic assessment of mergers under European competition law”, p183-191, voor een discussie 
over het gebruik van switching analyses in de Europese rechtspraak. Er wordt bijvoorbeeld gesteld: “In order to undertake a switching 
analysis, the merging parties are typically required to collect the number of customers and value of business lost over a recent period (for 
instance, three years prior to the merger), and the alternative suppliers to which that business was switched. An approximation of the 
diversion ratio from Firm A to Firm B is then given by the value of sales lost by Firm A to Firm B over this period divided by the total value of 
sales lost by Firm A over the period.” Om een correcte interpretatie te geven aan switching percentages tussen twee partijen is het dus 
noodzakelijk om deze te plaatsen tegen bijvoorbeeld het totale verlies aan verkopen van deze partijen overheen de onderzochte periode. 
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geïnterpreteerd worden als een ondergrens van de proportie van klanten die definitief switchen van garagegroep 

(mogelijks naar een andere concessiehouder of naar het onafhankelijke circuit) in de eerste vier jaar na aankoop.185 

Met dit cijfer in het achterhoofd zijn de gerapporteerde switching percentages van [1%-15%]tussen de partijen zoals 

gerapporteerd in bovenstaande tabel niet noodzakelijk laag. Indien [10%-15%]van de klanten definitief een 

garagegroep verlaat in de vier jaar na aankoop en het gemiddelde switching percentage naar de dichtstbijzijnde 

andere erkende garage ook [10%-15%]bedraagt over een periode van vier jaar, zoals bijvoorbeeld het geval is voor de 

switching van Delorge naar Coox voor de verzorgingsgebieden van Delorge Hasselt voor Audi en Delorge Bilzen voor 

VW+VWCVI, suggereren deze cijfers dat de overige switching naar andere concurrenten zeer beperkt zal zijn.186 

109. De auditeur concludeert dat de aangeleverde cijfers over switching tussen de partijen en de loyaliteit van klanten die 

een nieuw voertuig kopen geenszins aantonen dat er geen of amper concurrentie zou bestaan tussen erkende 

concessiehouders en dat er dus geen negatieve gevolgen zouden kunnen voortkomen uit voorliggende transactie. 

Integendeel, het feit dat het percentage van niet-loyale klanten na aankoop van een nieuw voertuig in dezelfde 

grootteorde ligt dan de switching percentages tussen de partijen suggereert juist dat er wel sterke concurrentie speelt 

tussen de erkende concessiehouders om de klanten aan te trekken die besluiten van garagegroep te veranderen na 

aankoop van hun voertuig. 

VIII.2.2.b. Switching analyse o.b.v. Car-Pass data 

110. De aanmeldende partij stelt verder te betreuren dat het auditoraat geen switching analyse heeft uitgevoerd op basis 

van de beschikbare Car-Pass gegevens. Er wordt gesuggereerd om bijvoorbeeld een fijnmazige analyse uit te voeren 

van inkooppatronen of diversion ratio’s voor de relevante verzorgingsgebieden te berekenen waarbij de 

concurrentiedruk in kaart wordt gebracht tussen, voor zover die bestaat, erkende garages van partijen en tussen 

erkende garages van partijen en onafhankelijke garages en in het bijzonder rekening wordt gehouden met de identiteit 

van de garage van aanschaf, de vraag of het voertuig een nieuw voertuig dan wel een tweedehands voertuig betreft, 

de leeftijd van het voertuig en daaraan verbonden restwaarde in verhouding tot het voorgestelde herstelbedrag.187 

 Beperkte reikwijdte van Car-Pass database voor dynamische analyse 

111. Het auditoraat heeft getracht, in de mate het beperkte tijdsbestek van de bijkomende onderzoeksperiode dit toeliet, in 

te gaan op deze kritiek en heeft bijkomende analyses uitgevoerd op de Car-Pass data, met als doel de 

concurrentiedynamiek tussen de partijen onderling en tussen de partijen en hun concurrenten beter in kaart te 

brengen. Alvorens over te gaan tot de bespreking van de resultaten van dit bijkomend onderzoek is het echter van 

belang nogmaals te benadrukken dat de reikwijdte van de Car-Pass data voor eender welke dynamische analyse van 

consumptiepatronen beperkt is en dat de resultaten in elk geval met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te 

worden. 

112. Zoals reeds werd gesteld in het voorstel van beslissing van 3 augustus 2020 heeft de Car-Pass data de volgende 

beperkingen:188 

 
185 Dit cijfer is een ondergrens aangezien er bepaalde klanten kunnen zijn die in eerste instantie terugkeren naar de garage van aankoop 
(vb. zolang de garantieperiode loopt), maar dan definitief overstappen naar een andere garage. Hieronder in de Car-Pass analyse wordt 
nog teruggekomen op de discussie hoe loyale en niet-loyale klanten gedefinieerd kunnen worden.  
186 De cijfers in bovenstaande tabel geven de switching percentages weer tussen de partijen overheen alle leeftijden van voertuigen, terwijl 
de ondergrens voor het percentage van niet-loyale klanten berekend wordt voor nieuwe voertuigen aangekocht in 2015. Het is dus meer 
accuraat om dit cijfer te vergelijken met het switching percentage tussen de partijen voor voertuigen die in 2018 drie tot vier jaar oud zijn 
(en dus nieuw waren in 2015). Deze percentages werden ook berekend in bijlage A en deze verschillen niet wezenlijk van de switching 
percentages overheen alle leeftijden. Voor Audi variëren de switching percentages voor voertuigen die in 2018 drie tot vier jaar waren van 
2% tot 14%, voor Skoda van 3% tot 10% en voor VW+VWCVI van 2% tot 11%. 
187 Zie de schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partij, §57, onderzoeksdossier, punt 12.10. 
188 Zie het voorstel van beslissing van 3 augustus 2020, §145. 



128 

 

- ten eerste bevatten de Car-Pass gegevens geen indicatie van het type herstelling dat werd uitgevoerd aan het 

voertuig. Hierdoor is het niet mogelijk om na te gaan of een verandering van garage kan worden aanzien als een 

waardig alternatief voor bv. de uitvoering van complexe herstellingen door de erkende garage of als een 

verandering van garage eerder een aanvulling zou zijn op erkende garage voor kleine herstellingen zoals bv. de 

vervanging van ruitenwissers, banden of glas; 

- verder zijn er meerdere aanwijzingen dat de concurrentie tussen garages reeds speelt vanaf de aankoop van een 

voertuig. De informatie met betrekking tot de concurrentie bij aankoop van een voertuig zit echter niet vervat in de 

Car-Pass gegevens. Door het auditoraat werd daarom op basis van de data van de partijen een analyse uitgevoerd 

om na te gaan of de reistijd van de postcode van de klant tot de desbetreffende garage van de partijen de kortste 

is ten opzichte van andere dichtbij gelegen erkende garages (in termen van reistijd); 

- tenslotte laat de data van Car-Pass niet toe om na te gaan of een voertuig van eigenaar is veranderd. Hoewel dit 

geen probleem vormt voor de statische berekening van de marktaandelen omdat deze het resultaat is van het 

totaal aantal registraties bij de partijen ten opzichte van het totaal aantal registraties in een verzorgingsgebied, is 

het in een dynamische analyse overheen meerdere jaren niet mogelijk om na te gaan of een verandering van garage 

het gevolg is van de voorkeur van de mogelijks nieuwe eigenaar van het voertuig. 

113. Vooral het eerste punt is van belang om mee te nemen bij de interpretatie van onderstaande resultaten. Het blijkt 

namelijk uit de data dat er veel “heen-en-weer switching” gebeurt tussen de erkende concessiehouders en het 

onafhankelijke circuit. De resultaten tonen aan dat er een aanzienlijke switching is van erkende concessiehouders naar 

het onafhankelijke circuit - hoewel deze switching gegeven de gefragmenteerde marktstructuur gemiddeld per 

individuele concurrent nog steeds zeer beperkt blijft - maar tegelijkertijd is er ook steeds inkomende switching van het 

onafhankelijke circuit naar de erkende concessiehouders van dezelfde grootteorde. Het lijkt er dus op dat klanten voor 

bepaalde diensten gebruik maken van het onafhankelijke circuit - en dit in toenemende mate wanneer het voertuig 

ouder wordt - maar dat voor andere diensten er wel langdurig gebruik gemaakt wordt van de erkende garages. Deze 

stelling kan echter niet gestaafd worden met de Car-Pass data aangezien de database geen informatie bevat over het 

type van diensten dat wordt uitgevoerd bij elke registratie. Indien alle types van O&H gelijkwaardig verdeeld zouden 

zijn over de verschillende spelers in de markt, dan zou het ontbreken van deze informatie niet zo problematisch zijn. 

Indien het echter het geval is dat de erkende garages vooral de grotere en/of complexere en dus duurdere werken 

uitvoeren t.o.v. bv. de niche spelers in de markt die zich specialiseren in glas- of bandenherstellingen of “fastfitters” 

zoals Auto5 en Midas die zich in de markt positioneren met een snelle dienstverlening voor kleine eenvoudige werken, 

dan kan het zijn dat onderstaande cijfers een te groot gewicht geven aan de switching van en naar het onafhankelijke 

circuit t.o.v. de werkelijke relatieve omzet die deze spelers genereren in de markt. 

114. Het tweede punt blijft ook van belang en de uitgevoerde reistijdanalyse naar de dichtstbijzijnde garages en de kritiek 

van de aanmeldende partij hierop wordt hieronder in sectie VIII.2.2.d verder besproken. 

115. Ten slotte maakt het feit dat de Car-Pass database geen informatie bevat over wie de eigenaar is van een voertuig, en 

zelfs niet wanneer een voertuig van eigenaar verandert, het niet mogelijk om in te gaan op de suggestie van de 

aanmeldende partij om rekening te houden met de vraag of het voertuig een nieuw dan wel tweedehands voertuig 

betreft, laat staan dat er rekening gehouden kan worden met de restwaarde van een voertuig in verhouding tot het 

voorgestelde herstelbedrag van O&H. Noch over de restwaarden van voertuigen op een bepaalde leeftijd, noch over 

de herstelbedragen van doorgangen bevat de Car-Pass database enige informatie. 

116. Deze opmerkingen in acht genomen, waar de Car-Pass database wel voor gebruikt kan worden is om in kaart te brengen 

welk type van garages voertuigen bezoeken overheen hun levensduur en hoe de switching van en naar het 

onafhankelijke circuit (alhoewel er dus geen informatie is over het type O&H en de hiervoor aangerekende bedragen) 

zich verhoudt t.o.v. de switching tussen de partijen. In de volgende secties worden de resultaten van de switching 
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analyse uiteengezet met het voorbeeld van het verzorgingsgebied van de Coox garage in Dilsen-Stokkem voor het merk 

Audi en wordt de interpretatie die het auditoraat hieraan geeft besproken. De gedetailleerde analyses voor de andere 

betrokken verzorgingsgebieden zijn terug te vinden in bijlage A sectie I.4 Indien de resultaten voor andere merken en/of 

verzorgingsgebieden wezenlijk verschillen van de resultaten in het voorbeeld wordt dit ook besproken waar nodig. 

 Switching tussen de partijen onderling 

117. Het is nuttig om in eerste instantie de switching tussen de partijen te hernemen o.b.v. de Car-Pass gegevens en deze te 

vergelijken met de switching resultaten o.b.v. de data van de partijen. Enerzijds wordt bovenstaande analyse 

gerepliceerd met 2018 als referentiejaar, op lokaal niveau en zonder voertuigen met een leeftijd jonger dan drie 

jaar (cf. supra). Anderzijds wordt om een meer compleet beeld te krijgen de analyse ook uitgevoerd met 2015 als 

referentiejaar en wordt de switching in de daaropvolgende 3 jaar in kaart gebracht, ook op een lokaal niveau, maar 

met de correctie dat deze voertuigen in 2018 nog moeten ingeschreven zijn in DIV.189 

118. De volgende tabellen rapporteren de resultaten voor het verzorgingsgebied van Coox Dilsen-Stokkem voor het merk 

Audi. 

Switching tussen partijen: van A&M naar Coox 

Referentiejaar 2018: Van alle wagens die Coox hebben bezocht in 2018, hoeveel hiervan hebben voorheen A&M bezocht 

in de periode 2015-2018?  

 

Referentiejaar 2015: Van alle wagens die A&M hebben bezocht in 2015, hoeveel hiervan hebben nadien Coox bezocht in 

de periode 2015-2018?  

 

 

Switching tussen partijen: van Coox naar A&M 

Referentiejaar 2018: Van alle wagens die A&M hebben bezocht in 2018, hoeveel hiervan hebben voorheen Coox bezocht 

in de periode 2015-2018? 

 

Total chassis Coox 
2018 Switched 

Not 
switched 

[800-900] [50-100] [700-800] 

 
189 Voor de berekening van uitgaande switching met 2015 als referentiejaar werd een correctie uitgevoerd waarbij voertuigen die in 2018 
niet meer ingeschreven waren bij DIV, werden verwijderd uit de dataset. 
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100% [5-10]% [90-95]% 

 

Referentiejaar 2015: Van alle wagens die Coox hebben bezocht in 2015, hoeveel hiervan hebben nadien A&M bezocht in 

de periode 2015-2018?  

Total chassis A&M 
2015 

Switched 
Not 

switched 

[1500-1600] [50-100] 
[1400-
1500] 

100% [3-5]% 
[95-

100]% 

 

119. De tabellen tonen aan dat met 2018 als referentiejaar de switching percentages o.b.v. de Car-Pass database zeer 

gelijkaardig zijn aan deze hierboven o.b.v. de database van de partijen. 

120. Met 2015 als referentiejaar draait de asymmetrie van switching tussen de partijen om. Relatief meer voertuigen 

schakelen dan over van Coox naar Delorge i.p.v. omgekeerd zoals het geval is voor 2018 als referentiejaar. Een 

mogelijke verklaring is dat het switching patroon werkelijk veranderd is overheen de onderzochte periode, waar in 

2015 nog meer klanten overschakelden van Coox naar Delorge en dat dit tegen 2018 door bepaalde 

marktomstandigheden (bv. recente andere overnames door Delorge) omkeerde. Het valt echter ook op dat wanneer 

de klantendatabase van Coox gebruikt wordt als uitgangspunt de switching altijd hoger ligt dan wanneer de database 

van Delorge gebruikt wordt. Het kan dus ook zijn dat de klanten van Coox in het algemeen meer actief zijn in termen 

van switching dan deze van de Delorge garages. Enerzijds is er de ligging van de Coox garages aan de rand van Limburg 

tegen de Nederlandse grens. Waarschijnlijk zijn er veel mensen die in dit gebied wonen die werken in de regio Hasselt-

Genk waar het economische zwaartepunt ligt van Limburg en waar ook verschillende Delorge garages gesitueerd zijn, 

wat de drempel om over te stappen van garage mogelijks kleiner maakt. Anderzijds is de groep Delorge groep in het 

geheel veel groter dan de groep Coox. Er zijn bv. Audi garages van Delorge in Hasselt, Genk en Sint-Truiden, terwijl er 

enkel een Audi garage is van Coox in Dilsen-Stokkem. Deze asymmetrie speelt mogelijks ook een rol.190 

121. Bovenstaande verklaringen zijn echter speculatief gezien de Car-Pass database geen informatie bevat over de reden 

waarom klanten van garage veranderen. Het basisresultaat blijft echter dat de switching percentages tussen de 

partijen niet verwaarloosbaar klein zijn, zeker niet in het kader van de hoge klantenloyaliteit bij erkende garages, zoals 

hierboven reeds werd beargumenteerd. 

122. In wat volgt worden de switching percentages tussen de partijen vergeleken met deze van en naar verschillende types 

van onafhankelijke concurrenten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: (1) niche spelers die zich specialiseren in 

onderhoud en herstel aan glas en banden, (2) alle andere onafhankelijke garages waarnaar gerefereerd wordt als 

conventionele onafhankelijke garages, aangezien er wordt vanuit gegaan dat zij een breder gamma van diensten 

(kunnen) aanbieden dan de niche spelers en (3) de andere erkende garages binnen de VW-groep in België die niet onder 

Delorge of de Coox groep vallen.191 

 
190 Voor de andere betrokken verzorgingsgebieden en merken wordt het beeld bevestigd dat de switching van groep Delorge naar groep 
Coox relatief groter is voor 2018 als referentiejaar, terwijl de switching van groep Coox naar groep Delorge relatief groter is voor 2015 als 
referentiejaar. Een uitzondering is het verzorgingsgebied van Garage Jaspers Bree voor de merken Skoda en VW+VWCVI waar de switching 
van Coox naar Delorge relatief groter is voor 2018 als referentiejaar en waar de switching van Delorge naar Coox relatief groter is voor 2015 
als referentiejaar. 
191 Merk op dat dit een tamelijk “ruwe” classificatie is van al de verschillende types onafhankelijke die actief zijn in de markt. Zoals hierboven 
reeds benadrukt bevat de Car-Pass database echter geen informatie over het type onderhouds- of herstellingswerk dat wordt uitgevoerd 
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 Switching tussen de partijen en de niche spelers 

123. Onderstaande tabellen rapporteren de resultaten over de switching tussen de garages van de partijen en de niche 

spelers in de markt voor het verzorgingsgebied van Coox Dilsen-Stokkem voor het merk Audi. 

124. Net zoals hierboven wordt er steeds voor zowel het referentiejaar 2018 als 2015 berekend hoeveel voertuigen er 

(respectievelijk, in de voorgaande en volgende periode van drie jaar) overschakelden van niche spelers naar een 

erkende garage van de partijen en omgekeerd. 

125. Het valt onmiddellijk op dat de geaggregeerde switching percentages van en naar het niche segment in de markt relatief 

hoog zijn, variërend van 44% tot 50%, t.o.v. de switching percentages tussen de partijen onderling, variërend van 4% 

tot 10%. Het echter belangrijk te benadrukken dat er veel verschillende niche spelers actief zijn in de markt en dat de 

concurrentiedruk die uitgaat van het niche segment moet geëvalueerd worden op individueel niveau van de 

verschillende concurrenten en niet op geaggregeerde niveau voor de gehele groep van concurrenten. In het laatste 

geval zou er immers impliciet vanuit gegaan worden dat concurrentieparameters zoals de prijs of kwaliteit van de 

geleverde diensten ook op geaggregeerd niveau vastgelegd worden, wat uiteraard in realiteit niet het geval is. De 

verschillende spelers in het niche segment concurreren zowel tegen de erkende garages van de partijen als tegen elkaar 

en de concurrentiedruk die uitgaat van elke speler dient dus op individueel niveau geëvalueerd te worden. 

126. Om een idee te krijgen van de individuele concurrentiedruk die niche spelers uitoefenen werd er daarom ook een 

gemiddeld switching percentage berekend overheen de verschillende niche spelers die actief zijn in het lokale 

verzorgingsgebied in de onderzochte periode. Het gemiddelde switching percentage van en naar de spelers in het niche 

segment varieert van [0.5% tot 1%] en [1% tot 1,5%], wat dus beduidend lager ligt dan de switching percentages tussen 

de partijen onderling (variërend van [1% tot 5%] en van [10% tot 15%]). Op basis van deze berekening kan er dus van 

worden uitgegaan dat de concurrentiedruk die de niche spelers op individueel niveau uitoefenen op de partijen veel 

beperkter is dan de concurrentiedruk die de partijen op elkaar uitoefenen. 

127. Achter het gemiddelde switching percentage overheen de verschillende niche spelers kunnen er belangrijke verschillen 

schuilgaan, waarbij bepaalde spelers meer concurrentiedruk uitoefenen dan anderen. Om de verdeling van switches 

overheen de niche spelers in kaart te brengen, werd er daarom ook berekend hoeveel procent van de geobserveerde 

switches er van en naar individuele spelers gaat en werd er een “ranking” opgesteld naar grootte, dewelke steeds op 

geanonimiseerde wijze en met vorken wordt gerapporteerd om de vertrouwelijke aard van deze gegevens te vrijwaren. 

128. In het concrete voorbeeld van het verzorgingsgebied van de Audi-garage Coox Dilsen-Stokkem worden [10-15]%-[15-

20]% van de switches binnen het niche segment van en naar de Coox garage toegeschreven aan één speler. Rekening 

houdende met het feit dat er in totaal maximaal [45-50]% van de geregistreerde Coox klanten switcht van en naar het 

niche segment, neemt de grootste niche speler dus [5-10]% van het totaal aantal switches in de gehele populatie voor 

zijn rekening. Deze percentages zijn vergelijkbaar met de switching percentages tussen de partijen ([1-15]%). Het 

percentage per niche speler neemt echter snel af, waarbij de vijfde niche speler in de ranking nog slechts [1-15]% van 

de switches binnen het niche segment representeert en dus slechts [1-5%] van de totale switching in de populatie. Alle 

volgende niche spelers zijn nog beduidend kleiner. 

129. Tenslotte dient er nogmaals benadrukt te worden dat de Car-Pass database niet registreert welk type van onderhouds- 

en herstellingswerken er worden uitgevoerd en voor welke bedragen. Bij niche spelers, die gedefinieerd worden als 

zijnde actief in glas of banden, kan er uiteraard worden vanuit gegaan dat zij hoofdzakelijk actief zijn in diensten die 

hieraan gerelateerd zijn en niet bijvoorbeeld in herstellingen binnen de wagen. Er dient dus in rekening genomen te 

 
door een bepaalde garage. De selectie kon dus enkel gebeuren op basis van de naam en/of het KBO nummer van een garage. Alle garages 
waarvan de naam expliciet verwijst naar glas of banden werden geclassificeerd als nichespeler en al de andere onafhankelijke garages 
werden geclassificeerd als conventionele onafhankelijke garages. Het valt dus niet uit te sluiten dat er binnen de categorie conventioneel 
er dus toch nog nichespelers vervat zitten.  
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worden dat de berekende switching percentages voor de niche spelers de concurrentiedruk overschatten die deze 

spelers in werkelijkheid uitoefenen op de partijen in de gehele markt voor onderhoud en herstel.  

130. Het vermoeden dat de niche spelers slechts voor een specifiek aantal diensten concurreren met de erkende garages van 

de partijen (die in principe alle onderhouds- en herstellingsdiensten aanbieden) wordt gestaafd door het feit dat in de 

onderzochte vierjarige periode er evenveel uitgaande switching wordt geobserveerd van de erkende garages van de 

partijen naar het niche segment als inkomende switching. In onderstaand voorbeeld is er voor Coox [40-45]% uitgaande 

switching en [45-50]% inkomende switching en voor Delorge is er [50-55]% uitgaande switching en [50-55]% 

inkomende switching. Deze cijfers suggereren dat de klanten van de partijen die gebruik maken van het nichesegment 

voor O&H werken aan glas en/of banden van hun voertuig in regel ook steeds weer terugkeren naar hun erkende 

garagegroep voor andere O&H werken. 

Switching tussen partijen en niche garages: Van Niche naar Coox 

Referentiejaar 2018: Van alle wagens die Coox hebben bezocht in 2018, hoeveel hiervan hebben voorheen een Niche 

garage bezocht in de periode 2015-2018? 

 

Total chassis Coox 
2018 Switched 

Not 
switched 

#niche 
garages 

Gemiddelde 
switch per 

niche garage 

[800-900] [300-
400] 

[400-500] [10-50] [5-10] 

100% [45-50]% [55-60]% 
 

[1-1.5]% 

  

Ranking van de concurrenten o.b.v. hun aandeel in het aantal switches van Niche naar Coox. 

Opgelet: Om een inschatting te maken van het aandeel van een individuele concurrent in de totale switching in de 

populatie dient het percentage in de laatste kolom nog vermenigvuldigd te worden met het gehele switching 

percentage naar het niche segment. In dit voorbeeld representeert de grootste speler dus 6,8% tot 9% (i.e. 15% tot 

20% van 45%) van de totale switching in de populatie. 

 

Niche garage #transacties %transacties 

Niche garage 1 [100-200] [15%-20%] 

Niche garage 2 [100-200] [10%-15%] 

Niche garage 3 [50-100] [10%-15%] 

Niche garage 4 [50-100] [10%-15%] 

Niche garage 5 [50-100] [5%-10%] 

Niche garage 6 [10-50] [3%-5%] 

Niche garage 7 [10-50] [3%-5%] 

Niche garage 8 [10-50] [3%-5%] 

Niche garage 9 [10-50] [3%-5%] 

Niche garage 10 [10-50] [1%-3%] 

(…) (…) (…) 
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Switching tussen partijen en niche garages: Van Coox naar niche 

Referentiejaar 2015: Van alle wagens die Coox hebben bezocht in 2015, hoeveel hiervan hebben nadien een Niche 

garage bezocht in de periode 2015-2018? 

 

Total chassis Coox 
2015 Switched 

Not 
switched 

#niche 
garages 

Gemiddelde switch 
per niche garage 

[700-800] [300-
400] 

[400-500] [10-50] [5-10] 

100% [40-45]% [55-60]% 
 

[1-1.5]% 

 

Niche garage #transacties %transacties 

Niche garage 1 [100-200] [15%-20%] 

Niche garage 2 [50-100] [10%-15%] 

Niche garage 3 [50-100] [10%-15%] 

Niche garage 4 [50-100] [5%-10%] 

Niche garage 5 [10-50] [5%-10%] 

Niche garage 6 [10-50] [3%-5%] 

Niche garage 7 [10-50] [3%-5%] 

Niche garage 8 [10-50] [3%-5%] 

Niche garage 9 [10-50] [3%-5%] 

Niche garage 10 [10-50] [3%-5%] 

(…) (…) (…) 

 

Switching tussen partijen en niche garages: Van Niche naar A&M 

Referentiejaar 2018: Van alle wagens die A&M hebben bezocht in 2018, hoeveel hiervan hebben voorheen een Niche 

garage bezocht in de periode 2015-2018? 

 

Total chassis A&M 
2018 Switched 

Not 
switched 

#niche 
garages 

Gemiddeld switched 
per niche garage 

[1600-1700] [800-
900] 

[800-900] [50-100] [10-50] 

100% [50-55]% [50-55]% 
 

[0.5-1]% 

 

Niche garage #transacties %transacties 

Niche garage 1 [200-300] [10%-15%] 

Niche garage 2 [200-300] [10%-15%] 

Niche garage 3 [200-300] [10%-15%] 

Niche garage 4 [200-300] [10%-15%] 

Niche garage 5 [100-200] [5%-10%] 

Niche garage 6 [50-100] [3%-5%] 
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Niche garage 7 [50-100] [1%-3%] 

Niche garage 8 [50-100] [1%-3%] 

Niche garage 9 [10-50] [1%-3%] 

Niche garage 10 [10-50] [1%-3%] 

(…) (…) (…) 

 

Switching tussen partijen en niche garages: Van A&M naar niche 

Referentiejaar 2015: Van alle wagens die A&M hebben bezocht in 2015, hoeveel hiervan hebben nadien een Niche 

garage bezocht in de periode 2015-2018? 

 

Total chassis A&M 
2015 Switched 

Not 
switched 

#niche 
garages 

Gemiddeld switched 
per niche garage 

[1500-1600] [700-
800] 

[700-800] [50-100] [10-50] 

100% [50-55]% [50-55]% 
 

[1-1.5]% 

 

Niche garage #transacties %transacties 

Niche garage 1 [200-300] [10%-15%] 

Niche garage 2 [200-300] [10%-15%] 

Niche garage 3 [200-300] [10%-15%] 

Niche garage 4 [100-200] [5%-10%] 

Niche garage 5 [100-200] [5%-10%] 

Niche garage 6 [50-100] [3%-5%] 

Niche garage 7 [50-100] [3%-5%] 

Niche garage 8 [50-100] [3%-5%] 

Niche garage 9 [50-100] [1%-3%] 

Niche garage 10 [50-100] [1%-3%] 

(…) (…) (…) 

 

 Switching tussen de partijen en andere onafhankelijke garages 

131. De volgende tabellen rapporteren de resultaten over de switching tussen de garages van de partijen en de andere 

onafhankelijke garages (i.e. al deze die niet werden geclassificeerd als nichespeler) in het verzorgingsgebied van Coox 

Dilsen-Stokkem voor het merk Audi. 

132. Ten eerste valt op dat de totale switching van en naar de andere onafhankelijke garages die zich niet in de 

nichesegmenten van glas en banden bevinden beduidend lager is dan de switching van en naar het niche segment.  In 

onderstaand voorbeeld varieert de totale switching van [25-30]% tot [30-35]%. Gemiddeld op individueel niveau van 

de concurrenten, wat de relevante maatstaf is voor het meten van de gemiddelde concurrentiedruk die deze 

onafhankelijke garages uitoefenen op de partijen en op elkaar, varieert de switching van [0.3-0.5]% tot [0.5-1]%, wat 

beduidend lager is dan de switching tussen de partijen ([3-5]% tot [10-15]%).  
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133. Wanneer er wordt rekening gehouden met de onderliggende asymmetrie tussen de verschillende onafhankelijke 

garages toont onderstaand voorbeeld dat voor de switching naar Coox de grootste speler [10-15]% van de switches 

voor zijn rekening neemt binnen de switching naar de conventionele onafhankelijke garages, oftewel [1-3]%-[3-5]% 

van de totale switching in de populatie. Voor uitgaande switching bij Coox representeert de grootste speler [15-20]% 

van de switches binnen het segment, of [3-5]%-[5-10]% van de totale switching. Voor Delorge zijn deze percentages 

voor inkomende switching [20-25]% of [5-10]% in de totale populatie en voor uitgaande switching [15-20]% of [5-10]% 

in de totale populatie.  

134. De switching percentages van en naar de grootste conventionele onafhankelijke speler in de totale populatie variëren 

in dit voorbeeld dus van [1-3]% tot [5-10]% wat nog steeds lager is dan de switching tussen de partijen die varieert van 

[3-5]% tot [5-10]%. De tabellen met de “ranking” tonen overigens aan dat de relatieve grootte van de onafhankelijke 

garages in termen van switching snel afneemt. Deze resultaten suggereren dus dat de concurrentiedruk die uitgaat 

van de conventionele onafhankelijke garages beperkt is ten opzichte van de concurrentiedruk die de partijen onderling 

op elkaar uitoefenen. 

135. Hierbij dient opnieuw bijkomend in rekening gebracht te worden dat de beperkte switching percentages zelfs niet 

noodzakelijk volwaardige concurrentiedruk reflecteren in de gehele markt voor O&H. De cijfers suggereren dat een 

groot aantal van de klanten gebruik maken van het onafhankelijke circuit voor bepaalde diensten en voor andere 

diensten (mogelijks voor de grotere en/of complexere en dus duurdere werken) trouw blijven aan de erkende garages. 

De cijfers tonen immers aan dat uitgaande switching naar het onafhankelijke circuit overheen de onderzochte periode 

van 4 jaar niet veel groter is dan de inkomende switching van het onafhankelijke circuit naar de erkende garages. De 

totale uitgaande switching voor Coox bedraagt [25-30]% en de totale inkomende switching [25-30]%. Netto is er dus 

slechts een verlies van [3-5]%. Voor Delorge is dit [30-35]% uitgaand en [25-30]% inkomend en dus slechts een netto 

verlies van [3-5]% over een periode van 4 jaar. 

136. Omgekeerd impliceren de geaggregeerde switching percentages ook dat [65-70]%-[75-80]% van de klanten van de 

partijen geen gebruik maakt van de conventionele onafhankelijke garages over een periode van 4 jaar, wat bevestigt 

dat er een hoge graad van loyaliteit is bij de klanten van de partijen (O&H werken voor glas en banden buiten 

beschouwing gelaten). In het kader van de discussie over de interpretatie van de switching percentages tussen de 

partijen o.b.v. de data van de partijen (waarbij werd aangetoond dat de ondergrens van niet-loyale klanten [10-15]% 

bedraagt), kan de [25-30]%-[30-35]% van klanten die wel een andere onafhankelijke garage bezoeken dus als een 

bovengrens beschouwd worden van het percentage niet-loyale klanten (de niche segmenten voor glas en banden 

buiten beschouwing gelaten, maar er kan uiteraard worden vanuit gegaan dat er nooit definitieve switching kan zijn 

voor alle O&H werken naar een niche speler). Het betreft wel degelijk een bovengrens aangezien de Car-Pass analyse 

ook suggereren dat er veel van de “niet-loyale” klanten zijn die wel af en toe gebruik maken van het onafhankelijke 

circuit, maar daarom niet definitief vertrekken bij hun erkende garage. 

137. Voor de andere betrokken verzorgingsgebieden wordt het beeld in het algemeen bevestigd dat de totale switching van 

en naar de andere onafhankelijke garages die zich niet in het nichesegmenten van glas en banden bevinden beduidend 

lager is dan de switching van en naar het nichesegment. Een uitzondering hierop is het verzorgingsgebied van Garage 

Jaspers Bree voor het merk VW+VWCVI waar de totale switching van Coox naar conventionele garages net iets hoger 

is als de switching van Coox naar niche garages. 

Switching tussen partijen en conventionele garages: Van Conventionele garage naar Coox 

Referentiejaar 2018: Van alle wagens die Coox hebben bezocht in 2018, hoeveel hiervan hebben voorheen een 

Conventionele garage bezocht in de periode 2015-2018? 
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Total chassis Coox 2018 Switched Not switched 
#conventionele 

garages 
Gemiddeld switched per 

conventionele garage 

[800-900] [200-300] [600-700] [50-100] [3-5] 

100% [25-30]% [70-75]% 
 

[0.5-1]% 

 

Conventionele garage #transacties %transacties 

Conventionele garage 1 [50-100] [10%-15%] 

Conventionele garage 2 [50-100] [10%-15%] 

Conventionele garage 3 [50-100] [10%-15%] 

Conventionele garage 4 [50-100] [10%-15%] 

Conventionele garage 5 [10-50] [5%-10%] 

Conventionele garage 6 [10-50] [3%-5%] 

Conventionele garage 7 [10-50] [3%-5%] 

Conventionele garage 8 [10-50] [3%-5%] 

Conventionele garage 9 [10-50] [3%-5%] 

Conventionele garage 10 [10-50] [3%-5%] 

(…) (…) (…) 

 

Switching tussen partijen en conventionele garages: Van Coox naar Conventionele garage 

Referentiejaar 2015: Van alle wagens die Coox hebben bezocht in 2015, hoeveel hiervan hebben nadien een 

Conventionele garage bezocht in de periode 2015-2018? 

Total chassis Coox 2015 Switched Not switched 
#conventionele 

garages 
Gemiddeld switched per 

conventionele garage 

[800-900] [200-300] [600-700] [50-100] [3-5] 

100% [25-30]% [70-75]% 
 

[0.5-1]% 

 

Conventionele garage #transacties %transacties 

Conventionele garage 1 [100-200] [15%-20%] 

Conventionele garage 2 [50-100] [10%-15%] 

Conventionele garage 3 [50-100] [10%-15%] 

Conventionele garage 4 [50-100] [5%-10%] 

Conventionele garage 5 [10-50] [3%-5%] 

Conventionele garage 6 [10-50] [3%-5%] 

Conventionele garage 7 [10-50] [3%-5%] 

Conventionele garage 8 [10-50] [1%-3%] 

Conventionele garage 9 [10-50] [1%-3%] 

Conventionele garage 10 [10-50] [1%-3%] 

(…) (…) (…) 

 

Switching tussen partijen en conventionele garages: Van Conventionele garage naar A&M 
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Referentiejaar 2018: Van alle wagens die A&M hebben bezocht in 2018, hoeveel hiervan hebben voorheen een 

Conventionele garage bezocht in de periode 2015-2018? 

Total chassis A&M 2018 Switched Not switched 
#conventionele 

garages 
Gemiddeld switched per 

conventionele garage 

[700-800] [200-300] [500-600] [50-100] [3-5] 

100% [25-30]% [70-75]% 
 

[0.5-1]% 

 

Conventionele garage #transacties %transacties 

Conventionele garage 1 [300-400] [20%-25%] 

Conventionele garage 2 [100-200] [10%-15%] 

Conventionele garage 3 [50-100] [3%-5%] 

Conventionele garage 4 [10-50] [1%-3%] 

Conventionele garage 5 [10-50] [1%-3%] 

Conventionele garage 6 [10-50] [1%-3%] 

Conventionele garage 7 [10-50] [1%-3%] 

Conventionele garage 8 [10-50] [1%-3%] 

Conventionele garage 9 [10-50] [1%-3%] 

Conventionele garage 10 [10-50] [1%-3%] 

(…) (…) (…) 

 

Switching tussen partijen en conventionele garages: Van A&M naar Conventionele garage 

Referentiejaar 2015: Van alle wagens die A&M hebben bezocht in 2015, hoeveel hiervan hebben nadien een 

Conventionele garage bezocht in de periode 2015-2018? 

Total chassis A&M 2015 Switched Not switched 
#conventionele 

garages 
Gemiddeld switched per 

conventionele garage 

[1600-1700] [400-500] [1100-1200] [50-100] [5-10] 

100% [25-30]% [70-75]% 
 

[0.3-0.5]% 

 

Conventionele garage #transacties %transacties 

Conventionele garage 1 [200-300] [15%-20%] 

Conventionele garage 2 [100-200] [10%-15%] 

Conventionele garage 3 [100-200] [5%-10%] 

Conventionele garage 4 [50-100] [3%-5%] 

Conventionele garage 5 [50-100] [3%-5%] 

Conventionele garage 6 [50-100] [3%-5%] 

Conventionele garage 7 [10-50] [3%-5%] 

Conventionele garage 8 [10-50] [1%-3%] 

Conventionele garage 9 [10-50] [1%-3%] 

Conventionele garage 10 [10-50] [1%-3%] 

(…) (…) (…) 
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 Switching tussen de partijen en andere erkende concessiehouders 

138. Ten slotte rapporteren de volgende tabellen de resultaten over de switching tussen de garages van de partijen en andere 

erkende garages (i.e. de andere erkende garages buiten de provincie Limburg die niet tot de Delorge groep behoren) 

in het verzorgingsgebied van Coox Dilsen-Stokkem voor het merk Audi. 

139. Zoals verwacht, gegeven de ligging van de Coox garage in Dilsen-Stokkem in Oost-Limburg met alleen concurrerende 

erkende garages van de Delorge groep in de buurt, zijn de switching percentages van en naar de garages van andere 

erkende concessiehouders binnen de Volkswagengroep laag. De totale geaggregeerd switching varieert van [1-3]% tot 

[5-10]% en de gemiddelde individuele switching per garage van [0.1-0.3]% tot [0.1-0.3]% (en hierbij kan het veranderen 

van eigenaar van een wagen of verhuis van een klant als verklaring niet uitgesloten worden). 

140. Op basis van deze resultaten kan er dus van worden uitgegaan dat de concurrentiedruk die de partijen uitoefen op 

elkaar in de onderzochte verzorgingsgebieden beduidend groter is dan deze vanwege de verder weggelegen andere 

erkende concessiehouders in de omliggende provincies. 

Switching tussen partijen en andere erkende garages: Van Erkende garage naar Coox 

Referentiejaar 2018: Van alle wagens die Coox hebben bezocht in 2018, hoeveel hiervan hebben voorheen een 

Erkende garage bezocht in de periode 2015-2018? 

Total chassis Coox 2018 Switched Not switched 
#erkende 
garages 

Gemiddeld switched per 
erkende garage 

[800-900] [10-50] [700-800] [10-50] [1-3] 

100% [5-10]% [90-95]% 
 

[0.1-0.3]% 

 

Erkende garage #transacties %transacties 

Erkende garage 1 [10-50] [10%-15%] 

Erkende garage 2 [0-10] [5%-10%] 

Erkende garage 3 [0-10] [5%-10%] 

Erkende garage 4 [0-10] [5%-10%] 

Erkende garage 5 [0-10] [5%-10%] 

Erkende garage 6 [0-10] [3%-5%] 

Erkende garage 7 [0-10] [3%-5%] 

Erkende garage 8 [0-10] [3%-5%] 

Erkende garage 9 [0-10] [3%-5%] 

Erkende garage 10 [0-10] [3%-5%] 

(…) (…) (…) 

 

Switching tussen partijen en andere erkende garages: Van Coox naar Erkende garage 

Referentiejaar 2015: Van alle wagens die Coox hebben bezocht in 2018, hoeveel hiervan hebben nadien een Erkende 

garage bezocht in de periode 2015-2018? 

Total chassis Coox 2015 Switched Not switched 
#erkende 
garages 

Gemiddeld switched per 
erkende garage 

[700-800] [0-10] [700-800] [0-10] [1-3] 

100% [1-3]% [95-100]% 
 

[0.1-0.3]% 
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Erkende garage #transacties %transacties 

Erkende garage 1 [0-10] [10%-15%] 

Erkende garage 2 [0-10] [10%-15%] 

Erkende garage 3 [0-10] [10%-15%] 

Erkende garage 4 [0-10] [10%-15%] 

Erkende garage 5 [0-10] [10%-15%] 

Erkende garage 6 [0-10] [10%-15%] 

Erkende garage 7 [0-10] [10%-15%] 

Erkende garage 8 [0-10] [10%-15%] 

 

Switching tussen partijen en andere erkende garages: Van Erkende garage naar A&M 

Referentiejaar 2018: Van alle wagens die A&M hebben bezocht in 2018, hoeveel hiervan hebben voorheen een 

Erkende garage bezocht in de periode 2015-2018? 

Total chassis A&M 2018 Switched Not switched 
#erkende 
garages 

Gemiddeld switched per 
erkende garage 

[1600-1700] [100-200] [1500-1600] [50-100] [1-3] 

100% [5-10]% [90-95]% 
 

[0.1-0.3]% 

 

Erkende garage #transacties %transacties 

Erkende garage 1 [10-50] [5%-10%] 

Erkende garage 2 [10-50] [5%-10%] 

Erkende garage 3 [10-50] [5%-10%] 

Erkende garage 4 [10-50] [3%-5%] 

Erkende garage 5 [10-50] [3%-5%] 

Erkende garage 6 [10-50] [3%-5%] 

Erkende garage 7 [10-50] [3%-5%] 

Erkende garage 8 [10-50] [3%-5%] 

Erkende garage 9 [0-10] [3%-5%] 

Erkende garage 10 [0-10] [3%-5%] 

(…) (…) (…) 

 

Switching tussen partijen en andere erkende garages: A&M naar Erkende garage 

Referentiejaar 2015: Van alle wagens die A&M hebben bezocht in 2015, hoeveel hiervan hebben nadien een Erkende 

garage bezocht in de periode 2015-2018? 

Total chassis A&M 2015 Switched Not switched 
#erkende 
garages 

Gemiddeld switched per 
erkende garage 

[1500-1600] [10-50] [1400-1500] [10-50] [1-3] 

100% [3-5]% [95-100]% 
 

[0.1-0.3]% 
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Erkende garage #transacties %transacties 

Erkende garage 1 [0-10] [10%-15%] 

Erkende garage 2 [0-10] [10%-15%] 

Erkende garage 3 [0-10] [5%-10%] 

Erkende garage 4 [0-10] [5%-10%] 

Erkende garage 5 [0-10] [5%-10%] 

Erkende garage 6 [0-10] [5%-10%] 

Erkende garage 7 [0-10] [3%-5%] 

Erkende garage 8 [0-10] [3%-5%] 

Erkende garage 9 [0-10] [3%-5%] 

Erkende garage 10 [0-10] [3%-5%] 

(…) (…) (…) 

 

VIII.2.2.c. Loyaliteit en switching overheen de leeftijd van voertuigen 

141. Om na te gaan hoe het switching gedrag van klanten evolueert overheen de leeftijd van het voertuig wordt de uitgaande 

switching bij de partijen berekend naar leeftijd van de voertuigen in 2015. Onderstaande tabellen illustreren opnieuw 

de resultaten voor het voorbeeld van het verzorgingsgebied van Coox Dilsen-Stokkem voor het merk Audi. 

142. De eerste tabel toont de totale uitgaande switching van voertuigen die in 2015 geregistreerd werden in de Coox 

klantendatabase. Het percentage van totale uitgaande switching blijft relatief stabiel overheen de leeftijd van 

voertuigen en neemt zelfs licht af wanneer het voertuig ouder wordt dan zes jaar. De gemiddelde uitgaande switching 

overheen de leeftijd ligt op[60-65] - dit is de totale switching zowel naar niche spelers, andere onafhankelijke garages 

en andere erkende garages in is dus in lijn met de totale switching percentages per type concurrent die hierboven 

werden besproken. 

143. De tabel toont echter ook aan dat het totaal aantal voertuigen in de klantendatabase sterk afneemt naarmate 

voertuigen ouder worden. Minder en minder voertuigen lijken dus terug te komen naar de erkende garage naarmate 

het voertuig ouder wordt. Dit is dan weer in lijn met de observatie dat marktaandelen van de partijen naar leeftijd van 

de wagen de eerste levensjaren hoog zijn en dalen naarmate voertuigen ouder worden.192  

144. De tweede tabel toont een opdeling van het totaal aantal geobserveerde uitgaande switches opgesplitst naar de 

hierboven gedefinieerde categorieën van types concurrenten in absolute waarden. De tabel toont aan dat de uitgaande 

switching in absolute waarden in de eerste vijf à zes levensjaren relatief hoog is ten opzichte van deze voor oudere 

voertuigen en dit geldt voor alle categorieën van type concurrenten (behalve voor de andere erkende garages 

waarnaar de uitgaande switching steeds verwaarloosbaar klein is onafhankelijk van de leeftijd van het voertuig).  

145. De derde tabel rapporteert de switching in (gemiddelde) relatieve waarden. De tabel toont onder meer aan dat 

switching tussen de partijen in relatieve termen tamelijk stabiel is over de gehele levensduur van het voertuig, met een 

gemiddelde van [10-15]% en pieken tot meer dan [15-20]%. De relatieve uitgaande switching naar de gemiddelde niche 

speler is het hoogst in de eerste levensjaren, startend van gemiddeld [1-3]% en neemt gestaag af tot gemiddeld [1-

3]%. Bij de gemiddelde switching naar de conventionele onafhankelijke garages is het omgekeerde patroon zichtbaar. 

De relatieve switching naar de gemiddelde conventionele onafhankelijke garage is het laagst in de eerste levensjaren, 

startend van gemiddeld [0.3-0.5]% en neemt gestaag toe tot gemiddeld [0.5-1]%. 

 
192 Zie het voorstel van beslissing van 25 mei 2020, bijlage B. Concurrentiële analyse, punt B.3., pg. 16 e.v. 
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146. Zoals verwacht suggereren deze resultaten dat de concurrentiedruk vanwege de conventionele onafhankelijke garages 

op de partijen toeneemt naarmate een voertuig ouder wordt. De gemiddelde switching percentages naar de individuele 

onafhankelijke garages blijven echter steeds beperkt ten opzichte van de switching percentages tussen de partijen 

onderling.  

Switching vanuit Coox 

  Absolute waarden Relatieve waarden 

Leeftijd 
Aantal 
wagens Switched 

Niet 
geswitched 

Aantal 
wagens Switched 

Niet 
geswitched 

[0-1[ [100-200] [50-100] [10-50] 100% [60-65]% [35-40]% 

[1-2[ [100-200] [50-100] [10-50] 100% [70-75]% [25-30]% 

[2-3[ [100-200] [50-100] [10-50] 100% [55-60]% [40-45]% 

[3-4[ [100-200] [50-100] [10-50] 100% [65-70]% [30-35]% 

[4-5[ [50-100] [50-100] [10-50] 100% [60-65]% [35-40]% 

[5-6[ [50-100] [10-50] [10-50] 100% [65-70]% [30-35]% 

[6-7[ [10-50] [10-50] [10-50] 100% [50-55]% [45-50]% 

[7-8[ [10-50] [10-50] [10-50] 100% [50-55]% [45-50]% 

[8-9[ [10-50] [10-50] [0-10] 100% [65-70]% [30-35]% 

[9-10[ [10-50] [0-10] [10-50] 100% [40-45]% [55-60]% 

10+ [50-100] [10-50] [10-50] 100% [50-55]% [45-50]% 

Totaal [700-800] [400-500] [200-300] 100% [60-65]% [35-40]% 

 

Switching in absolute waarden 

 Absolute waarden 

Leeftijd 
Aantal 
switches 

Switch naar 
A&M 

Switch naar 
Niche 

Switch naar 
Conventionele 

Switch naar 
Erkende 

[0-1[ [50-100] [0-10] [50-100] [10-50] [0-10] 

[1-2[ [100-200] [10-50] [50-100] [10-50] [0-10] 

[2-3[ [50-100] [10-50] [10-50] [10-50] [0-10] 

[3-4[ [50-100] [0-10] [10-50] [10-50] [0-10] 

[4-5[ [50-100] [10-50] [10-50] [10-50] [0-10] 

[5-6[ [50-100] [10-50] [10-50] [10-50] [0-10] 

[6-7[ [10-50] [0-10] [10-50] [10-50] [0-10] 

[7-8[ [10-50] [0-10] [0-10] [10-50] [0-10] 

[8-9[ [10-50] [0-10] [0-10] [10-50] [0-10] 

[9-10[ [10-50] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

10+ [10-50] [0-10] [10-50] [10-50] [0-10] 

Totaal [600-700] [50-100] [300-400] [200-300] [0-10] 

 

Switching in relatieve waarden 

 Relatieve waarden Gemiddelde relatieve waarden 

Leeftijd 
Aantal 
switches 

Switch naar 
A&M 

Switch naar 
Niche 

Switch naar 
Conventionele 

Switch naar 
Erkende 
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[0-1[ 100% [10-15]% [1.5-3]% [0.3-0.5]% [0.1-0.3]% 

[1-2[ 100% [5-10]% [1.5-3]% [0.3-0.5]% [0-0.1]% 

[2-3[ 100% [10-15]% [1-1.5]% [0.5-1]% [0.1-0.3]% 

[3-4[ 100% [5-10]% [1.5-3]% [0.5-1]% [0.1-0.3]% 

[4-5[ 100% [15-20]% [1-1.5]% [0.5-1]% [0.1-0.3]% 

[5-6[ 100% [15-20]% [1-1.5]% [0.5-1]% [0-0.1]% 

[6-7[ 100% [3-5]% [1-1.5]% [0.5-1]% [1-1.5]% 

[7-8[ 100% [10-15]% [1-1.5]% [0.5-1]% [0-0.1]% 

[8-9[ 100% [15-20]% [1-1.5]% [0.5-1]% [0-0.1]% 

[9-10[ 100% [5-10]% [1-1.5]% [0.5-1]% [1-1.5]% 

10+ 100% [5-10]% [1-1.5]% [0.5-1]% [0.3-0.5]% 

Totaal 100% [10-15]% [1-1.5]% [0.5-1]% [0.1-0.3]% 

  
     

Aantal niche 
garages 

[10-50] 
    

Aantal 
conventionele 

garages 

[50-100] 
    

Aantal erkende 
garages 

[0-10] 
    

 

VIII.2.2.d. Analyse reistijd tot dichtstbijzijnde garage 

147. Hierboven werd reeds aangehaald dat de Car-Pass gegevens niet toelaten om na te gaan in welke mate er al concurrentie 

speelt tussen de erkende concessiehouders binnen de VW-groep om een klant binnen te halen op het moment dat een 

klant beslist om een wagen te kopen van een van de merken van de VW-groep, maar nog niet heeft beslist bij welke 

erkende garage binnen het netwerk.  

148. In het voorstel van beslissing van 3 augustus 2020 werd er reeds een bijkomende analyse gepresenteerd waarin wordt 

onderzocht in welke mate klanten van de partijen naar de dichtstbijgelegen garage gaan voor O&H werken t.o.v. de 

postcode van hun woonplaats. Indien er werkelijk geen enkele concurrentie zou spelen tussen de erkende garages 

binnen de VW-groep voor de naverkoopdiensten, dan zou men verwachten dat klanten onmiddellijk na de aankoop 

van hun wagen zouden overschakelen naar de dichtstbijgelegen erkende garage binnen het netwerk. Immers, waarom 

zouden klanten bereid zijn om verder te rijden naar een erkende garage als ook een dichter bijgelegen erkende garage 

is die volledig identiek is in alle facetten van prijs en kwaliteit van dienstverlening? 

149. De analyse toont echter aan dat gemiddeld overheen de betrokken verzorgingsgebieden [40-50]% van de klanten van de 

garages van de partijen niet naar de dichtstbij gelegen erkende garage gaat voor O&H werken. Dit hoge percentage 

wordt door het auditoraat geïnterpreteerd als indirect bewijs dat er toch bepaalde facetten van de dienstverlening 

moeten bestaan waarin de erkende garages verschillen en dus waarop ze kunnen concurreren om klanten aan te 

trekken.  

150. In haar opmerkingen geeft de aanmeldende partij aan dat deze reistijd analyse van het auditoraat uitgaat van een 

veronderstelling - op basis van de grootteorde van de berekende percentages van klanten - dat deze klanten bewust 

kiezen om niet langs te gaan bij de dichtstbijzijnde (erkende) garage omwille van verschillen in aspecten van 

dienstverlening. De aanmeldende partij argumenteert dat de resultaten van de analyse deze veronderstelling 

tegenspreken. Zij stelt daarbij dat - indien kwaliteitsverschillen aan de basis zouden liggen van een langere reistijd van 
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klanten naar een andere erkende garage - deze analyse nauwelijks verkeer zou mogen aantonen tussen de garages 

van de Delorge-groep (gezien de intragroep prijszetting en kwaliteit van dienstverlening).193 

151. Het auditoraat heeft deze argumentatie in licht van de reeds meegedeelde reistijdanalyse diepgaander onderzocht en 

komt daarbij tot de conclusie dat deze voor het grootste gedeelte moet genuanceerd worden.  

152. De initiële reistijd analyse werd immers opgesteld aan de hand van gegevens aangeleverd door de aanmeldende partij 

en heeft daarbij betrekking op het jaar 2017. De initiële reistijd analyse hield echter geen rekening met de marktsituatie 

voor het jaar 2017, met name het feit dat meerdere van de garages die huidig tot de groep Delorge (of Coox) behoren, 

in (december) 2017 nog niet194 (of recent195) waren overgenomen door de groep Delorge (en dus in feite een erkende 

concurrent betrof).  

153. Het auditoraat heeft in bijlage B een aangepaste versie van de reistijd analyse opgemaakt die rekening houdt met deze 

toenmalige marktsituatie. Uit deze (aangepaste) analyse blijkt dan ook onmiskenbaar dat het merendeel van deze 

intragroep garages in feite (erkende) concurrenten (2017) betreft. 

VIII.2.2.e. Conclusie 

154. Op basis van bovenstaande analyses concludeert de auditeur dat er wel degelijk concurrentie speelt tussen de partijen en 

dat deze zeker niet te verwaarlozen valt ten opzichte van de concurrentiedruk die uitgaat van de spelers in het 

onafhankelijke circuit.  

155. Integendeel, de switching analyses tonen aan dat ook in termen van switching percentages de partijen elkaars grootste 

concurrenten zijn, zeker ten opzichte van de switching percentages naar de gemiddelde nichespeler of gemiddelde 

conventionele onafhankelijke garage. Zelfs voor de grootste concurrenten uit het onafhankelijke circuit liggen de 

switching percentages slechts in dezelfde grootteorde als deze tussen de partijen en de concurrentiedruk die uitgaat 

van deze spelers is dus geenszins beduidend groter als deze tussen de partijen. 

156. Deze conclusie wordt nog versterkt door de observatie dat er veel heen-en-weer switching is van en naar het 

onafhankelijke circuit en dit niet alleen voor de nichespelers, maar ook voor de conventionele onafhankelijke garages. 

Deze resultaten suggereren dat klanten van de erkende garages die gebruik maken van het onafhankelijke circuit dit 

doen voor bepaalde specifieke diensten, maar dat ze voor andere diensten (mogelijks de grotere en/of complexere en 

dus duurdere onderhouds- en herstellingswerken, wat extra problematisch zou zijn) trouw blijven aan hun erkende 

garage. De switching percentages van en naar het onafhankelijke circuit reflecteren dus geen volwaardige 

concurrentiedruk voor de gehele O&H markt. 

157. Overheen de leeftijd van voertuigen blijven de switching percentages tussen de partijen relatief constant, hoewel beide 

partijen in absolute cijfers duidelijk wel klanten verliezen aan het onafhankelijke circuit overheen de leeftijd van 

voertuigen. De relatieve concurrentiedruk van de nichespelers neemt in het algemeen af overheen de leeftijd en deze 

van de conventionele onafhankelijke garages neemt toe. In lijn met de conclusie die reeds eerder werd getrokken op 

basis van de berekende marktaandelen naar leeftijd van voertuigen, kan op basis van de switching analyses ook 

geconcludeerd worden dat de voorliggende concentratie de grootste impact zal hebben op klanten met een relatief 

jonge wagen. 

 
193 Zie de schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partij, §41, onderzoeksdossier , punt 12.10. 
194 Het betreft de twee vestigingseenheden van Garage Willems (overnamedatum: 13 december 2017), Garage Deboutte 
(overnamedatum: 1 december 2017), Etn. Timmermans (overnamedatum: 21 januari 2019) en Garage Vanthienen (overnamedatum: 15 
februari 2019). Alsook Delorge Bilzen die slechts werd opgestart als garage van groep Delorge vanaf 27 november 2018 en voor deze 
periode een erkende concurrent betrof, nl. garage Smets A. 
195 Zeer recent in het licht van de normale frequentie van een onderhouds- en/of herstellingsbeurt. Het betreft de garage B&O Diest met 
overnamedatum 01/10/2016. Zie hieromtrent bijlage B, voetnoot 3. 
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158. Tenslotte houdt de auditeur vast aan het standpunt dat de analyse van de reistijden van de woonplaats van klanten naar 

de omliggende erkende garages, waarbij wordt aangetoond dat een groot deel van de klanten niet naar de 

dichtstbijzijnde erkende garage gaat voor onderhouds- en/of herstellingswerken, suggereert dat er reeds concurrentie 

speelt om klanten aan te trekken voor de naverkoopdiensten op het moment dat een klant beslist bij welke erkende 

garage van de VW-groep een nieuw voertuig aan te schaffen. 

VIII.2.3. Zal de transactie leiden tot mededingingsbeperkende gevolgen?  

159. Er zal voor de partijen pas een prikkel zijn om een significante verhoging van de prijskwaliteitsratio door te voeren, indien 

het netto resultaat van deze strategie winstgevend is (i.e. indien de verhoogde inkomsten op de resterende volumes 

aan O&H transacties opwegen tegen de verloren volumes aan O&H transacties).  

160. In bovenstaande secties werd reeds aangetoond dat de partijen met elkaar kunnen concurreren en dat in de praktijk ook 

doen. Door de transactie valt deze concurrentie volledig weg. Maar leidt die weggevallen concurrentie ook tot 

mededingingsbeperkende effecten?  

VIII.2.3.a. Opwaartse prijsdruk: elasticiteit van de vraag 

161. De mate waarin de partijen na de concentratie de mogelijkheid en prikkel zullen hebben om de prijzen op winstgevende 

wijze te verhogen hangt in grote mate af van de elasticiteit van de vraag voor hun eigen diensten en de mate waarin 

de diensten van de fuserende ondernemingen kunnen beschouwd worden als elkaars substituten.  

162. Wanneer de residuele vraag196 inelastisch is voor de diensten van de erkende garages, dan kunnen de partijen na de 

concentratie de prijskwaliteitsratio relatief sterk doen stijgen - door de prijs te verhogen of kosten te doen dalen door 

de kwaliteit te verminderen - zonder veel volume aan O&H transacties te verliezen.  

163. Zo kunnen de partijen hun winst verhogen, ten koste van het bestaande surplus dat zonder deze prijsverhoging ten goede 

komt aan de consument. Wanneer de vraag voor hun diensten echter zeer elastisch is, dan zal deze prikkel heel wat 

minder sterk zijn. In dat geval zullen de garages zelfs bij een beperkte verhoging van de prijskwaliteitsratio  een relatief 

groot volume aan O&H transacties verliezen aan het onafhankelijke circuit of zullen er transacties uit de markt 

verdwijnen (bv. doordat klanten O&H werken uitstellen).  

164. Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat door de verticale productdifferentiatie en de preferentie van 

de klanten van de partijen naar hoge kwaliteit (en dit vooral in de eerste levensjaren van het voertuig), in combinatie 

met de sterke klantenbinding op het moment van de aankoop, de vraag naar het O&H-aanbod van elke individuele 

erkende concessiehouders minstens tijdens de eerste levensjaren van het voertuig prijsinelastisch is. 

165. Verder is het zo dat de prikkel van de partijen om hun gedrag te wijzigen sterker zal zijn in de mate dat zij onderling sterker 

concurreerden vóór de concentratie.197 Het is belangrijk om te benadrukken dat er normaal gezien in een markt met 

 
196 De residuele vraag is het gedeelte van de marktvraag dat een individuele marktspeler bedient. Het is belangrijk te benadrukken dat er 
een belangrijk verschil is in de interpretatie van de elasticiteit van de marktvraag (de mate waarin het totale verkochte volume in de markt 
wijzigt wanneer er een algemene prijsverandering is in de markt) en de elasticiteit van de residuele vraag (de mate waarin het verkochte 
volume van een individuele marktspeler wijzigt wanneer deze speler een prijsverandering doorvoert). De elasticiteit van de marktvraag is 
dus onafhankelijk van het aantal marktspelers en de mate waarin deze onderling concurreren, terwijl de elasticiteit van de residuele vraag 
ook rekening houdt met de reactie van concurrenten. Het is verder belangrijk om aan te stippen dat de elasticiteit van de residuele vraag 
sterk kan verschillen tussen de verschillende marktspelers, zeker in een context waarin de aangeboden producten of diensten sterk 
gedifferentieerd zijn, zoals in de voorliggende zaak duidelijk het geval is. De erkende garages lijken bijvoorbeeld meer klanten aan te trekken 
met relatief jonge wagens, terwijl er in het onafhankelijke circuit meer oudere wagens worden behandeld. Het is perfect mogelijk dat de 
klanten van de erkende garages hierdoor gemiddeld minder gevoelig zijn aan wijzigingen in de prijskwaliteit-ratio dan de gemiddelde klant 
in het onafhankelijke circuit. 
197 Merk op dat er een directe link bestaat tussen de elasticiteit van de residuele vraag voor en na de concentratie en de graad van 
concurrentie tussen de partijen. Wanneer de partijen voor de concentratie veel concurrentiële druk op elkaar uitoefenden zal hun 
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gedifferentieerde producten of diensten, er meer concurrentiële druk uitgaat tussen de marktspelers die meer 

gelijkaardige producten of diensten aanbieden dan tussen de spelers die zich sterker differentiëren ten opzichte van 

elkaar.  

166. In de voorliggende zaak, zoals hierboven reeds omstandig uiteengezet, is het duidelijk dat de groep Delorge en de groep 

Coox, de enige twee resterende erkende concessiehouders in de provincie Limburg, meer gelijkaardige diensten 

aanbieden dan de gefragmenteerde concurrenten in het onafhankelijke circuit. Het betreft bijgevolg niet alleen een 

concentratie tussen de twee grootste spelers, maar ook tussen de twee meest naaste concurrenten in de onderzochte 

betrokken lokale markten voor onderhoud en herstel. 

167. De switching analyse ondersteunt deze conclusie waarbij wordt aangetoond dat klanten regelmatig overstappen van de 

ene erkende concessiehouder naar de andere en dit doorgaans in grotere mate dan zelfs naar de grootste spelers in 

het onafhankelijke circuit. 

168. Tenslotte wijzen in de open antwoorden van de klantenbevraging een aantal klanten expliciet op het belang van 

keuzevrijheid binnen het erkende netwerk in Limburg, en dus het belang van meerdere lokale erkende 

concessiehouders.  Ze wijzen er op dat ten gevolge van enkele recente overnames van erkende concessiehouders door 

Delorge deze keuzevrijheid is afgenomen. Door de huidige transactie verdwijnt deze keuzevrijheid volledig in 

verschillende verzorgingsgebieden in Limburg.  

 

VIII.2.3.b. Opwaartse prijsdruk: de reactie van de onafhankelijke concurrenten 

169. Zoals hierboven reeds werd besproken in sectie VII.2 over de bewijslast zal een concentratie waarbij er een unilateraal 

effect is op het gedrag van de partijen er in regel ook toe leiden dat er een tweede orde effect is op het gedrag van de 

concurrenten. Wanneer de resterende concurrenten een toename kennen van hun vraag zullen zij ook de prikkel 

hebben om hun prijzen te verhogen (of hun kwaliteit te verlagen), wat dus deze concurrenten ook ten goede komt. Dit 

effect is echter verder ten nadele van de consument. 

170. Zoals door D’Ieteren zelf wordt aangehaald in hun opmerkingen198, stelt de in de VW-merken gespecialiseerde 

onafhankelijke garage Gofflo dat ze in het verleden reeds een toename van hun vraag ondervonden ten gevolge van 

de overname van garage Jaspers Bree door de Coox groep. Zoals verder aangegeven door D’Ieteren stelt overigens [25-

30]% van de bevraagde onafhankelijke concurrenten dat ze verwachten dat de voorliggende transactie zal leiden tot 

een toename van het aantal klanten. 

171. De interpretatie die D’Ieteren geeft aan deze cijfers - dat er geen probleem kan zijn door de voorliggende transactie 

aangezien de concurrenten hierop positief reageren – is totaal incorrect in het kader van een discussie over unilaterale 

effecten ten gevolge van een horizontale fusie. Er wordt precies verwacht dat concurrenten positief zullen reageren op 

een fusie die unilaterale effecten met zich meebrengt aangezien zij ook hun winst of op zijn minst hun omzet kunnen 

verhogen door de toegenomen vraag. Het is echter de consument met een voorkeur naar hoge kwaliteit die de verliezer 

zal zijn in dit verhaal.  

VIII.2.3.c. Neerwaartse prijsdruk: efficiëntieverbeteringen 

172. Er zal dus weldegelijk een prikkel tot opwaartse prijsverhoging of kwaliteitsverlaging voortvloeien uit de transactie. Deze 

opwaartse prikkel moet afgezet worden ten aanzien van de neerwaartse prikkel in de vorm van 

 
gezamenlijke residuele vraag na de concentratie meer inelastisch zijn dan hun aparte residuele vraag voor de concentratie en zullen de 
partijen een sterkere prikkel hebben om hun gedrag te wijzigen. 
198 de schriftelijke opmerkingen van D’Ieteren [niet-vertrouwelijke versie], punt 3, pg. 23-24, onderzoeksdossier punt 14.2.6. 
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efficiëntieverbeteringen die de consument ten goede komt. In het voorstel van beslissing van 25 mei 2020199 werden 

reeds de efficiëntieverbeteringen die werden aangegeven door de aanmeldende partij ten gevolge van de transactie 

beoordeeld en verworpen door de auditeur. Dit standpunt werd bovendien volledig gevolgd door het 

Mededingingscollege.200  

173. Bovendien kan ook verwezen worden naar de strategie van het D’Ieteren-netwerk. Dit netwerk beoogt niet om ten 

aanzien van de klant een imago van kostenbesparing en efficiëntieverbeteringen te creëren die leiden tot goedkopere 

O&H-werken. Ondanks recente consolidatiebewegingen bij de Volkswagengroep, bovendien niet alleen in Limburg, is 

er geen enkele neerwaartse druk vast te stellen op de prijzen van de O&H diensten en zijn de richtprijzen in de afgelopen 

jaren verder verhoogd.201 De erkenning zet daarentegen in op de creatie van een sterk kwaliteitslabel dat 

betrouwbaarheid, degelijkheid en herkenbaarheid uitstraalt. Maar deze erkenning moet beoordeeld worden op het 

niveau van elke onafhankelijke garage(groep). Een consolidatie is niet nodig om de positieve effecten die een erkenning 

voor ogen heeft te realiseren, en kan dus niet worden aangewend om de opwaartse druk ten gevolge van de transactie 

te neutraliseren.   

VIII.2.3.d. Neerwaartse prijsdruk: concurrentie van andere marktspelers 

174. Naast efficiëntieverbeteringen kan de opwaartse prijsdruk ook teniet gedaan worden door een verhoogde concurrentie 

vanwege de andere marktspelers. 

175. Vooreerst zijn er extreem hoge toetredingsbarrières om toe te treden tot het selectieve distributienetwerk van D’Ieteren 

en bijgevolg op het hoog kwaliteitssegment van de O&H-markt. Niet alleen gaan er sterke investeringen gepaard met 

de hoge vereisten om tot het netwerk te kunnen behoren, die enkel door kapitaalkrachtige garages of garagegroepen 

kunnen worden gedragen. Daarnaast bieden deze investeringen nog geen garantie op een (blijvende) erkenning. 

Recentelijk werd de erkenning van Intercars Bilzen en Garage Peusens ingetrokken, ondanks een heel aantal 

inspanningen die werden geleverd om tot het D’Ieteren netwerk te kunnen (blijven) behoren. Gegeven de verdere 

consolidatiegolf zowel binnen de provincie Limburg en elders in Vlaanderen, en het feit dat de afgelopen jaren 

nauwelijks nieuwe spelers zijn toegetreden tot het erkende netwerk202, kan enkel verwacht worden dat er post 

transactie in de provincie Limburg slechts één erkende concessiehouder zal overblijven. 

176. Wat de andere segmenten betreft, kan gekeken worden naar de uitbreidingsmogelijkheden bij de belangrijkste niet-

erkende concurrenten. D’Ieteren heeft daarvoor een tabel aangegeven met de restcapaciteit van de geselecteerde 

ondervraagde concurrenten. Deze resultaten worden echter incorrect weergegeven203 en het auditoraat gaat dan ook 

uit van de correcte cijfers zoals gerapporteerd in bijlage B van het voorstel van beslissing van 25 mei 2020.204 

177. Van de 26 opgelijste concurrenten zijn er eerst en vooral 19 multimerk garages. De gezamenlijke extra reservecapaciteit 

zonder personeelsuitbreiding van deze multimerk garages bedraagt 216 bijkomende voertuigen per week, maar 

gegeven het specifieke karakter van de multimerk garages zal deze extra capaciteit niet integraal kunnen worden 

voorbehouden voor O&H-diensten aan voertuigen van de VW-groep. Een personeelsuitbreiding in functie van meer 

 
199 Zie het voorstel van beslissing van 25 mei 2020, punt VII.6 
200 Zie beslissing BMA-2020-CC-20 van 15 juni 2020, §67, pg. 105. 
201 Document 20200925 scan0566.pdf [niet-vertrouwelijke versie P.V. Intercars], onderzoeksdossier, punt 13.1.3; 20201001 Scan.pdf 
[niet-vertrouwelijke versie PV Garage Peusens], onderzoeksdossier, punt 13.2.5. 
202 Zie met name in dit verband punt V.3.2.d. van het voorstel van beslissing van 3 augustus 2020. 
203 Naast geobserveerde fouten in de omzetting bij vragen 6-8 voor bepaalde concurrenten (zie bv. antwoord VOI van concurrent10, 
onderzoeksdossier, punt 6.2.10.2) lijkt ook de vraag 8 m.b.t. extra personeel door D’Ieteren te worden geïnterpreteerd als een extra 
bijkomende capaciteit (bovenop de maximale capaciteit), terwijl het in feite een vraag betreft die vraagt naar een theoretische totale 
capaciteit (inclusief extra personeel). Deze interpretatie zorgt ervoor dat de cijfers van D’Ieteren artificieel worden uitvergroot. 
204 Zie het voorstel van beslissing van 25 mei 2020, bijlage B. Concurrentiële analyse, punt B.7.2 e.v. (pg. 105 e.v.) voor de correcte cijfers 
van de capaciteit van de voornaamste concurrenten. 
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O&H aan voertuigen van de VW-groep zou bovendien een sterke wijziging impliceren van hun huidige marktstrategie, 

waardoor deze uitbreiding zeker op korte en middellange termijn weinig waarschijnlijk lijkt. Zelfs indien rekening 

gehouden wordt capaciteitsuitbreiding door extra personeel, zullen de belangrijkste multimerk ketens maximaal 

kunnen instaan voor 248 bijkomende voertuigen per week in de volledige provincie Limburg, waarvan opnieuw kan 

verwacht worden dat deze capaciteit niet integraal afgeschermd kan worden ten voordele van voertuigen van de VW-

groep. Tenslotte moet benadrukt worden dat deze bijkomende capaciteit van deze spelers – omwille van het 

gedifferentieerd dienstenaanbod – niet als volwaardige substituut kan worden beschouwd voor alle klanten. 

178. Wat de zeven belangrijkste onafhankelijke gespecialiseerde garages betreft, bedraagt de gezamenlijk huidige onbenutte 

capaciteit 86 voertuigen per week, maar ook hier moet worden benadrukt dat in termen van aanbod de dienstverlening 

van deze spelers niet als volwaardige substituut kan worden beschouwd voor alle klanten.    

VIII.2.3.e. Conclusie 

179. De transactie zal weldegelijk een opwaartse prijsdruk teweegbrengen in de vorm van een verhoging van de prijzen of een 

verlaging van de kwaliteit, ten gevolge van het volledig wegvallen van de bestaande concurrentie tussen Delorge en 

Coox.  

180. De transactie zal daarentegen geen neerwaartse prijsdruk induceren in de vorm van efficiëntieverbeteringen. De 

kwaliteitsverbeteringen die gelinkt kunnen worden aan de erkenning zijn niet-transactie specifiek. Bovendien werden 

de efficiëntieverbeteringen die werden aangegeven door de aanmeldende partij ten gevolge van de transactie 

beoordeeld en verworpen door de auditeur. Dit standpunt werd bovendien volledig gevolgd door het 

Mededingingscollege. De aanmeldende partij heeft sindsdien geen bijkomende argumenten aangeleverd.  

181. Daarenboven zullen ook de onafhankelijke garages mee kunnen profiteren van de prijskwaliteitsverhogingen: hun 

capaciteit is ontoereikend, en hun kwaliteitsstrategie te afwijkend van die van de erkende marktspelers om echt 

concurrentieel te zijn. Zij zullen bijgevolg niet op grote schaal een prijsoorlog kunnen voeren om marktaandeel te 

winnen. Interessanter voor hen zal zijn om - in het beste geval voor de consument - hun aanbod (prijs en kwaliteit) 

stabiel te houden, of zelfs mee op te schuiven richting de verhoogde prijzen (verlaagde kwaliteit) van de erkende 

garages.   
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IX. Andere bijkomende opmerkingen van de aanmeldende partij en D’Ieteren 

IX.1. Kritiek van D’Ieteren op de betrouwbaarheid van de Car-Pass gegevens  

182. In haar schriftelijke opmerkingen stelt D’Ieteren dat de Car-Pass gegevens onbetrouwbaar zijn. Zij bekritiseert daarbij de 

argumenten die het auditoraat heeft gemaakt rond de betrouwbaarheid van de Car-Pass gegevens in het eerste 

ontwerp van beslissing van 25 mei 2020.205 

183. D’Ieteren argumenteert in essentie dat het auditoraat er van uitgaat dat enkel deze ondernemingen die op een lijst van 

de te controleren ondernemingen werden gezet door Car-Pass (met name een 700 à 900 tal ondernemingen op een 

totaal van 11.800 ondernemingen onderworpen aan de Car-Pass wetgeving, waarvan 425 ondernemingen voor het 

jaar 2017 door de Economische Inspectie werden gecontroleerd), inbreuken op de Car-Pass wetgeving (en met name 

het niet doorgeven van Car-Pass gegevens206) zouden begaan. Zij stelt dat de andere ondernemingen die niet op zo’n 

lijst staan evenzeer, al dan niet bewuste, “vergetelheden” kunnen begaan.207 Zulke ondernemingen worden door Car-

Pass niet automatisch doorgegeven aan de Economische Inspectie van de FOD Economie, waardoor deze niet 

onderhevig zijn aan een mogelijke inspectie. D’Ieteren werpt dit argument op om de onbetrouwbaarheid van de Car-

Pass database te accentueren. 

184. De auditeur stelt echter vast dat de Car-Pass v.z.w. in staat blijkt te zijn om eenvoudig te controleren welke onderneming 

geen, abnormaal weinig of foutieve208 gegevens zouden doorsturen én daarbij de betrokken ondernemingen in eerste 

instantie hierop attent maakt. Op eenvoudig verzoek geeft de Car-Pass v.z.w. verder de namen van de ondernemingen 

door die in overtreding zijn aan de Economische Inspectie209, die hiervoor zoals reeds gesteld gerichte jaarlijkse 

controles uitoefent. 

185. Zijdelings stelt de auditeur ook vast dat de Car-Pass wetgeving sinds 1 maart 2019 werd verstrengd waarbij manuele 

registraties van de tellerstanden (via fax) niet meer zijn toegelaten, en waarbij de ondernemingen wordt opgelegd om 

de gegevens aan Car-Pass mee te delen op het ogenblik dat het voertuig zich nog in de onderneming bevindt, die ten 

gevolge daarvan zijn overgeschakeld op het versturen van databestanden via web services (met een directe 

waarschuwing wanneer een foutieve tellerstand wordt ingegeven en kunnen ze die opnieuw van het voertuig aflezen 

en verbeteren). De auditeur merkt daarbij op dat deze verstrenging van de Car-Pass wetgeving geen significante 

verhoging van het aantal geregistreerde tellerstanden heeft meegebracht (status-quo t.a.v. jaar 2018210 en slechts 3% 

verhoging t.a.v. 2017211) en leidt daaruit af dat de Car-Pass verplichting over het geheel gezien wordt opgevolgd. 

 
205 Zie de schriftelijke opmerkingen van D’Ieteren [niet-vertrouwelijke versie], punt 2.1., onderzoeksdossier punt 14.2.6. 
206 Enkel deze inbreuken zijn trouwens van belang in het kader van de vermeende onbetrouwbaarheid van de Car-Pass gegevens. 
207 Zie de schriftelijke opmerkingen van D’Ieteren [niet-vertrouwelijke versie], punt 2.1. (C) (I), onderzoeksdossier punt 14.2.6. 
208 Zo voert Car-Pass onder meer logische controles uit op de manuele input aan de hand van de historiek van de kilometerstanden die 
reeds werden geregistreerd. Zie voetnoot hierna, pg. 51/62.  
209 Zie hiervoor “De impact van Car-Pass op de tweedehandsmarkt in België”, finaal rapport, juli 2016, pg. 34/62, te raadplegen op  
https://www.car-pass.be/files/article_files/file/37/2016.07.18%20carpass%20storytelling%20gold_final.pdf 
210 Jaarverslag 2019 van de Car-Pass v.z.w., pg. 13 
https://www.car-pass.be/files/article_files/file/64/0000_CAP_jaarverslag%202019_NL_v6.pdf 
211 De auditeur merkt daarbij tevens op dat D’Ieteren het volgende aangeeft in haar schriftelijke opmerkingen: 
“ Dat een verdere verklaring voor het verschil mogelijk kan te vinden zijn in het gegeven dat het Auditoraat thans de situatie in 2020 
vraagt, terwijl de Car-Pass gegevens waarop de marktaandelen berekend zijn nog betrekking hadden op 2017, toen onafhankelijke 
garages mogelijk nog minder rigoureus waren in het doorgeven van gegevens.” Zie de schriftelijke opmerkingen van D’Ieteren [niet-
vertrouwelijke versie], punt 2.1. (C) (II), onderzoeksdossier punt 14.2.6. 
Welnu, uit het jaarverslag van Car-Pass van 2018 blijkt dat het totaal aantal registraties in 2018 slechts 3% hoger lag dan in 2017, en zoals 
reeds daarvoor aangegeven is het aantal registraties in 2019 quasi gelijk gebleven ondanks de invoering van een strengere wetgeving. 
Zie het jaarverslag 2018 van de Car-Pass v.z.w., pg. 13 
https://www.car-pass.be/files/article_files/file/59/6517_cap_jaarverslag2018_nl_v6_lr-pages.pdf 

https://www.car-pass.be/files/article_files/file/37/2016.07.18%20carpass%20storytelling%20gold_final.pdf
https://www.car-pass.be/files/article_files/file/64/0000_CAP_jaarverslag%202019_NL_v6.pdf
https://www.car-pass.be/files/article_files/file/59/6517_cap_jaarverslag2018_nl_v6_lr-pages.pdf
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186.  De auditeur merkt verder op dat geen elke database in de praktijk 100% foutloos kan zijn. Echter gelet op het feit dat 

zowel de Car-Pass v.z.w. zelf in eerste instantie actieve controles verricht om de betrouwbaarheid van haar inputdata 

te verhogen, tezamen genomen met het bestaan van gerichte jaarlijkse controles van de Economische Inspectie van 

de FOD Economie ten aanzien van ondernemingen die (herhaaldelijk) inbreuken vertonen op de Car-Pass wetgeving, is 

de auditeur stellig van oordeel dat er geen gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de gebruikte Car-Pass gegevens 

manifest onbetrouwbaar zouden zijn, en dat bijgevolg deze Car-Pass gegevens in de praktijk als een betrouwbare 

gegevensbron moeten worden beschouwd. 

187. Verder, met betrekking tot het argument van de onvolledigheid van de (vrijwillige) registraties <125€, wenst de auditeur 

eenvoudigweg op te merken dat er reeds werd rekening gehouden met deze kritiek in het eerste voorstel van beslissing 

van 25 mei 2020, door een extra berekening uit te voeren exclusief transacties <125€ die werden uitgevoerd door de 

partijen.212 Gezien het mogelijk is om berekeningen uit te voeren waarbij zowel wordt rekening gehouden met en 

zonder deze transacties <125€ (bij de partijen), en aldus een ondergrens en bovengrens te duiden, kan het argument 

van D’Ieteren om de onbetrouwbaarheid van de Car-Pass gegevens aan te tonen aan de hand van de (onvolledigheid) 

van registratie van deze transacties niet slagen. 

188. Bovendien bleek uit verder onderzoek door het auditoraat213 dat quasi alle voornaamste onafhankelijke concurrenten zelf 

aangeven deze transacties systematisch te registreren (al dan niet elektronisch) en dat de impact van een vermeende 

onvolledigheid van registraties van de transacties <125€ aldus zeer beperkt blijft. 

IX.2. Kritiek van D’Ieteren op de DIV-methode voor marktaandeelberekening 

189. D’Ieteren geeft in haar schriftelijke opmerkingen verschillende punten op waaruit D’Ieteren concludeert dat de berekening 

van de marktaandelen op basis van DIV-gegevens te hoog zouden zijn.214 

190. De auditeur zal hierna voor deze punten een antwoord voorzien. Voor zover bepaalde punten hierna niet worden 

aangehaald, kan hieruit geenszins worden afgeleid dat het auditoraat zich zou akkoord verklaren met deze punten, en 

verwijst daarvoor naar de standpunten die het auditoraat heeft ingenomen in haar voorstellen van beslissingen van 

25 mei 2020 en 3 augustus 2020. 

191. Als eerste stelt D’Ieteren dat het auditoraat er ten onrechte van uitgaat dat de overname van een garage zal leiden tot 

een overname van 100% van het cliënteel van deze garage. De auditeur merkt op dat er een verschil is tussen de 

berekening van de gecombineerde marktaandelen naar aanleiding van een concentratie en de mogelijke effecten die 

een concentratie kan teweegbrengen. Concreet, indien een gedeelte van de klanten na de overname een alternatief 

zou proberen zoeken, betreft dit het gevolg van een gewijzigd gedrag van de gefuseerde onderneming (ten gevolge 

van een wijziging qua prijs en/of kwaliteitsfactoren, met name bij de overgenomen onderneming). Er is immers geen 

enkele gegronde reden om aan te nemen dat dat het marktaandeel bij ongewijzigd gedrag van de gefuseerde 

onderneming zou dalen. 

192. Ten tweede verwijst D’Ieteren enerzijds naar Dieselgate (EA189) en anderzijds naar het feit dat onderhoud en herstel aan 

personenvoertuigen en LCV als één relevante productmarkt worden beschouwd en het vermeende effect daarvan op 

de hoogte van de marktaandeelberekening, om te stellen dat de concentratie op zich geen probleem zou stellen. De 

auditeur heeft reeds geantwoord op deze argumenten in het voorstel van beslissing van 3 augustus 2020215 en blijft 

deze standpunten integraal behouden. Ter herhaling, de auditeur is stellig van mening dat enkel de transacties die 

direct verbonden zijn aan Dieselgate (scenario1) moeten meegerekend worden, maar dat dat niet geldt voor alle 

 
212 Zie het voorstel van beslissing van 25 mei 2020, §282 en de bijlage B.2, pg. 15. 
213 Zie het voorstel van beslissing van 3 augustus 2020, §64 
214 Zie de schriftelijke opmerkingen van D’Ieteren [niet-vertrouwelijke versie], punt 2.2., onderzoeksdossier punt 14.2.6. 
215 zie het voorstel van beslissing van 3 augustus 2020, punten IV.2.3 en IV.3. 
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afgeleide transacties aangegeven door D’Ieteren (scenario2 t.e.m. scenario6). Wanneer de marktaandelen van 

scenario1 dan worden vergeleken tussen de jaren 2017 en 2018, blijkt de daling (zeer) beperkt te zijn. Een daling van 

maximaal [3-5]% bij drie lokale verzorgingsgebieden op een totaal van negen lokale verzorgingsgebieden over alle 

betrokken merken heen kan slechts met de nodige creativiteit worden omschreven als een “gigantische” impact, die 

bovendien verder geen enkele invloed uitoefent op de voorliggende vraag of de concentratie al dan niet significante 

mededingingsbeperkende effecten tot gevolg zou hebben, met name gezien, zoals reeds gesteld in het voorstel van 

beslissing van 3 augustus 2020, er geen enkele impact is op de selectie van de betrokken markten.216  

193. Ten derde stelt D’Ieteren dat garantieherstellingen (alsook “recalls”) ten onrechte niet uit de berekening voor de 

marktaandelen werden gehaald, waarvoor zij argumenteert dat deze inherent verbonden zijn aan de aankoop/verkoop 

van het voertuig zelf en aldus zouden behoren tot een markt van verkoop en niet tot een markt van onderhoud en 

herstel, niettegenstaande er geen verplichting bestaat dat de klant deze uitvoert bij de garage van aankoop. De 

auditeur merkt eerst en vooral op dat D’Ieteren deze garanties uiteindelijk betaalt, zoals zij aangeeft, en niet de 

individuele garages die deel uitmaken van het erkende netwerk van D’Ieteren. Bijgevolg, en bij ontbreken van een 

verplichting om deze te laten uitvoeren bij de garage van aankoop, kunnen klanten binnen het gehele D’Ieteren 

netwerk terecht om deze garantieherstellingen te laten uitvoeren. Vanuit een oogpunt van klanten kunnen kwalitatieve 

factoren evenwel een rol spelen bij de uitvoering van garantiewerkzaamheden (bv. snelheid van uitvoering, downtime). 

Met andere woorden, dit zijn transacties die (erkende) concurrenten in principe evenzeer kunnen uitvoeren en aldus 

kaderen binnen een normale marktwerking. Omwille hiervan is de auditeur van oordeel dat garantiewerkzaamheden 

deel uitmaken van een markt voor onderhoud en herstel (en niet een markt voor verkoop).217  

194. Ten vierde stelt D’Ieteren dat transacties <125€ niet als herstellingen kunnen worden aanzien. De auditeur herhaalt 

nogmaals het standpunt opgegeven in het voorstel van beslissing van 25 mei 2020 en 3 augustus 2020, dat een 

artificiële ondergrens plaatsen op basis van een prijsniveau niet aan de orde is. Er werd immers reeds in het voorstel 

van beslissing van 25 mei 2020 aangehaald dat bepaalde onderhouds- of herstellingswerken, aangetoond aan de hand 

van de prijs(lijsten) bij zowel de aanmeldende partij als bij onafhankelijke concurrenten218, minder kan kosten (bv. de 

enkele vervanging van een ruitenwisser). Bovendien maken zulke transacties een integraal gedeelte uit van de 

productmarktdefinitie voor onderhoud en/of herstel. 

195. Ten vijfde verwijst D’Ieteren naar de berekende HHI-index van de betrokken lokale markten teneinde op basis daarvan 

aan te geven dat er geen redenen zouden zijn om de concentratie, of minstens welbepaalde betrokken lokale markten, 

verder te onderzoeken. De auditeur merkt eerst en vooral op dat D’Ieteren deze HHI’s heeft berekend op een scenario1 

(m.a.w. exclusief zuiver Dieselgate) voor een jaar 2018 en niet op een jaar 2017 waarop het auditoraat de betrokken 

markten heeft geselecteerd. Meer van belang betreft het oneigenlijk gebruik van de HHI-index door D’Ieteren. Een HHI-

index betreft immers een marktconcentratie-index waarvoor is vereist dat het marktaandeel van (quasi219)-alle 

ondernemingen op de markt bekend zijn. Dat is hier niet het geval, gezien de HHI werd berekend enkel op de 

marktaandelen (2018) van de partijen. Het enigste wat hieromtrent zinvol kan worden gesteld, is dat de HHI die door 

D’Ieteren wordt aangegeven een minimale HHI betreft. Bijgevolg kan hieruit niet worden afgeleid dat er geen redenen 

zouden zijn om de marktsituatie verder te onderzoeken voor de verzorgingsgebieden Audi Delorge Hasselt, Skoda 

Lommel en elke VW+VW CVI garage zoals D’Ieteren stelt.  

 
216 Wanneer de jaren 2017 en 2018 worden vergeleken (scenario1), zijn alle geselecteerde betrokken markten voor het jaar 2017 aan de 
hand van de selectiecriteria marktaandeel >25% met een increment +2% of delta HHI >150 eveneens toepasselijk voor het jaar 2018. 
217 Zie onder meer beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, §263. 
218 zie hiervoor het voorstel van beslissing van 25 mei 2020, §225 e.v. en het voorstel van beslissing van 3 augustus 2020, §62. 
219 Eventueel met uitsluiting van “fringe” marktspelers met verwaarloosbare marktaandelen die de grootteorde van de HHI niet 
significant zouden beïnvloeden. 
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IX.3. Leasingsegment 

196. De aanmeldende partij stelt in haar schriftelijke opmerkingen van 26 augustus 2020 dat de erkende garages niet elkaars 

rechtstreekse concurrenten zijn voor leasingvoertuigen. Bovendien valt hieruit, volgens de aanmeldende partij, af te 

leiden dat de erkende garages in die context complementaire aanbieders zijn van herstellings- en onderhoudsdiensten, 

en geen concurrentiële aanbieders.220 

197. Uit het onderzoeksdossier blijkt dat leasingmaatschappijen overeenkomsten afsluiten met garages die meestal tot een 

erkend dealernetwerk behoren.221 Slechts enkele marktsspelers hebben momenteel een overeenkomst met 

onafhankelijke garageconcepten.222 De verschillende antwoorden geven aan dat de keuze van garage voor de 

leasingnemer over het algemeen beperkt blijft tot de garages die contractueel zijn geëngageerd door de betrokken 

leasingmaatschappij.223 

198. Hieruit kan niet worden afgeleid dat de erkende garages niet elkaars rechtstreekse concurrenten zijn of dat zij in deze 

context complementaire en geen concurrentiële aanbieders zouden zijn van herstellings- en onderhoudsdiensten. 

199. Elke garage, waarmee een leasinggever een akkoord mee heeft gesloten voor het onderhoud van hun vloot, kan alle 

onderhouds-en herstellingswerken uitvoeren aan de betrokken voertuigen. De auditeur stipuleert dat er slechts sprake 

kan zijn van complementaire dienstverleners wanneer de ene garage(groep) een deel van de onderhouds- en 

herstellingsactiviteiten aanbiedt en een andere garage(groep) de resterende onderhouds- en herstellingsactiviteiten zou 

verzorgen. Zodat deze uiteindelijk gezamenlijk het volledige gamma aan onderhouds- en herstellingswerken aan 

voertuigen aanbieden. Dit is in casu niet het geval.  

200. Daarnaast zijn de betrokken garages welk degelijk concurrentiële aanbieders. Uit het onderzoeksdossier blijkt dat de 

voornaamste argumenten voor een leasinggever om overeenkomst met een garage af te sluiten om onderhouds- en 

herstellingsactiviteiten aan hun cliënten aan te bieden (1) de prijs en (2) de klantenbeleving of de 

klantentevredenheid.224 Dit houdt in dat wanneer een klant niet tevreden is over de aangeboden dienstverlening van 

een garage hij of zij altijd de mogelijkheid heeft om binnen het netwerk van de leasinggever te opteren voor een andere 

garage(groep).  

201. Het onderzoeksteam heeft bijkomend, op basis van de data van partijen een switching analyse uitgevoerd waarbij werd 

nagegaan, op basis van de chassisnummers van de klanten die in 2018 langskwamen bij de betrokken garages, hoeveel 

klanten met een leasingvoertuig voor onderhouds-en herstellingswerken van Groep Delorge naar Groep Coox gingen en 

hoeveel klanten met een leasingvoertuig de omgekeerde beweging maakten tijdens de periode 2015-2018. 

202. De resultaten van deze analyse zijn terug te vinden in bijlage A en tonen aan dat switching tussen de partijen ook 

voorkomt in het leasingsegment. 

 
220 Zie de schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partij, punt 5.6., §69, onderzoeksdossier, punt 12.10. 
221 Antwoord van AB Lease van 16 juli 2020; antwoord van Arval van 10 juli 2020 [niet-vertrouwelijke versie]; antwoord van Athlon Car 
Lease van 15 juli 2020; antwoorden van Directlease, J&T Autolease en Leasense van 9 juli 2020; antwoord van KBC Autolease van 9 juli 
2020; antwoord van Vancia Car Lease van 15 juli 2020. 
222 Antwoord van Leaseplan van 10 juli 2020 [niet-vertrouwelijke versie]; antwoorden van Justlease en Terberg Business Mobility van 6 juli 
2020. 
223 Antwoord van AB Lease van 16 juli 2020; antwoord van Arval van 10 juli 2020 [niet-vertrouwelijke versie] ; antwoord van Athlon Car 
Lease van 15 juli 2020; antwoorden van Directlease, J&T Autolease en Leasense van 9 juli 2020 ; antwoord van KBC Autolease van 9 juli 
2020; antwoord van Leaseplan van 10 juli 2020 [niet-vertrouwelijke versie] ; antwoord van Vancia Car Lease van 15 juli 2020 ; antwoorden 
van Justlease en Terberg Business Mobility van 6 juli 2020. 
224   Antwoord van Arval van 10 juli 2020 [niet-vertrouwelijke versie]; antwoord van Athlon Car Lease van 15 juli 2020; antwoorden van 
Directlease, J&T Autolease en Leasense van 9 juli 2020; antwoord van Leaseplan van 10 juli 2020 [niet-vertrouwelijke versie]; antwoord van 
Vancia Car Lease van 15 juli 2020. 
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203. Overheen de merken Audi, Skoda, VW+VWCVI blijkt dat van de [700-800] geregistreerde voertuigen bij de Coox groep in 

2018, [100-200] voertuigen ([15-20]%) voorheen geregistreerd werden in een garage van de Delorge groep tijdens de 

periode 2015-2018. Omgekeerd blijkt dat van de [6900-7000] voertuigen die geregistreerd werden bij de Delorge groep 

in 2018, [100-200] voertuigen ([1-3]%) voorheen geregistreerd werden in een garage van de Coox groep tijdens de 

periode 2015-2018. 

204. Verder zijn er verschillen waarneembaar wanneer de graad van switching wordt bekeken per merk. Daar waar de switching 

van Delorge naar Coox [10-15]% bedraagt voor Skoda voertuigen en [10-15]% bedraagt voor Audi voertuigen, nemen we 

een switching percentage waar van [20-25]% voor VW+VWCVI voertuigen. Omgekeerd is de switching van Coox naar 

Delorge laag met [1-3]% voor Audi voertuigen, [1-3]% voor Skoda voertuigen en [3-5]% voor VW+VWCVI voertuigen. Een 

deel van de verklaring van de asymmetrie kan opnieuw verklaard worden door klanten van Delorge die verder weg liggen 

van Coox waardoor deze niet snel geneigd zullen zijn om over te schakelen naar Coox. 

205.  

  Audi Skoda VW+VWCVI Overheen alle merken 

Switching van Delorge naar Coox 
[10-

15]% 
[10-

15]% [20-25]% [15-20]% 

Switching van Coox naar Delorge 
[1-

3]% [1-3]% [3-5]% [1-3]% 

 

206. De auditeur stelt vast dat leasingklanten wel degelijk switchen tussen garages van Holding Groep Delorge en Groep 

Coox met betrekking tot hun onderhouds- en herstellingsactiviteiten. Hieruit volgt dat erkende garages concurrentiële 

aanbieders van onderhouds- en herstellingswerken zijn en zij wel degelijk rechtstreekse concurrenten zijn zelfs wanneer 

een klant over een geleaset voertuig beschikt.  

IX.4. Financiële bonussen 

207. Zowel de aanmeldende partij als derde belanghebbende partij D’Ieteren stellen in hun schriftelijke opmerkingen dat de 

financiële bonussen voorzien door D’Ieteren ten aanzien van de erkende garages niet kunnen aangehaald worden als 

een aanwijzing over het bestaan van een concurrentie tussen erkende herstellers in de relevante 

verzorgingsgebieden.225 

208. De auditeur herinnert er eerst en vooral aan dat dit punt moet gekaderd worden in een reeks van aangegeven punten 

van het auditoraat in het voorstel van beslissing van 3 augustus 2020 m.b.t. het bestaan van een intrabrand 

concurrentie tussen erkende herstellers en aldus niet als een geïsoleerd punt maar in samenhang met de andere 

elementen moet worden beoordeeld.  

209. Ten eerste geeft de aanmeldende partij (alsook D’Ieteren) aan dat de doelstelling van deze bonussen niet ligt om 

onderlinge concurrentie aan te wakkeren tussen erkende herstellers binnen het netwerk, maar enkel om de verkoop 

op peil te houden en/of loyaliteit van klanten te verhogen. Dit standpunt is evident maar in casu naast de kwestie. In 

tegenstelling tot wat beide partijen aangeven, ligt de relevantie van deze financiële bonussen immers niet in de 

doelstellingen die D’Ieteren vooropstelt maar bij het effect dat de verwerving van de (hoogte van) deze bonus(sen) kan 

uitoefenen op de concurrentiële prikkels van de erkende herstellers. De doelstelling die D’Ieteren vooropstelt (hogere 

verkoop, al dan niet op langere termijn via klantloyaliteit) is daarbij in casu slechts relevant in de mate hoe deze 

bonus(sen) in de praktijk door de erkende herstellers kunnen verworven en/of verhoogd worden. Bovendien wordt de 

 
225 Zie de schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partij, punt 5.2., onderzoeksdossier, punt 12.10 en de schriftelijke opmerkingen 
van D’Ieteren [niet-vertrouwelijke versie], punt 4, onderzoeksdossier punt 14.2.6. 
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doelstelling van D’Ieteren niet aangetast door het feit welke individuele erkende hersteller meer of minder van deze 

financiële bonussen behaalt, aangezien de doelstelling van D’Ieteren over het gehele netwerk heen geldt. 

210. Hieromtrent stelt de aanmeldende partij verder dat de verworven (kwantitatieve) bonussen op wisselstukken niet 

zouden worden verwerkt in een prijsdaling ten aanzien van de klant om aan te tonen dat deze geen merkbaar effect 

heeft op de onderlinge concurrentie tussen garages. Dit argument beperkt echter het concurrentiële proces tot 

zichtbare (en meetbare) prijsgerelateerde factoren. Om een eenvoudig kwalitatief voorbeeld te vermelden, een 

erkende hersteller kan evenzeer de wachttijden bij klanten voor een onderhoud en/of herstel verminderen door aan 

procesoptimalisatie te doen226. Dit verhoogt op een directe en concrete wijze het aantal chassisnummers die kunnen 

worden verwerkt. 

211. Wat betreft de gemiddelde aankoopdoelstelling van wisselstukken, heeft deze geen directe invloed op de verwerving 

van deze bonussen (in tegenstelling tot het aantal chassisnummers). De auditeur stelt vast dat er geen directe 

verplichting wordt vermeld bij de voorwaarden voor deze financiële bonussen om al deze wisselstukken (met name 

stuk per stuk) te verwerken bij een uniek chassisnummer. Om als een uniek chassisnummer te worden beschouwd is 

het voldoende dat enkel mechanische herstelopdrachten worden gerekend waarbij stukken werden gefactureerd 

verbonden aan één chassisnummer (over twaalf maanden). Met andere woorden, de verkoop van aangekochte maar 

niet-gebruikte wisselstukken kan evenzeer via andere kanalen verlopen (bv. magazijnverkoop).  

212. Daarnaast stelt de aanmeldende partij dat het mechanisme m.b.t. de kwantitatieve financiële bonussen wordt bepaald 

per onderneming en niet per garage, en leidt daaruit af dat deze niet de doelstelling (noch effect) zou hebben om de 

concurrentie tussen garages aan te wakkeren. Dit argument kan niet slagen. Uit het loutere feit dat deze financiële 

bonus niet wordt bepaald op intragroep niveau, kan immers nooit worden geconcludeerd dat er geen effect zou zijn 

op een intrabrand ondernemingsniveau. 

213.  [VERTROUWELIJK] De auditeur kan dit argument moeilijk verzoenen met het feit dat een (te) lage rentabiliteit (met 

name voor onderhouds- en hersteldiensten) steeds worden aangehaald door de partijen als de voornaamste 

rechtvaardiging om het aantal erkende herstellers te verminderen en om meerdere overnames (waaronder de huidige) 

aan te gaan.227   

X. Conclusie van de auditeur aangaande de gevolgen van de voorgenomen transactie 

214. De beslissing van het Mededingingscollege BMA-2020-C/C-20 van 15 juni 2020 bevestigt dat de aangemelde 

concentratie valt binnen het toepassingsgebied van Boek IV van het Wetboek van Economisch recht.  

215. Naar aanleiding van voormelde beslissing en conform artikelen IV.67 WER tot en met IV.69 WER heeft het auditoraat 

een bijkomend onderzoek gevoerd, waartoe behoren het voorstel van beslissing van 3 augustus 2020, de schriftelijke 

opmerkingen van de auditeur van 16 september 2020 (naar aanleiding van de neerlegging van een bijkomend stuk 

door de aanmeldende partij bij haar schriftelijke opmerkingen van 26 augustus 2020), en tenslotte het huidige voorstel 

van beslissing van 13 oktober 2020. 

216. De aanmeldende partij heeft tijdens de gehele onderzoeksfase geen verbintenissen neergelegd om de aanzienlijke 

mededingingsbeperkingen die de transactie teweeg zal brengen ingeval van tenuitvoerlegging te remediëren. 

 
226 Er zijn verschillende concrete voorbeelden mogelijk gaande van te veel inefficiënte bewegingen in de werkplaats, niet goed voorbereide 
werkorders, het niet voorhanden zijn van onderdelen, of te lang doen over een reparatie of onderhoudsbeurt.  
227 Zie bv. de Market Area Leader overeenkomst, punt “voorafgaand”, onderzoeksdossier, punt  3.3.4. 
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217. Gelet op artikel IV.9, §4 WER dat stelt dat concentraties die tot gevolg hebben dat een daadwerkelijke mededinging op 

de Belgische markt of een wezenlijk deel daarvan op een significante wijze wordt belemmert, onder andere door het 

in het leven roepen of versterken van een machtpositie, worden ontoelaatbaar verklaard; 

gelet op alle bevindingen van het auditoraat op grond van het onderzoek in het eerste en het bijkomend onderzoek; 

en gelet op de afwezigheid van enige verbintenissen van de aanmeldende partij is de auditeur van oordeel dat - voor 

wat betreft de lokale merkspecifieke markten voor onderhoud en herstelling aan personenwagens en LCV - de 

concurrentie van de aanwezige marktspelers post-transactie binnen de lokale verzorgingsgebieden van de betrokken 

garages niet als afdoende kan beschouwd worden om het risico op significante niet-gecoördineerde 

mededingingsbeperkende horizontale gevolgen uit te sluiten en kan de auditeur het Mededingingscollege enkel 

voorstellen de transactie ontoelaatbaar te verklaren conform artikel IV.69, §1 lid 4 WER wegens de significante 

belemmering van een daadwerkelijke mededinging op de volgende betrokken markten :  

- de lokale verzorgingsgebieden van Delorge Automotive (Hasselt), Garage Willems (Maaseikerbaan, Genk) en 

Coox Motors (Dilsen-Stokkem) voor onderhoud en herstel aan personenwagens van het merk Audi; 

- de lokale verzorgingsgebieden van Delorge Lommel en Garage Jaspers (Bree) voor onderhoud en herstel aan 

personenwagens van het merk Skoda; 

- de lokale verzorgingsgebieden van Garage Jaspers (Bree), Coox Motors (Rekem-Lanaken), Delorge Bilzen en 

Garage Willems (André Dumontlaan, Genk) voor onderhoud en herstel aan personenwagens en LCV van het merk 

Volkswagen. 

218. De redenen waarom de concentratie moet worden verboden zijn reeds omstandig uiteengezet. Zij kunnen als volgt 

worden samengevat: 

1) Op basis van de met DIV-gegevens berekende marktaandelen kan worden vastgesteld dat met name in de 

verzorgingsgebieden waarbij de garages van de groep Delorge en van groep Coox relatief dicht bij elkaar liggen er 

een beduidende verhoging is van de marktconcentratie ten gevolge van de transactie. Dit wordt gereflecteerd in 

het hoge gezamenlijke marktaandeel en een sterk increment hiervan ten gevolge van de transactie, met name voor 

de merken Audi, Skoda en in een mindere mate wanneer Volkswagen en Volkswagen CVI als één merk beschouwd 

worden. De conclusie dat de marktconcentratie beduidend verhoogt ten gevolge van de voorliggende transactie 

wordt bevestigd en zelfs versterkt op basis van de Car-Pass gegevens en dit voor alle onderzochte merken. In 

verschillende verzorgingsgebieden overschrijdt het marktaandeel de drempel van 40% of zelfs 50% op basis van de 

Car-Pass gegevens, met een delta HHI-waarde ruim boven 250;228  

2) Het onderzoek heeft verder aangetoond dat er een horizontale en verticale productdifferentiatie speelt op de markt 

voor onderhoud en herstel aan personenwagens en LCV waarbij de erkende garages een hoogkwalitatief segment 

bedienen. De geobserveerde productdifferentiatie heeft duidelijk tot gevolg dat de erkende garages elkaars meest 

naaste concurrenten zijn, aangezien beiden een compleet aanbod aan O&H-werken aan een hoge kwaliteit aanbieden. 

Niet erkende garages positioneren zich daarentegen op de markt door middel van een (gepercipieerde) lager 

kwaliteitsaanbod (verticale productdifferentiatie), in combinatie met een lagere prijszetting, al dan niet op een 

gedeelte van de O&H-werken (horizontale productdifferentiatie), en concurreren bijgevolg in mindere mate met de 

erkende garages dan de erkende garages onderling. Voor een deel van de marktvraag zullen deze niet-erkende garages 

 
228 Voor de relevante drempels in de 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, zie punten 17 – 
21. 
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bijgevolg nooit een valabel alternatief vormen. Voor deze kwaliteitsgevoelige klanten impliceert de transactie dat het 

aantal daadwerkelijke aanbieders afneemt van twee naar één. 

3) Voor zulke klanten heeft de transactie dan ook tot gevolg dat de enige resterende erkende concurrent van de groep 

Delorge in de provincie Limburg verdwijnt, waar de groep Delorge op dit moment reeds bijzonder sterk aanwezig 

is. Voor een groot deel van de Limburgse klanten vormt een erkende garage buiten de provincie echter geen 

volwaardige uitwijkoptie, gezien de verre reistijd en de daarmee gepaard gaande kosten. Zulke klanten hebben 

post-transactie dan ook slechts één keuzemogelijkheid meer over binnen een aanvaardbare reistijd.  

4) Zelfs in geval van mogelijke concurrentie van onafhankelijke garages, zullen deze, naast de bestaande horizontale 

en verticale productdifferentiatie, evenmin een echt alternatief vormen omdat er onvoldoende reservecapaciteit 

van de lokale onafhankelijke garages ter beschikking staat, die bovendien sterk gefragmenteerd is (zowel qua 

locatie als qua aanbod), om als een volwaardige uitwijkmogelijkheid te dienen voor deze klanten die eventueel 

zouden overwegen over te schakelen en dus om de mededingingsbeperkende gevolgen van de concentratie tegen 

te gaan; 

5) De transactie zal bovendien de asymmetrie verder versterken die op dit moment reeds aanwezig is op deze markt 

met één of hoogstens twee duidelijke marktleiders, gevolgd door een sterk versnipperde restconcurrentie.229 De 

belangrijkste onafhankelijke garages die courante onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uitvoeren, voeren 

immers nu reeds slechts een fractie uit van de volumes ten opzichte van de partijen. Deze asymmetrie zorgt voor 

een duidelijke marktmacht in hoofde van de marktleider(s). Een goedkeuring van de transactie zal deze 

asymmetrische situatie nóg versterken met een verdere verhoging van de marktmacht bij de enige overgebleven 

marktleider tot gevolg; 

6) Er is daarbij wel degelijk een verschil tussen de situatie post-transactie en pre-transactie. Het onderzoek heeft 

immers aangetoond dat erkende herstellers met elkaar (kunnen) concurreren. Tenzij er een 

mededingingsbeperkende overeenkomst aan de basis zou liggen, kan een mogelijke verklaring voor de 

geobserveerde (quasi)-identieke prijszetting tussen de partijen liggen in de mogelijkheid dat er sprake kan zijn van 

een stilzwijgende coördinatie tussen de partijen. In dat geval moet opgemerkt worden dat coördinatie inherent 

onstabiel is, daarbij afhankelijk is van de evolutie van de marktsituatie, en dat een goedkeuring van de concentratie 

zelfs zo’n mechanisme overbodig zou maken.  

7) Niettemin wijzen de resultaten van het onderzoek eerder in de richting van een concurrentie tussen erkende 

garages op basis kwaliteitsgerichte factoren, zoals ligging, kwaliteit van dienstverlening en capaciteit. Daarbij 

speelt een factor zoals een concurrentie tussen erkende garages voor de aanschaf van een voertuig een eerste 

duidelijke rol. Daarnaast is er weldegelijk ruimte naar beneden toe om te concurreren binnen de prijszetting die 

D’Ieteren hanteert, zoals de voormalige concessiehouder Intercars Bilzen aantoont. Tenslotte zouden alle mogelijke 

vormen van kwaliteitsgerichte concurrentie (zoals capaciteit, efficiëntieverbeteringen qua tijdsindeling, extra 

personeel, wachttijden,…) wegvallen bij een goedkeuring van de onderhavige concentratie. Dit is met name 

problematisch aangezien juist de kwaliteitsgevoelige klanten in de eerste plaats de erkende garages opzoeken, juist 

omwille van hun ruim en hoog kwaliteitsaanbod. Voor met name - maar niet enkel - deze kwaliteitsgevoelige 

klanten zal de concentratie enkel tot gevolg hebben dat het surplus die deze klanten ervaren omwille van deze 

(kwaliteits)concurrentie volledig zal overgaan naar de partijen. 

8) Bovendien wijzen de analyses van het switching-gedrag van klanten uit dat de stelling van partijen dat er geen 

concurrentie zou zijn tussen de partijen zich niet verdraagt met de werkelijkheid, zoals reeds omstandig wordt 

 
229 Hierbij moet worden opgemerkt dat deze onafhankelijke garages niet noodzakelijk klein zijn in hun totale capaciteit. Multimerkgarages 
kunnen bijvoorbeeld relatief groot zijn in totale omvang. Hun beperkte marktaandeel is gerelateerd aan de capaciteit voor onderhoud en 
herstel aan de merken betrokken bij de transactie.  
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geformuleerd onder punt VIII.2.2. Ook de reistijdanalyse toont aan dat het grootste gedeelte van de klanten niet 

de dichtstbijzijnde erkende garage kiest om een onderhoud en herstel te laten uitvoeren. Over het algemeen gezien 

zijn de resultaten van deze analyses opmerkelijk eenduidig in de conclusie dat er weldegelijk sprake is van een 

concurrentie tussen de partijen. 

9) Tenslotte wijst het onderzoek uit dat er onmiskenbaar mededingingsbeperkende gevolgen uit de voorgenomen 

transactie zullen voortkomen, omwille van een opwaartse prijsdruk die wordt gefaciliteerd door een inelastische 

vraag, onder meer door een voorkeur van de klanten van de partijen naar een hoge kwaliteit (met name de eerste 

levensjaren) alsook een sterk klantenbindend effect verbonden aan de aankoop van een voertuig, en verder een 

beperkte substitueerbaarheid tussen de diensten van de erkende garages en niet-erkende garages (met name voor 

de complexe O&H werken).  

10) Daarbij komt verder dat de aangehaalde efficiëntieverbeteringen door de partijen daarbij reeds door de auditeur 

alsook het Mededingingscollege werden verworpen.    

11) Ook de marktstrategie van D’Ieteren, in het kader waarbinnen de huidige overname past, leidt niet tot een 

concurrentiële situatie. De recente consolidatiebewegingen (Market Area Strategy) hebben bv. niet tot gevolg 

gehad dat er efficiëntieverbeteringen werden geboekt die de consument ten goede kwam door middel van 

goedkopere onderhouds- en/of herstellingsdiensten. Indien het beoogde doel echter zou zijn om kwaliteitsvollere 

diensten aan te bieden, dan is de concentratie niet vereist om deze te bewerkstelligen. Zulke kwaliteitsvollere 

diensten, door middel van (verhoogde) erkennings-voorwaarden, kunnen immers perfect gerealiseerd worden per 

garagegroep zonder consolidatie.  

12) Als laatste is, zoals hiervoor gesteld, de reservecapaciteit die de lokale onafhankelijke garages ter beschikking staat, 

te sterk gefragmenteerd (zowel qua locatie als qua aanbod), om als een volwaardige uitwijkmogelijkheid te dienen 

voor deze klanten die eventueel zouden overwegen over te schakelen en dus om de mededingingsbeperkende 

gevolgen van de concentratie tegen te gaan; 

13) De transactie zal in de onderzochte verzorgingsgebieden tot gevolg hebben dat de concurrentie tussen de twee 

meest naaste concurrenten  wegvalt met een verhoogd risico op niet-gecoördineerde effecten als gevolg. Het is 

zeer aannemelijk dat de transactie omvangrijke negatieve unilaterale effecten tot gevolg zal hebben: 

- Naar de consumenten toe :  

- verhoging van prijzen voor onderhouds- en herstellingswerkzaamheden of op zijn minst een 

verminderde drijfveer om af te wijken van de richtprijzen gestuurd door D’Ieteren; 

- vermindering van de kwaliteit en/of flexibiliteit van dienstverlening (bv. door langere wachttijden, 

doorsturen van klanten naar andere garages binnen de groep, etc.) of een verminderd aanbod van faciliteiten 

(bv. aanbieding van een vervangwagen) die voorheen werden aangeboden om te verhinderen dat klanten 

zouden veranderen van erkende concessiehouder of om deze juist aan te trekken; 

- naar concurrenten toe: er is mogelijks een versterkt tweede orde effect waarbij bepaalde onafhankelijke lokale 

concurrenten in reactie op de concentratie de prijzen van hun diensten zullen verhogen of de kwaliteit verder 

verlagen; 

14) de analyses hebben ook aangetoond dat de niet-gecoördineerde effecten niet kunnen worden gecompenseerd 

door concurrentie van nieuwe toetreders of uitbreiding bij bestaande garages, door de compenserende 

afnemersmacht van de klanten of de mogelijke efficiëntiewinsten die door de transactie teweeg zouden kunnen 

gebracht worden.  
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XI. Verbintenissen 

219. Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om verbintenissen aan te bieden om een beslissing te 

verkrijgen op grond van artikel IV.69 §1 lid 2 WER. 

XII. Voorstel tot beslissing 

220. De auditeur stelt het Mededingingscollege voor, bij toepassing van artikel IV.69, §1 lid 4, volgende beslissing te nemen:  

iii. vast te stellen dat de concentratie niet toelaatbaar is; 

iv. de splitsing van de gegroepeerde ondernemingen of activa, het stopzetten van de gemeenschappelijke controle of 

elke andere geëigende maatregel te bevelen met het oog op het herstellen van een daadwerkelijke mededinging. 

XIII. Vertrouwelijkheid 

221. Hiervoor kan verwezen worden naar de vertrouwelijkheidsbeslissing van de auditeur.” 

 

VII. Schriftelijke opmerkingen van de Aanmeldende partij van 28 oktober 2020 

89. De aanmeldende partij legde op 28 oktober 2020 neer wat volgt: 

“1. INLEIDING  

1. Op 13 oktober 2020 heeft het Auditoraat in bovenvermelde zaak een nieuw gemotiveerd voorstel van beslissing bij 

de voorzitter van het Mededingingscollege ingediend op basis van artikel IV.68 § 2 WER.  

2. Het nieuwe gemotiveerde voorstel tot beslissing treedt in de plaats van het gemotiveerd voorstel dat op 3 augustus 

2020 is neergelegd. 

3. In dit document legt de aanmeldende partij, Holding Groep Delorge B.V. haar schriftelijke opmerkingen neer bij het 

nieuwe gemotiveerd voorstel  op basis van artikel IV 68 § 3 WER. 

2. DE VRAAG VAN HET COLLEGE  

4. In randnummer 69 van het besluit van het College van 15 mei 2020 heeft het College vastgesteld dat de vraag rijst 

“naar de mate waarin er ook zonder de transactie echt sprake is van concurrentie tussen erkende verdelers”. Zij 

dienen allen aan dezelfde door de importeur opgelegde kwaliteitseisen en andere voor de klanten relevante 

voorwaarden te beantwoorden, en daarbij de door de importeur bepaalde protocols te volgen voor de door hen 

geleverde diensten. Zij blijken (maar daarom niet allemaal of altijd) voor hun diensten adviesprijzen toe te passen 

die door de importeur zijn bepaald. Het stelt daarom de vraag in welke mate de voor erkende verdelers geldende 

regels die ook na de concentratie voor de nieuwe groep zullen gelden, de gevreesde mededingingsbeperkende 

gevolgen van de concentratie kunnen vermijden, respectievelijk naar de mate waarin thans sprake is van een 

daadwerkelijke mededinging die door de concentratie daadwerkelijk kan worden beperkt in de zin van artikel IV.9, 

§ 4 WER. 
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 3. DE STELLING VAN HET AUDITORAAT  

5. Het Auditoraat is blijkbaar van oordeel, om de uitdrukking van het College te hernemen, dat “ook zonder de 

transactie echt sprake is van concurrentie tussen de erkende delers”, zonder dat het deze de door het College 

gestelde vraag helder beantwoordt.    

6. Het Auditoraat stelt vast dat erkende concessiehouders zich differentiëren van niet-erkende en niche garages door 

het aanbod van een hoogkwalitatief aanbod aan een hogere prijs, maar “dit neemt echter niet weg dat zij onderling 

met elkaar concurreren” (randnummer 90).   

7. Het Auditoraat onderneemt vervolgens een poging om het bestaan van een wezenlijke onderlinge concurrentie aan 

te tonen maar slaagt daar niet in, zoals hieronder zal worden aangetoond.  

8. Het Auditoraat erkent weliswaar dat er op dit ogenblik geen prijsconcurrentie tussen erkende garages en dus ook 

niet tussen de betrokken ondernemingen kan worden vastgesteld. 

9. Randnummer 55 van het gemotiveerd voorstel bepaalt dat “de richtprijzen voor de onderhouds- en 

herstellingswerken die worden aangegeven door D’Ieteren in de praktijk standaard worden toegepast door de 

aanmeldende partij”. In randnummer 56 wordt gesteld dat er een “identieke prijszetting tussen partijen onderling” 

bestaat. In randnummer 91 luidt het “(w)at die onderlinge concurrentie betreft, stelt de auditeur vast dat deze 

nauwelijks gebeurt op prijs”.  

10. Het Auditoraat stelt vervolgens dat een “verklaring” van het feit dat de fuserende partijen geen prijsconcurrentie 

met elkaar voeren, kan worden gevonden in de “resultaten van het onderzoek” die “wijzen in de richting van een 

derde verklaring, namelijk dat er wel degelijk concurrentie plaatsvindt tussen de erkende garages onderling, maar 

in de plaats van prijs, eerder op andere parameters waaronder ligging, kwaliteit en capaciteit” (randnummer 62).  

11. Het is voor de aanmeldende partij niet meteen duidelijk hoe de vaststelling dat onderlinge prijsconcurrentie 

ontbreekt, kan worden verklaard door het feit dat er wel onderlinge concurrentie zou bestaan met betrekking tot 

de ligging, de kwaliteit en capaciteit.  

12. In elk geval steunt de “theory of harm” van het Auditoraat uiteindelijk op de vermeende stelling dat er op dit 

ogenblik voor “prijsinelasitische cliënten” concurrentie bestaat tussen de aanmeldende partijen met betrekking tot 

de ligging, de kwaliteit en de capaciteit van de onderhouds-en herstellingsdiensten die zij aanbieden.  

13. De aangemelde concentratie moet volgens het Auditoraat ontoelaatbaar worden verklaard omdat zij een 

bestaande concurrentie op deze drie punten zou doen verdampen.  

4. ALGEMENE OPMERKINGEN  

14. Vooraleer stil te staan bij deze “specifieke” concurrentieparameters waarop de “theory of harm” van het Auditoraat 

uiteindelijk op steunt, stipt de aanmeldende partij vier algemene punten aan.    

15. In de eerste plaats stelt de aanmeldende partij vast dat het Auditoraat opnieuw uitdrukkelijk bevestigt dat er een 

grote loyauteit bestaat tussen de klant en de garage waar de klant een (nieuw) voertuig heeft aangekocht.   

16. In randnummer 80 van het nieuwe gemotiveerd voorstel stelt het Auditoraat dat “(h)et onderzoek heeft aangetoond 

hoe belangrijk het is om een klant al op het moment van de aankoop van het voertuig te kunnen strikken. De 

klantenloyauteit op het niveau van de garages is groot, wat een stimulans is voor elke erkende garage om een klant 

aan zich te binden op het moment van aankoop”.  In randnummer 343 van het gemotiveerd voorstel tot beslissing 

van 25 mei 2020 luidt het dat “er volgens de auditeur een belangrijk klantenbindend effect in het voordeel van een 

erkende garage die de verkoop van een voertuig uitvoert ten opzichte van de onafhankelijke marktspelers in de 

markt. De erkende garage waar de klant een nieuw voertuig koopt is het logische eerste aanspreekpunt voor 
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verdere diensten-na-verkoop en dit voordeel hebben de onafhankelijke garages niet”. In randnummer 176 van het 

gemotiveerd voorstel van 3 augustus 2020 wordt vastgesteld dat “(d)e klantenbevraging heeft met name de grote 

loyauteit van de klanten aan de garage die hen hun voertuig heeft verkocht aan het licht gebracht, of deze klanten 

nu eigenaar zijn van een personenwagen of van een bedrijfswagen”.  

17. De verkoop van een (nieuwe) wagen, en de concurrentie tussen fuserende partijen, vindt echter plaats op de 

afzonderlijke interbrand-markt voor de detailhandel van nieuwe personenwagens. In randnummer 182 van het 

gemotiveerd voorstel van 25 mei 2020 stelt de auditeur vast, daarin bijgetreden door het College in de beslissing 

van 15 juni 2020 dat “voor wat betreft interbrand detailhandel van nieuwe personenwagens de transactie niet tot 

gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op significante wijze zal worden belemmerd”. 

18. De volgende conclusies kunnen op grond van deze door het Auditoraat aangereikte elementen worden getrokken :  

• Het Auditoraat heeft vastgesteld, erkend en tot driemaal toe bevestigd dat er een grote loyauteit bestaat van de 

klant voor de garage waar het (nieuwe) voertuig werd aangekocht.  

• Het Auditoraat erkent dat die loyauteitsverhouding bestaat tussen het specifieke verkooppunt en de klant, niet 

tussen het erkende netwerk waartoe de garage behoort en de klant die het (nieuwe) voertuig heeft aangekocht. 

• Het Auditoraat heeft ook vastgesteld dat de aanmeldende partij en de doelonderneming op de interbrand 

detailhandel voor nieuwe personenwagens een grote concurrentie trotseren en zullen blijven trotseren. Net zoals 

de aanmeldende partij en de doelonderneming vóór de totstandbrenging van de concentratie, elk met de erkende 

garages van andere merken, moeten concurreren om een personenwagen te verkopen en op die manier een 

loyauteitsband met een klant kunnen opbouwen, zal de nieuwe entiteit eenzelfde en blijvende concurrentiedruk op 

de markt van de verkoop van personenwagens moeten trotseren, die ook zijn effect zal blijven hebben op de 

onderhouds-en herstelmarkt. De aangemelde concentratie brengt hier geen verandering in, zoals tevens door het 

College is vastgesteld.  

 19. Het bestaan van een grote klantenloyauteit wordt overigens bevestigd door het op 26 augustus 2020 neergelegde 

Oxera-rapport dat een bijzonder laag ”switching“-percentage tussen de Delorge en de Coox garages aantoont. De 

bijkomende cijfermatige analyses waarover het Auditoraat slechts in het nieuwe gemotiveerd voorstel rapporteert 

spreken deze vaststelling niet tegen (zie infra), wel integendeel. 

20. Het spreekt voor zich dat het bestaan van een grote loyauteit tussen de klant en de garage van aankoop 

onvermijdelijk tot gevolg heeft dat er geen of een nauwelijks waarneembare onderlinge concurrentie tussen 

erkende garages op de herstel-en onderhoudsmarkt bestaat. Klanten die hun auto bij de garage van hun keuze 

hebben aangekocht zullen niet of nauwelijks herstel-of onderhoudsdiensten aankopen bij een andere erkende 

garage. Het Auditoraat verzuimt deze evidente gevolgtrekking uit haar eigen feitelijke vaststelling te trekken.  

21. In de tweede plaats neemt de aanmeldende partij akte van de vaststelling van het Auditoraat dat er geen 

prijsconcurrentie bestaat tussen erkende garages . Dat is uiteraard geen triviale vaststelling die uit het onderzoek 

voorspruit. De prijszetting is immers de meest cruciale concurrentieparameter waarin alle andere parameters in 

principe worden gereflecteerd. Een potentiële cliënt zal immers slechts bereid zijn de door de aanbieder gevraagde 

prijs te betalen indien alle andere relevante elementen (zoals, onder meer, de aard en kwaliteit van het product) in 

verhouding staan tot de gevraagde prijs. Indien een onderlinge prijsconcurrentie tussen erkende garages ontbreekt 

is dit een bijzonder stevige zo niet doorslaggevende aanduiding dat er ook geen merkbare concurrentie tussen zulke 

garages kan worden vastgesteld op grond van andere parameters. 

22. In de derde plaats stipt de aanmeldende partij aan dat het Auditoraat in eerdere gemotiveerde voorstellen 

vaststelde dat de partijen op een gelijkaardige manier in de markt zijn gepositioneerd en dat zij in het kader van 

het selectieve netwerk waartoe zij behoren een uniforme kwaliteit moeten aanbieden. 
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23. In randnummer 334 van het gemotiveerd voorstel van 25 mei 2020 luidt het dat “de partijen maken beiden deel uit 

van het erkende netwerk van de Volkswagen groep, waardoor ze op een gelijkaardige manier in de markt zijn 

gepositioneerd. Om erkend te worden dient een garage aan strikte voorwaarden te voldoen…. De uniformiteit van 

de erkende garages speelt overigens niet enkel op het vlak van de kwaliteit en de positionering in de markt, maar 

ook op het vlak van de prijszetting door het gebruik van gedetailleerde richtprijzen”.    

24. Indien het Auditoraat niet langer betwist dat er geen prijsconcurrentie bestaat tussen de betrokken ondernemingen 

rijst de vraag waarom zij in de stelling volhardt dat er toch nog een concurrentie kan worden vastgesteld in het 

aangeboden kwaliteitsniveau ondanks het feit dat het reeds in het gemotiveerd voorstel van 25 mei 2020 erkende 

dat, net als de prijzen, de erkende garages zich ook met betrekking tot de kwaliteit op een gelijkaardige manier 

positioneren. Weliswaar werd in randnummer 335 van het gemotiveerde besluit van 25 mei 2020 gesteld dat “(d)e 

auditeur gaat ervan uit dat er voldoende facetten van de dienstverlening zijn die op concessie- of zelfs garage-

niveau bepaald worden om zich binnen het erkende netwerk te positioneren, zoals bijvoorbeeld klantvriendelijkheid, 

het minimaliseren van de wachttijden, flexibele openingsuren, het aanbieden van faciliteiten zoals sleepdiensten of 

een vervangwagen bij langere interventies, etc..”.   

25. Zoals hieronder zal worden aangetoond reikt het Auditoraat geen enkel concreet element aan waaruit (i) zou blijken 

dat de betrokken partijen op deze facetten een verschillende dienstverlening zouden aanbieden, (ii) dat deze 

facetten een doorslaggevend element zijn bij de keuze van de garage voor het uitvoeren van herstel-en 

onderhoudsdiensten.  

26. Dat wordt overigens door het Auditoraat zelf aangegeven wanneer het uitdrukkelijk stelt dat het hiervan uitgaat 

dat op deze punten verschillen bestaan tussen de betrokken partijen. 

27. Het bestaan van deze drie punten, met name de grote klantenloyauteit, het ontbreken van prijsconcurrentie en een 

uniformiteit in de omvang en de kwaliteit van de aangeboden onderhouds-en hersteldiensten  die elk door het 

Auditoraat uitdrukkelijk wordt erkend, kan men slechts tot het besluit komen dat het antwoord op de door het 

College gestelde vraag is dat er ook zonder de transactie niet echt sprake of zelfs geen sprake kan zijn van onderlinge 

concurrentie tussen de betrokken ondernemingen op de markt voor merkspecifieke herstellingen.   

28. Enkel al om deze reden vervalt het bezwaar van het Auditoraat en moet de transactie onvoorwaardelijk toelaatbaar 

worden verklaard.  

29. In de vierde plaats, merkt de aanmeldende partij op, in ondergeschikte orde, dat het bezwaar van het auditoraat 

slechts betrekking heeft op een beperkte klantengroep (een” deel van de klanten,” zie randnummer 77) waarvoor 

de concurrentie significant zou worden belemmerd, met name de prijsinelastische klanten  die door de partijen 

worden bediend. 

30. In de opvatting van het Auditoraat omvat de categorie van prijsinelastische klanten eigenaars van wagens in 

“vooral in de eerste levensjaren van het voertuig”. Randnummer 164 van het nieuwe gemotiveerd voorstel stelt 

immers dat “(o)p basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat door de verticale productdifferentiatie en 

de preferentie van klanten van de partijen naar hoge kwaliteit (en dit vooral in de eerste levensjaren van het 

voertuig), in combinatie met de sterke klantenbinding op het moment van de aankoop, de vraag naar het O&H 

aanbod van elke individuele erkende concessiehouders (sic) minstens tijdens de eerste levensjaren van het voertuig 

prijsinelastisch is”. Randnummer 108 van het gemotiveerd voorstel suggereert dat de eerste vier jaren van de 

levensduur van een nieuwe wagen als maatgevend worden beschouwd. In de groep van deze eigenaars van “jonge 

wagens” (een groep waarvan, zoals eerder reeds gezegd, het aankoopgedrag wordt gekenmerkt door een hoge 

loyauteitsgraad) zou een specifieke categorie van klanten bevatten die niet gedreven worden door de prijszetting 

(die geen concurrentieparameter is), noch door het algemene kwaliteitsaanbod (dat uniform is) maar wel door 

enkele kwaliteitsfacetten in het dienstenaanbod.  
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31. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de omvang van het aantal geregistreerde voertuigen. 

 

Totaal aantal wagens (personenwagens & LCV ) geregistreerd in België [VERTROUWELIJK] 

… die behoren tot de merken VW, VW CVI, Audi, Seat, Skoda (Coox merken)  [VERTROUWELIJK] 

… die behoren tot de provincie Limburg [VERTROUWELIJK] 

… die behoren tot de Coox merken én tot de provincie Limburg  [VERTROUWELIJK] 

… die bovendien jonger zijn dan of gelijk aan 4 jaar 

(geregistreerd in 2015 of later) [VERTROUWELIJK] 

 

32. Op basis van deze gegevens blijkt dat [VERTROUWELIJK] voertuigen slechts [0,1-0,5]%-[0,1-0,5]% van het totale 

Belgische wagenpark, [1-5] % van de Volkswagengroep, en [1-5]% van het Limburgse Volkswagenpark betreft.   

33. De beweerdelijk “significante” beperking van de mededinging heeft dan ook betrekking op een minuscuul klein 

aandeel van de Belgische markt, van verwaarloosbaar aandeel van de merkspecifieke herstellingen in Limburg en 

zelfs het totaal aantal merkspecifieke herstellingen in de relevante verzorgingsgebieden van betrokken garages. 

Bovendien kan niet de volledige groep van “eigenaars van jonge wagens” tot de prijsinelastische categorie worden 

gerekend, aangezien het Auditoraat het bestaan van de hoge loyauteitsgraad erkent en in de theory of harm van 

het Auditoraat slechts een deel van deze groep mogelijk interesse heeft om bij een andere erkende garage een 

herstelling te laten uitvoeren. 

34. Indien de door het Auditoraat voorgestelde theory of harm zou worden aanvaard, kan niet in redelijkheid worden 

betoogd dat er vervolgens sprake kan zijn van een significante beperking van de mededinging op een “wezenlijk 

deel”   van de Belgische markt.  

35. De transactie moet dan ook om deze reden toelaatbaar worden verklaard aangezien op grond van artikel IV. 9 § 4 

WER enkel concentraties die een daadwerkelijke mededinging op een wezenlijk deel van de Belgische markt op 

significante wijze belemmeren ontoelaatbaar kunnen worden verklaard. 

36. Deze voorwaarde is niet vervuld, zelfs in het geval de door het Auditoraat voorgestelde “theory of harm” zou worden 

aanvaard. 

 

5. HET AUDITORAAT TOONT NIET AAN DAT DELORGE EN COOX MET BETREKKING TOT DE DOOR HAAR 

AANGEDUIDE “KWALITEITSFACETTEN” ONDERLING CONCURREREN   

37. In randnummer 79 van het nieuwe gemotiveerd voorstel stelt het Auditoraat dat “in volgende paragrafen wordt 

uiteengezet op welke wijze deze garages (dit zijn de relevante garages van de betrokken ondernemingen die tot 

hetzelfde selectieve distributienetwerk behoren) kunnen concurreren met elkaar gestaafd met elementen die zich 

tot op heden reeds in het onderzoeksdossier bevonden”.  

38. De Auditeur verwijst opnieuw naar de secties VII3.3.b tot en met VII.3.3.e uit het gemotiveerd voorstel van beslissing 

van 25 mei 2020 en secties V.3.2 b en V.3.2.c van het gemotiveerd voorstel van beslissing van 3 augustus 2020.  In 

de mate eerder neergelegde gemotiveerde voorstellen nog in ogenschouw mogen worden genomen, verwijst de 

aanmeldende partij naar haar schriftelijke opmerkingen die al deze elementen puntsgewijs weerleggen.  
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39. De drie elementen die in het nieuwe gemotiveerd voorstel worden aangestipt zijn ligging, kwaliteit en capaciteit. 

5.1 Ligging  
40. In randnummer 62 van het gemotiveerd voorstel van beslissing stelt het Auditoraat dat “er wel degelijk concurrentie 

plaatsvindt tussen de erkende garages, maar in plaats van prijs eerder op andere parameters”.  De “ligging” wordt 

in deze paragraaf als een relevant parameter aangeduid. In randnummer 62 kondigt het Auditoraat aan dat deze 

punten verder worden toegelicht in de sectie IV.2.1.b.  De punten die het Auditoraat in het onderdeel IV.2.1.b 

“Facetten van concurrentie tussen erkende garages” oplijst hebben echter geen betrekking op de vermeende 

parameter “ligging”.  

41. De aanmeldende partij tast op dit punt dan ook in het duister op welke manier “ligging” als een 

concurrentieparameter tussen erkende garages voor prijsinelastische cliënten geldt.  

42. In de mate dat de bespreking van de “ligging” als concurrentieparameter van de onderlinge concurrentie tussen 

erkende garages en de betrokken garages besloten zou liggen in de studie in verband met de reistijd, verwijst de 

aanmeldende partij naar haar schriftelijke opmerkingen van 26 augustus 2020. Daarin werd reeds aangehaald dat 

de stelling van het Auditoraat dat de keuze van de eigenaar om de wagen niet te laten herstellen bij de 

dichtstbijzijnde garage gedreven wordt door de door het Auditoraat erkende loyauteit die zijn oorsprong vindt in 

keuze van de garage van aankoop. 

43. De “verfijning” van de analyse die in het nieuwe gemotiveerde voorstel wordt neergelegd, waarbij de recent 

verworven Delorge-vestigingen worden onderscheiden van de andere reeds tot de groep behorende vestigingen, 

ontkracht overigens de vaststelling niet dat het blijkbaar ook voor garages die tot dezelfde groep behoren geldt dat 

de cliënt niet zonder meer naar de meest nabije erkende garage trekt, ondanks het feit dat het erg aannemelijk is 

de vestigingen die tot eenzelfde groep behoren een gelijkaardig kwaliteitsniveau aanbieden.  Een gedetailleerde 

lezing van de aangeleverde tabellen geeft aan dat dit argument volkomen overeind blijft en de veronderstelling van 

het Auditoraat dat een kwaliteitsverschil de langere reistijd zou rechtvaardigen volkomen onderuit haalt.  

44. Tot slot, kan de reistijdanalyse slechts tot de vaststelling leiden dat prijsinelastische cliënten (van wie de keuze van 

garage in de theorie van het Auditoraat in principe ook niet door reiskosten kan worden beperkt) een bijzonder 

brede waaier aan uitwijkmogelijkheden hebben die een groot aantal garages omvat buiten een Coox- of Delorge-

vestiging om de door hun gewenste klantvriendelijkheid of ter beschikking staande reservewagen te verkrijgen.  De 

concurrentie speelt dan blijkbaar ook ruim buiten het op basis van deze gegevens al te eng omschreven 

verzorgingsgebied van de betrokken garages.  

5.2 Kwaliteit 
45. De tweede concurrentieparameter die volgens het Auditoraat borg staat voor een concurrentie tussen de erkende 

garages en de relevante garages van de betrokken groepen in het bijzonder is, zoals in randnummer 62 vermeld, 

de “kwaliteit”.  

46. Bij de concrete invulling van deze parameter komt het Auditoraat in randnummer 83 niet verder dan de losse 

vermelding dat “erkende garages onderling (concurreren) op kwaliteit.  Dat is echter de stelling die moet worden 

bewezen en zoals hierboven reeds aangestipt erkent het Auditoraat dat voor de leden van een selectief 

distributiestelsel de kwaliteitseisen “uniform” zijn (net zoals het prijsbeleid, waarvoor het Auditoraat vaststelt dat 

er geen prijsconcurrentie is) zodat deze bijzonder vrijblijvende mededeling op het eerste gezicht niet strookt met de 

werkelijkheid, een perfecte cirkelredenering vormt en dan ook niet relevant is.   

47. De “concrete voorbeelden” waar het Auditoraat vervolgens naar verwijst zijn (i) “het opdrijven van de 

openingsuren” (ii) ”klantvriendelijkheid”, (iii) “transparantere communicatie ten aanzien van de klant “ en  (iv) 
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“enzovoort”.  Een loutere oplijsting van deze vermeend “concrete” voorbeelden (die in de mate dat zij naar de 

psychologische perceptie van de dienstverlening door een potentiële prijsinelastische cliënt verwijzen weinig 

tastbaar en dus ook niet erg concreet zijn) biedt dan ook geen bewijs van het bestaan van een tastbare onderlinge 

concurrentie tussen de Coox- en Delorge-vestigingen op grond van kwaliteit.  

48. De “concrete voorbeelden” waar het Auditoraat in hetzelfde randnummer uiteindelijk naar verwijst zijn vijf (5) 

citaten uit de antwoorden op een klantenbevraging die zich richtte naar 29.776 gecontacteerde klanten die 

uiteindelijk naar melding van het Auditoraat 1.417 “bruikbare” antwoorden opleverde. 

49. Geen enkel van deze geselecteerde “antwoorden” vermeldt of geeft enig commentaar op de openingsuren  van 

erkende garages.  Het auditoraat brengt dan ook geen enkel bewijs aan dat de openingsuren in de perceptie van 

de klant een doorslaggevende parameter is bij de keuze van een garage voor onderhoud en herstel.  

50. Eén (1) antwoord stelt (met zes uitroeptekens) dat “alle garages tegenwoordig van Delorge zijn” (die uitspraak is 

ietwat voorbarig) en vermeldt dat de klantvriendelijkheid daardoor enorm op achteruit gaat.  Het komt de 

aanmeldende partij voor dat dit ene antwoord, dat als met het aantal uitroeptekens telt, blijkbaar door haast 

zichtbare negatieve gevoelens lijkt te zijn gekleurd, geen voldoende bewijs oplevert dat “klantvriendelijkheid” een 

doorslaggevende parameter is voor de keuze van een prijsinelastische cliënt.   

50.1 Twee antwoorden verwijzen overigens naar de interbrand-concurrentie. Eén bevraagde cliënt stelt dat hij zijn 

gading niet vindt bij Hyundai.  Een ander stipt aan dat hij “ook minder vertrouwen heeft in Volkswagen omwille van 

het sjoemeldieselverhaal” en beklaagt zich erover dat hij nooit “een deftig excuus of compensatie heeft ontvangen”. 

De betrokkene besluit dan ook “Mijn volgende wagen zal daarom waarschijnlijk van een ander merk zijn”.   

50.2 En tenslotte, 5 citaten is 0,2% van diegenen die geantwoord hebben op de enquête. Dit is dus vanzelfsprekend 

verwaarloosbaar.  

51. Het is dan ook een raadsel waarom het Auditoraat van oordeel is dat dit ongetwijfeld erg zorgvuldig geselecteerde 

maar volkomen irrelevant staal van antwoorden die in het kader van de klantenbevraging werden ontvangen een 

“concreet voorbeeld” aanreiken van de concurrentie op kwaliteit tussen de erkende garages van de betrokken 

ondernemingen die door de voorgenomen transactie zou verdwijnen.  

52. De conclusie is dat het Auditoraat geen enkel bewijs aanreikt van de vermeende onderlinge kwaliteitsconcurrentie 

op enkele “facetten” tussen de betrokken erkende garages. 

52.1 In elk geval investeert de aanmeldende partij in een voortdurende kwaliteitsverbetering om haar positie op de 

markt van de verkoop van personenwagens te verbeteren en de concurrentie van andere merken te trotseren.  

5.3 Capaciteit  
53. In randnummer 85 stelt het Auditoraat vervolgens “(t)enslotte concurreren deze garages ook om zoveel mogelijk 

klanten met een sterke kwaliteitsvoorkeur aan te trekken via een opgevoerde capaciteit. Hiertoe kunnen ze onder 

meer het aantal werkuren per dag opdrijven, de aanwerving van bijkomend personeel of de opening van nieuwe 

vestigingen binnen de groep van erkende garages. Al deze maatregelen zorgen voor een groter aanbod”.  

54. Dit “argument” wordt op geen enkele manier feitelijk onderbouwd en herhaalt op één punt de reeds hierboven 

besproken “concurrentieparameter” van kwaliteit.  Het is dan ook irrelevant.  

55. Overigens lijkt het Auditoraat ervan uit te gaan dat erkende garages en in het bijzonder de relevante garages van 

de betrokken ondernemingen over onbeperkte financiële middelen beschikken en zonder enige vereiste van 

rentabiliteit een ongebreidelde investeringsdrang aan de dag kunnen leggen met de uitsluitende bedoeling cliënteel 

voor onderhouds-en herstellingswerken van een andere erkende garage van hetzelfde merk te werven ondanks het 

feit dat de onderhoudsmarkt wordt gekenmerkt door een grote klantenloyauteit (wat overigens uitdrukkelijk door 
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het Auditoraat wordt erkend) en op het eerste gezicht de prikkel om zulke investeringen te doen eerder gering is 

aangezien de markt een bijzonder laag potentieel overstappercentage in het vooruitzicht stelt.  

56. Dat betekent niet dat erkende garages geen kwaliteitsverbetering nastreven.  De prikkel om deze investeringen te 

doen, ligt echter niet in het verwachte effect op de onderhouds-en herstelmarkt maar beoogt de positionering en 

het aanbod van de erkende garage op de markt van de verkoop van personenwagens te vrijwaren.  

57. Het zou in dit verband nuttig zijn om een mededingingsrechtelijke analyse van een aangemelde concentratie op een 

voldoende concrete manier te laten steunen op realistische economische parameters, maar die ontbreken 

vooralsnog.   

5.4 Tussenbesluit  
58. Het Auditoraat verzuimt dan ook een begin van bewijs te leveren dat er “ook zonder de transactie” sprake zou zijn 

van concurrentie tussen de betrokken ondernemingen op de enkele “facetten” of andere “parameters van 

concurrentie”.   Zijn “theory of harm” treft dan ook geen doel.   

59. Deze conclusie treedt het Auditoraat overigens zelf bij. In het reeds vermelde randnummer 164 poneert het 

Auditoraat de volgende stelling: “(o)p basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat door de verticale 

productdifferentiatie en de preferentie van de klanten van de partijen naar hoge kwaliteit (en dit vooral in de eerste 

levensjaren van het voertuig), in combinatie met de sterke klantenbinding op het moment van de aankoop, de vraag 

naar het O&H-aanbod van elke individuele erkende concessiehouder(s) minstens tijdens de eerste levensjaren van 

het voertuig prijsinelastisch is”.   

60. Indien dit zo is, dat kan het enige besluit zijn dat de betrokken ondernemingen de prijs voor de hersteldiensten reeds 

vóór de transactie op een winstverhogende manier kunnen doen stijgen. De vastgestelde prijsinelasticiteit geeft 

immers aan dat er geen risico is dat het bestaande cliënteel in dermate grote getale naar de andere aanbieder zou 

overstappen zodat de prijsverhoging uiteindelijk geen winstverhogende marge oplevert.  

61. Dat betekent dat er op dit ogenblik geen voldoende merkbare concurrentie tussen de betrokken ondernemingen in 

de relevante verzorgingsgebieden kan worden vastgesteld met betrekking tot het aanbieden van herstel-en 

onderhoudsdiensten.  Deze vaststelling baart geen zorgen want de concurrentie op de primaire markt van de 

verkoop van personenwagens is voldoende hoog en zij blijft niet zonder effect op de naburige markt van het 

onderhoud en herstel.  

6. DE CIJFERMATIGE “SWITCHING-ANALYSE”  

62. Het Auditoraat rapporteert vervolgens over een uitgebreide cijferanalyse die zij blijkbaar heeft uitgevoerd in een 

poging om het door de aanmeldende partij voorgelegde Oxera-rapport te weerleggen waarin lage 

switchingspercentages werden aangereikt die bevestigen dat geen merkbare concurrentie is tussen de betrokken 

ondernemingen op de herstel- en onderhoudsmarkt. 

63. In het Oxera-rapport werd aangetoond dat er geen of zelf een verwaarloosbaar “switching” gedrag tussen de 

betrokken ondernemingen kan worden vastgesteld.  Deze cijfermatige analyse van het Auditoraat steunt op Car-

pass gegevens waartoe de aanmeldende partij, in strijd met de toepasselijke nationale en internationaal rechtelijke 

normen inzake rechten van verweer, nog steeds slechts een gedeeltelijk toegang toe heeft gehad.    

64. De door het Auditoraat berekende resultant bevestigen de uitkomsten van het Oxera-rapport.  Het Auditoraat is 

echter van mening dat slechts kan worden vastgesteld dat de door Oxera aangeleverde switching-percentages laag 

zijn in de mate dat zij kunnen worden vergeleken met een “benchmark” die ontbreekt  en die het Auditoraat 

overigens ook niet zelf aanlevert. 
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65. In elk geval leveren de in randnummer 103 en in randnummer 118 vermelde switchingpercentages hetzelfde beeld 

als de uitkomst in het Oxera-rapport en tonen deze cijfers, zeker in het licht van de hierboven beschreven 

“kwalitatieve” analyse, dat er hoge loyauteitsgraad is bij de garage van aankoop en de onderlinge concurrentie 

tussen de betrokken onderneming erg gering zo niet onbestaande is.  

66. Het Auditoraat erkent bovendien dat de geaggregeerde switching percentages van en naar het niche segment (zie 

randnummer 125) hoog zijn, variërend van [40-60]% in vergelijking met het switching percentage tussen partijen 

[1-15]%) en tekent het eveneens een hoog switching percentage op van [20-40] % naar onafhankelijke garages 

(waarvan het Auditoraat stelt dat zij “beduidend lager” zijn dan de niche-garages, maar die toch bijna vier-tot 

tienmaal hoger liggen in vergelijking met de switching percentages die voor de betrokken ondernemingen is 

opgetekend).  

67. Men zou veronderstellen dat op basis van deze analyse het onderzoek is afgerond en kan worden vastgesteld dat, 

in het verlengde van de vraag van het Mededingingscollege, “er ook zonder de transactie niet echt sprake is van 

concurrentie tussen erkende verdelers”.   

68. Het Auditoraat kan deze vanzelfsprekende conclusie blijkbaar niet aanvaarden. In een ultieme poging om de 

aangeleverde cijfers in een ander daglicht te stellen, kondigt het in randnummer 126 aan “dat om een idee te krijgen 

van de individuele concurrentiedruk die niche spelers uitoefenen werd er daarom ook een gemiddeld switching 

percentage berekend overheen de verschillende niche spelers die actief zijn in het lokale verzorgingsgebied in de 

onderzochte periode”.  Eenzelfde gemiddeld switching percentage werd ook voor onafhankelijke en andere erkende 

garages berekend. Het Auditoraat vergelijkt vervolgens het gemiddelde swithingspercentage met het “absolute” 

switichingpercentage van de betrokken ondernemingen, stelt vast dat dit gemiddelde percentage beduidend lager 

is en trekt vervolgens de conclusie dat de erkende garages elkaars voornaamste concurrent zijn op de onderhouds-

en herstelmarkt. 

69. Deze voorstelling van zaken is grotesk en misleidend en toont slechts aan dat het Auditoraat niet weet van welk 

hout pijlen te maken om haar theory of harm enige schijn van geloofwaardigheid te geven. 

70. Deze berekeningsmethode leidt immers tot de volkomen aberrante conclusie dat de concurrentiedruk op de 

fuserende ondernemingen zou afnemen naar mate het aantal actieve concurrenten (die herstel-en 

onderhoudswerkzaamheden hebben uitgevoerd) zou stijgen.  Immers, indien het aantal concurrenten stijgt zal het 

“gemiddelde switching percentage” dalen. Deze absurde methodologie kan dan ook niet worden aanvaard. 

71. Overigens blijkt uit deze cijfergegevens dat in elk geval een significante concurrentiedruk van erkende, 

conventionele en niche-garages kan worden vastgesteld.  

72. Voor elke type garages verstrekken een groot aantal garages onderhouds- en hersteldiensten bij wagens die een 

Delorge- of een Coox-garage hebben bezocht en binnen elke categorie zijn er een aanzienlijk aantal garages die 

individueel een groter aantal herstellingen dan respectievelijk een Delorge-garage bij een door Coox herstelde 

wagen of een Coox-garage bij een Delorge-herstelde wagen heeft uitgevoerd (en dus een hoger switching-

percentage laten optekenen).  

73. Bij wijze van voorbeeld kunnen de in het gemotiveerd voorstel vermelde cijfers van het referentiejaar 2018 naast 

elkaar worden gelegd.  

74. Van de [VERTROUWELIJK]wagens uit het verzorgingsgebied Coox Dilsen Stokkem die een Delorge-garage in 2018 

hebben bezocht, hebben er nadien [VERTROUWELIJK] een Coox-garage bezocht (zie p24 van het Gemotiveerde 

Voorstel van beslissing), [VERTROUWELIJK] een niche-garage (p28), [VERTROUWELIJK] een conventionele garage 

(p32), en [VERTROUWELIJK] een andere erkende garage (p34) in de periode 2015 tot en met 2018. 
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75. In de categorie van de niche-garages zijn er [VERTROUWELIJK] garages van de [VERTROUWELIJK] garages die elk 

een aantal herstellingen hebben laten optekenen dat hoger is dan het aantal herstellingen dat de Coox-garage liet 

optekenen (van eerdere Delorge onderhouden wagens). In de categorie van de conventionele garages zijn er 

[VERTROUWELIJK]van in het totaal [VERTROUWELIJK] conventionele garages die meer herstellingen hebben laten 

optekenen dan de Coox-garage (waarvan minstens [VERTROUWELIJK] een substantieel hoger aantal) en 

[VERTROUWELIJK] erkende garages hebben tussen de 0 en de 10 herstellingen laten optekenen op een totaal van 

[VERTROUWELIJK] erkende garages die herstellingen hebben laten optekenen.  

76. Op basis van de door het Auditoraat voorgelegde cijfergegevens kunnen slechts twee conclusies worden getrokken:  

(i) er is een bijzonder lage switchingsgraad tussen Delorge en Coox-garages en (ii) tegelijkertijd blijkt dat een zeer 

groot aantal voertuigen die in een Delorge of Coox-garage voor herstelling zijn aangeboden tevens in niche, 

conventionele en erkende garages ter herstelling zijn aangeboden.  

77. Op grond van deze cijfergegevens kan bezwaarlijk worden geconcludeerd dat de voorgenomen transactie een 

significante belemmering van de mededinging op een wezenlijk onderdeel van de Belgische markt zal 

teweegbrengen. 

7. HET AUDITORAAT TOONT NIET AAN DAT DE TRANSACTIE LEIDT TOT MEDEDINGINGSBEPERKENDE 

GEVOLGEN 

78. In de paragrafen 159-181 die het antwoord van het Auditoraat bevatten op de vraag “zal de transactie leiden tot 

mededingingsbeperkende gevolgen?” worden enkele theoretische beschouwingen aangeboden over de mogelijke 

mededingingsbeperkende gevolgen van de voorgenomen transactie. Deze beschouwingen steunen op de 

veronderstelling dat de betrokken ondernemingen merkbaar met elkaar concurreren op de relevante herstel- en 

verzorgingsmarkt.   

79. Zoals hierboven reeds betoogd heeft het Auditoraat dit niet aangetoond.  Deze beschouwingen van het Auditoraat 

zijn dan ook niet relevant. Bovendien verzuimen zij concrete en feitelijk onderbouwde aanwijzingen te geven van 

het bestaan of het risico van de mededingingsbeperkende gevolgen die door de voorgenomen transactie zouden 

worden veroorzaakt.  

80. In elk geval zal de transactie niet tot gevolg hebben dat het kwaliteitsniveau van de dienstverlening zal afbrokkelen. 

Integendeel, de fusieonderneming zal omwille van het cruciale belang van haar positionering op de primaire markt 

van de verkoop van personenwagens nog steeds de prikkel hebben om het kwaliteitsniveau van de dienstverlening 

te verbeteren.  De verkregen schaalvergroting zal haar in staat stellen deze investeringskosten beter te spreiden 

(wat de prikkel om te investeren derhalve vergroot).   

81. Zulke prikkel bestaat niet of is onvoldoende, zoals hierboven reeds aangestipt, als men enkel de onderhoudsmarkt 

in ogenschouw neemt waar erkende garages een stevige prijsconcurrentie van de conventionele en niche garages 

trotseren (die een significant groot aandeel van het potentiële cliënteel naar zich toe weten te trekken) en een 

bijzonder lage en dus weinig aantrekkelijke switchingsgraad bestaat tussen erkende garages van hetzelfde merk. 

82. Ter illustratie geeft de aanmeldende partij een overzicht van enkele investeringen die zij de laatste jaren heeft 

ondernomen om het kwaliteitsniveau van haar dienstverlening te verhogen en op die manier haar positie op de 

markt van de verkoop van voertuigen te ondersteunen en te verbeteren. 

83. Zonder de vorming van de groep zouden dergelijke initiatieven en mate van innovatie op vlak van klantenservice 

onmogelijk zijn. 

84. In 2017 lanceerde de aanmeldende partij het “Customer Journey” waarbij continue opleidingen en examens van de 

medewerkers van de groep worden georganiseerd, die voortdurend worden aangepast op basis van input van 
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medewerkers en klanten en de klantenbenadering steeds tegemoet komt aan de steeds evoluerende 

klantenbehoeften.  

85. Sinds 2018 organiseert de aanmeldende partij een jaarlijkse klantenstudie in samenwerking met D-Sense die de 

klantentevredenheid in kaart brengt. De enquête-resultaten geven aan dat er een opmerkelijk sterke stijging van 

de recent overgenomen sites kan worden waargenomen, bijvoorbeeld voor Garage Willems AD van 

[VERTROUWELIJK] naar [VERTROUWELIJK] en voor Deboutte van [VERTROUWELIJK] naar [VERTROUWELIJK].  

86. In 2018 investeerde de groep in uniforme telefooncentrales, in 2019 zette het een eigen call-center op en in april 

2020 werd een “Live Video Call” gelanceerd, die een interactie mogelijk maakt tussen de klant en de garage zonder 

dat de klant het huis moet verlaten  

8. CONCLUSIE  

87. Het wekt bijzonder grote verbazing dat het Auditoraat op basis van flinterdun en volkomen ontbrekend 

bewijsmateriaal van oordeel is dat het over een voldoende solide feitelijke grondslag beschikt (wat in het kader van 

een prospectieve analyse steeds grote uitdaging is) om het College voor te stellen de aangemelde concentratie niet 

toelaatbaar te verklaren. 

88. Zulk voorstel zeilt de redelijkheidsgrens ver en ongepast voorbij. De “theory of harm” die het Auditoraat in het 

nieuwe gemotiveerd voorstel vergeefs gestalte tracht te geven, vindt op geen enkele manier een tastbare 

aanknoping in de economische realiteit of bij de in het onderzoek verzamelde “feiten”.  

89. De werkelijkheid is - zoals de aanmeldende partij reeds van in het begin van deze procedure heeft aangestipt - dat 

de erkende garages in concurrentie treden met de erkende garages van andere merken op het ogenblik van de 

verkoop van een (nieuwe) personenwagen.  Op deze markt rijst, zoals het Auditoraat en het College reeds 

uitdrukkelijk hebben besloten, geen bezwaar. 

90. Eenmaal een cliënt de keuze van merk en garage heeft gemaakt, is er nauwelijks nog sprake van concurrentie tussen 

de erkende garages op de merkspecifieke herstel- en onderhoudsmarkt omwille van de grote loyauteitsgraad.  Zij 

moeten wel een voortdurende en een stevige prijsconcurrentie trotseren van niet-erkende en niche garages die 

meer dan [55-65]% van de herstellingen voor hun rekening nemen.  

91. De voorgenomen transactie kan dan ook niet tot een significante belemmering van de mededinging op een 

wezenlijk deel van de Belgische markt leiden en moet, om die reden, onvoorwaardelijk toelaatbaar worden 

verklaard. 

92. Zulk besluit van het College zal de betrokken ondernemingen toelaten om, in de context van een Belgische 

verankering, schaalgrootte te creëren die het behoud en, waar mogelijk, een verhoging van kwaliteitsniveau 

garandeert om zich op die manier voldoende te wapenen in een volatiele automobielmarkt  waarin zij de bijzonder 

hevige concurrentie van andere automerken moeten trotseren en het wagenpark op korte termijn en in versneld 

tempo een haast tektonische omslag zal maken naar elektrische of andere alternatieve vormen van aandrijving.  

93. De aanmeldende partij verzoekt het College dan ook met eerbied maar ook met aandrang om de aangemelde 

transactie onvoorwaardelijk toelaatbaar te verklaren.  “ 
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VIII. Beoordeling door het Mededingingscollege 

VIII.1. Procedure  

 

90. Het Mededingingscollege verklaart de debatten gesloten bij toepassing van artikel IV.68, §4 WER. 

 

91. Het Mededingingscollege deelt de stelling die de Directeur Juridische zaken tijdens de zitting 

toelichtte dat het College zijn beslissing niet alleen kan steunen op het nieuwe gemotiveerd voorstel 

van beslissing  bedoeld in artikel IV.68, §2 WER, maar ook op de stukken die zich in het dossier 

bevinden. Partijen en het Auditoraat kunnen alleszins verwijzen naar eerder neergelegde stukken 

ongeacht hun libellering. 

 

92. Het Mededingingscollege oordeelt dat de auditeur de kritiek inzake het respect voor de rechten van 

de verdediging afdoende heeft weerlegd230. Het deelt zijn interpretatie van het arrest van het 

Gerecht in de zaak CK Telekoms UK Investments231. En het is met de auditeur van oordeel dat er 

belangrijke feitelijke verschillen zijn tussen de feiten in deze zaak en in de zaak betreffende de Group 

Maurin232. 

 

VIII.2. Berekening van marktaandelen en het gebruik van de Car-Pass gegevens 

 

93. Het College oordeelt dat de auditeur in zijn bijkomend onderzoek afdoende de kritiek heeft 

weerlegd dat (i) een berekening van marktaandelen op basis van DIV gegevens233, (ii) een vermeend 

onvoldoende rekening houden met de impact van ‘Dieselgate’234, (iii) een in aanmerking nemen van 

kleine herstellingen235, en (iv) een onjuist geachte inschatting van tussenkomsten onder garantie en 

terugroepacties236, zou geleid hebben tot een significant overschatten van het marktaandeel van de 

Aanmeldende partij en de Doelonderneming in sommige lokale markten.  

VIII.3. Te onderzoeken markten  

VIII.3.1. Productmarkt definities 

 
230 Randnummers 25-33 van het Voorstel van beslissing. Verwijzingen naar het Voorstel van beslissing betreffen tenzij anders vermeld het 
voorstel neergelegd op 13 oktober 2020. 
231 Geerecht, 28 mei 2020, zaak T-399/16 en Randnummer 37 van het Voorstel van beslissing.  
232 Randnummers 39-47 van het Voorstel van beslissing.194 
233 Randnummers 182-195 van het Voorstel van beslissing van 3 augustus 2020, en 182-194 van het Voorstel van beslissing. Vergelijk pp. 
13-14 van de Schriftelijke opmerkingen van de tussenkomende partij van 26 augustus 2020. 
234 Randnummer 192 van het Voorstel van beslissing. 
235 Randnummer 194 van het Voorstel van beslissing. 
236 Randnummers 67-71 van het Voorstel van beslissing van 3 augustus 2020. 
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94. Het Mededingingscollege beslist zoals voorgesteld onder randnummer 45 van het Voorstel van 

beslissing van 3 augustus 2020  dat er sprake is van lokale merk specifieke markten voor onderhoud 

en herstel aan personenwagens en LCV, inclusief de diensten van niet-erkende herstellers. 

 

VIII.3.2. Nader te onderzoeken markten  

95. Het College oordeelt dat de auditeur de HHI analyse van de Tussenkomende partij237 afdoende heeft 

weerlegd238.  

 

96. Gelet op de Richtsnoeren van de Europese Commissie voor de beoordeling van horizontale fusies239 

en zijn beslissing van 15 juni 2020 in deze zaak, oordeelt het Mededingingscollege dat de 

economische analyse betrekking dient te hebben op de volgende lokale markten voor onderhoud 

en herstellingen240:  

- betreffende Audi personenwagens: de verzorgingsgebieden van Coox Motors Dilsen Stokkem, 

Delorge (automotive) Hasselt en de Garage Willems Genk, 

- betreffende Skoda personenwagens: de verzorgingsgebieden van Garage Jaspers Bree en de 

Delorge garage in Lommel,  

- betreffende Volkswagen personenwagens en LCV: de verzorgingsgebieden van de Garage 

Jaspers in Bree, de Garage Coox in Rekem (Lanaken), de Garage Delorge in Bilzen en de Garage Willems 

in Genk. 

VIII.4. Concurrentiële analyse 

 

VIII.4.1. Betreffen de te onderzoeken markten een wezenlijk deel van de Belgische markt? 

97. Het College heeft in zijn beslissing in de zaak Boulanger/HTM-Krëfel241 aangegeven dat de analyse 

van een lokale markt bepalend kan zijn voor zijn besluit indien (i) die markt voldoende groot is of 

(ii) verschillende lokale markten samen voldoende groot zijn242 om als een wezenlijk deel van de 

Belgische markt te worden beschouwd, of (iii) wanneer er sprake is van een wegens specifieke 

geografische, technische of economische kenmerken geïsoleerde markt, of nog (iv) indien een 

voldoende grote groep consumenten omwille van hun specifieke kenmerken verplicht zijn om zich 

op die lokale markt(en) te voorzien van goederen of diensten die voor hen of voor hun 

ondernemingsactiviteit noodzakelijk zijn243. 

 
237 Schriftelijke opmerkingen van de Tussenkomende partij van 26 augustus 2020, pp.19-21. 
238 Randnummer 195 van het Voorstel van beslissing.  
239 Randnummers 18 en 19.Zie ook de Beslissing van het College nr. ABC-2020-C/C-05 van 5 februari 2020 betreffende de Groupe Maurin. 
240 Randnummer 230 van het Voorstel van beslissing van 25 mei 2020 betreffende de eerste fase. 
241 Beslissing ABC-2019-C/C-40 van 12 november 2019, par. 31. 
242 Zie ook de beslissing BMA-2016-C/C-10 van 15 maart 2016, Ahold-Delhaize, par. 55. 
243 Zie ook de beslissing ABC-2019-C/C-11 van 15 februari 2019, INEOS Oxide Limited/RWE Generation Belgium NV. 
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98. Vermits de markten voor onderhoud en herstellingen merk specifiek zijn, dient het 

Mededingingscollege op de eerste plaats te oordelen of het geheel van de drie lokale 

verzorgingsgebieden voor het onderhoud en herstellingen van Audi personenwagens, het geheel 

van de twee lokale verzorgingsgebieden voor onderhoud en herstellingen van Skoda 

personenwagens, en het geheel van de vier lokale verzorgingsgebieden voor het onderhoud en 

herstellingen van Volkswagen personenwagens en LCV’s, elk kunnen worden beschouwd als 

wezenlijke delen van de Belgische markt in de zin van artikel IV.9 §§ 3 en 4 WER.  

 

99. Het College beschikt niet over de bevolkingscijfers van de verzorgingsgebieden maar oordeelt dat 

het redelijk is om de geografische en demografische impact van de transactie te ramen op basis van 

de bevolkingscijfers van de gemeenten waarin de garages gevestigd zijn, samen geteld met de 

bevolkingscijfers van de aangrenzende gemeenten. 

VIII.4.1.a. Audi 

100. De verzorgingsgebieden van Coox Motors Dilsen-Stokkem, Delorge (automotive) in Hasselt en de 

Garage Willems in Genk tellen in de gemeenten Dilsen-Stokkem, Hasselt en Genk, samen met de 

aangrenzende gemeenten244, 421 949 inwoners245. Dit is 48,1% van de bevolking van Limburg en 

3,6% van de bevolking van België. 

VIII.4.1.b. Skoda 

101. De verzorgingsgebieden van Garage Jaspers in Bree en de Delorge garage in Lommel tellen in de 

gemeenten Bree en Lommel, samen met de aangrenzende gemeenten246, 234 284 inwoners. Dit is 

25,2% van de bevolking van Limburg samengeteld met de gemeenten Balen en Mol in de provincie 

Antwerpen, en 2,0% van de bevolking van België. 

VIII.4.1.c. Volkswagen 

102. De verzorgingsgebieden van de Garage Jaspers in Bree, de Garage Coox in Rekem (Lanaken), de 

Garage Delorge in Bilzen en de Garage Willems in Genk, tellen in de gemeenten Bree, Lanaken, 

Bilzen en Genk, samen met de aangrenzende gemeenten247, 475 452 inwoners. Dit is 54,2% van de 

bevolking van Limburg, en 4,1% van de bevolking van België. 

 
244 Voor Coox Motors in Dilsen Stokkem: As, Maaseik en Maasmechelen. Voor de Delorge garage in Hasselt: Alken, Diepenbeek, Herk-de-
Stad, Heusden-Zolder, Lummen en Zonhoven. Voor de Garage Willems in Genk: As, Bilzen, Diepenbeek, Hasselt, Houthalen, Zonhoven en 
Diepenbeek.  
245 Bevolkingsaantallen telkens op grond van de ‘Gegevens op 1 januari 2020’ op website ibz.rrm.fgov.be. Na correctie voor dubbeltellen 
van gemeenten die in meer dan één aldus geraamd verzorgingsgebied liggen voor een zelfde merk. 
246 Voor de Garage Jaspers in Bree: Bocholt, Kinrooi, Maaseik en Oudsbergen. Voor de Delorge garage in Lommel: Hamont, Hechtel en 
Pelt in de provincie Limburg en Balen en Mol in de provincie Antwerpen. 
247 Voor de Coox garage in Rekem (Lanaken): Bilzen, Maasmechelen, Zutendaal. Voor de Delorge garage in Bilzen: Diepenbeek, Genk, 
Kortessem, Lanaken, Riemst, Tongeren en Zutendaal. Voor de Delorge garage in Hasselt: Alken, Diepenbeek, Herk-de-Stad, Heusden-
Zolder, Lummen en Zonhoven. Voor de Delorge garage in Lommel: Hamont, Hechtel en Pelt in de provincie Limburg en Balen en Mol in de 
provincie Antwerpen. 
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VIII.4.1.d. De algemene marktpositie van de betrokken ondernemingen 

103. Het College beschikt niet over de marktaandelen van de betrokken ondernemingen op de merk 

specifieke markten voor onderhoud en herstellingen van de betrokken merken in België, 

Vlaanderen of het geheel van de provincie Limburg. Het College beschikt wel over de marktaandelen 

van de betrokken ondernemingen ten opzichte van de verkoopcijfers voor nieuwe voertuigen van 

de betrokken merken op de Belgische markt248. Het oordeelt dat deze cijfers gelet op de verder te 

bespreken klantenbinding249 een goede aanwijzing zijn voor de marktaandelen van de bij de 

concentratie betrokken ondernemingen op de merk specifieke markten voor onderhoud en 

herstellingen. Maar omdat het merk specifieke markten betreft, kan het de Aanmeldende partij niet 

volgen in haar inschatting van de impact van de concentratie ten aanzien van het geheel van de 

autoverkoop in België250. 

 

 Delorge Coox totaal 

Audi [5-10]% [1-5]% [5-10]% 

Skoda [5-10]% [1-5]% [5-10]% 

Volkswagen (personenwagens) [5-10]% [1-5]% [5-10]% 

 Deze cijfers  betreffen alle vestigingen van de betrokken ondernemingen en niet alleen de 

verzorgingsgebieden die voorwerp zijn van verdere analyse. 

 

VIII.4.1.e. Besluit inzake het wezenlijk deel van de markt 

i) Skoda 

104. Het College stelt vast dat de verzorgingsgebieden voor het onderhoud en herstellingen van Skoda 

personenwagens van  Garage Jaspers in Bree en de Delorge garage in Lommel, wanneer de 

bevolking van de gemeenten Bree en Lommel samengeteld wordt met de bevolking van 

aangrenzende gemeenten, slechts een goed kwart betreffen van de bevolking van de provincie 

Limburg samengeteld met de bevolking van de gemeenten Balen en Mol in de provincie Antwerpen. 

Deze verzorgingsgebieden betreffen, aldus geraamd, slechts 2% van de bevolking van België. Het 

College stelt ook vast dat wanneer de verkoop van nieuwe voertuigen als proxy wordt genomen, de 

bij de concentratie betrokken ondernemingen een geraamd marktaandeel hebben van minder dan 

6% van de nationale markt voor onderhoud en herstellingen van Skoda personenwagens, en dat de 

toename van het marktaandeel op die markt minder dan 1% bedraagt. Het College acht het, mede 

gelet op de gegevens inzake reistijden251, ook niet bewezen dat de verzorgingsgebieden van de 

vermelde Skoda garages aangemerkt zouden kunnen worden als geïsoleerde lokale markten of 

 
248 Randnummer 173 van het Voorstel van beslissing van 25 mei 2020 betreffende de eerste fase. 
249 Randnummers 109 en 118 van het Voorstel van beslissing. 
250 Randnummer 32 van de Schriftelijke opmerkingen van de Aanmeldende partij van 28 oktober 2020. 
251 Randnummers 149 van het Voorstel van beslissing en 142-144 en bijlage B1 bij het Voorstel van beslissing van 3 augustus 2020. 
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markten waar consumenten afhankelijk zouden zijn in de zin van zijn eerdere beslissing in de zaak 

Boulanger/HTM-Krëfel.  

 

105. Het College besluit daarom dat het onwaarschijnlijk is dat de concentratie een wezenlijk deel van 

de Belgische markt betreft in de zin van artikel IV.9 §§ 3 en 4 WER in zoverre de transactie betrekking 

heeft op de verzorgingsgebieden van Garage Jaspers in Bree en de Delorge garage in Lommel.  

Dezelfde conclusie geldt voor onderhoud en herstellingen van Volkswagen personenwagens en LCVs 

door de garage Jaspers in Bree wanneer dit verzorgingsgebied afzonderlijk wordt beoordeeld.  Wel 

zal het College hierna m.b.t. alle betrokken merken (inclusief Skoda) onderzoeken of de 

daadwerkelijke mededinging op significante wijze wordt belemmerd voor het geval de hier 

vermelde verzorgingsgebieden toch een wezenlijk deel van de Belgische markt betreffen.  
 

ii) Audi en Volkswagen 

106. De betrokken verzorgingsgebieden voor onderhoud en herstellingen van respectievelijk Audi 

personenwagens en van Volkswagen personenwagens en LCVs betreffen elk ongeveer 50% van de 

bevolking van Limburg252. Ondanks het feit dat wanneer de verkoop van nieuwe voertuigen als 

proxy wordt genomen, de bij de concentratie betrokken ondernemingen een geraamd 

marktaandeel hebben van minder dan [10-20]% van de nationale markt en dat de toename van het 

marktaandeel op die markt minder dan [1-5]% bedraagt, oordeelt het College daarom dat de 

concentratie  in zoverre zij betrekking heeft op onderhoud en herstellingen van Audi 

personenwagens en van Volkswagen personenwagens en LCVs,  wezenlijke delen betreft van de 

Belgische markt in de zin van artikel IV.9 §§ 3 en 4 WER.  

 

107. Gelet op de door de Tussenkomende partij vermelde marktaandelen253 heeft het College het daarbij 

voldoende waarschijnlijk geacht dat de bij de concentratie betrokken ondernemingen samen een 

marktaandeel hebben van 25% of meer op de Limburgse markt voor het onderhoud en de 

herstellingen van personenwagens en LCVs van merken van de Volkswagen groep. Er kan dan sprake 

zijn van een betrokken markt zoals gedefinieerd onder III in het aanmeldingsformulier bepaald in 

bijlage bij het KB van 30 augustus 2013 betreffende het aanmelden van concentraties. De provincie 

Limburg is alleszins een wezenlijk deel van de Belgische markt. Maar omdat deze definitie en 

methode voor het definiëren van de relevante geografische markt niet is weerhouden in de 

opeenvolgende voorstellen van beslissing van de auditeur en in de beslissing van het College van 15 

juni 2020, kan het College zijn beslissing alleen steunen op zijn oordeel betreffende impact op de 

eerder vermelde lokale markten. 

 
252 Inzake Volkswagen samengeteld met de bevolking van de gemeenten Balen en Mol. 
253 Pp. 11-12 van de Schriftelijke opmerkingen van 26 augustus 2020. 
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VIII.4.2. Intrabrand concurrentie inzake onderhoud en herstellingen binnen het erkende 

netwerk van D’Ieteren 

 

108. Bij de toepassing van artikel IV.9 WER dient het College na te gaan in welke mate de concentratie 

tot gevolg heeft dat de daadwerkelijke mededinging op een wezenlijk deel van de Belgische markt 

significant wordt belemmerd. Het dient daarbij uit te gaan van de mededinging zoals die er voor de 

transactie effectief is. En het kan slechts rekening houden met potentiele gevolgen van de 

concentratie voor de mededinging wanneer aangetoond is dat het voldoende waarschijnlijk is dat 

zij significant zullen zijn. In zijn arrest in de zaak CK Telecoms UK Investments heeft het Gerecht de term 

‘ernstige waarschijnlijkheid’ (strong probability) gebruikt en die omschreven als meer waarschijnlijk 

dan ‘waarschijnlijker dan onwaarschijnlijk’, maar zonder dat dat er sprake moet zijn van 

‘afwezigheid van redelijke twijfel’254. 

 

109. Het College dient daarom na te gaan of het feit dat de garages van de Aanmeldende partij en de 

Doelonderneming wanneer zij na de transactie meer centraal zullen worden aangestuurd, de 

daadwerkelijke mededinging op een wezenlijk deel van de Belgische markt significant zal 

belemmeren, gelet op de marges die daartoe nu in de praktijk daadwerkelijk bestaan binnen het 

kader van het selectieve distributienet van D’Ieteren, en gelet op de, onder andere in het licht van 

de drivers van het consumentengedrag, als voldoende waarschijnlijk aangetoonde te verwachten 

ontwikkelingen. 

 

VIII.4.2.a. Factoren die het marktgedrag van consumenten in aanzienlijke mate bepalen 

i) Klantenbinding  

110. Het College stelt vast dat uit klantenbevraging255 blijkt dat klanten in hoge mate loyaal zijn aan de 

garage waar zij een auto of bedrijfswagen kochten, en ook indien zij niet loyaal zijn, overwegend 

een andere erkende garage kiezen.  

 

111. Vermits de cijfers inzake het switchen tussen de bij de concentratie betrokken ondernemingen met 

referentiejaar 2018 aangeven welk percentage van één van de ondernemingen eerder klant was bij 

de andere onderneming, en Delorge een aanzienlijk groter klantenbestand heeft dan Coox, acht het 

College het niet significatief dat de cijfers betreffende het switchen naar Coox hoger zijn dan de 

cijfers voor het switchen naar Delorge256.  

 
254 Gerecht, 28 mei 2020, zaak T-399/16, overwegingen 117-118, waar de Directeur juridische zaken naar verwees tijdens de zitting.. 

255 Bijlage C bij het Voorstel van beslissing van 3 augustus 2020. 
256 Randnummer 103 en het voorbeeld in randnummer 118 van het Voorstel van beslissing.  
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112. De switching analyse in het Voorstel van beslissing geeft nochtans een wat ander beeld betreffende 

het switchen naar andere erkende en niet-erkende garages.  De cijfers betreffende switchen naar 

andere erkende verdelers257 zijn significant lager dan de cijfers betreffende switchen naar andere 

conventionele garages258, en vooral dan de cijfers betreffende een beroep op niche garages259. Dit 

kan worden verklaard door de vaststelling dat er tussen en met niet-erkende conventionele garages 

meer prijsconcurrentie blijkt te zijn260, en  het feit dat op niche garages per definitie voor specifieke 

interventies een beroep wordt gedaan (zoals bij voorbeeld bandenwissel of glasbreuk). Dat laatste 

kan verklaren dat klanten dat zelf niet zien als een switch voor het onderhoud. Dit kan ook verklaren 

dat het geaggregeerde cijfer van switchen naar niche garages veel hoger is dan het cijfer per niche 

garage261.  

 

113. De auditeur stelde verder vast dat de concurrentiedruk vanwege onafhankelijke conventionele 

garages toeneemt naarmate een voertuig ouder wordt, maar de switching percentages lager blijven 

dan de switching percentages tussen de bij de concentratie betrokken ondernemingen. Maar ook 

die laatste cijfers blijven ongeacht de leeftijd van een voertuig vooral veel lager dan de percentages 

betreffende niet-erkende conventionele garages en niche spelers262.   

 

114. Het College oordeelt dat de cijfers van de aanvullende data analyse door Oxera van 26 augustus 

2020 betreffende het beperkte percentage klanten dat van één van de bij de concentratie betrokken 

ondernemingen switcht naar de andere partij niet substantieel zijn weerlegd door de auditeur263. 

Het stelt vast dat er misschien meer concurrentiedruk uitgaat van de garages van bij de concentratie 

betrokken ondernemingen onderling dan van andere erkende garages maar dat de gegeven 

percentages van eenzelfde orde van grootte zijn.264. Het College acht het niet aangetoond dat de 

concurrentiedruk die uitgaat van niet-erkende conventionele garages, of toch van de grotere onder 

hen, niet significant kan zijn265.  

 

 
257  Randnummer 140 van het Voorstel van beslissing, met een hoger percentage geswitchte klanten bij A&M garages dan bij Coox 
garages. 
258 Randnummers 130 en 137 van het Voorstel van beslissing. Zie ook de tabellen die op de zitting met instemming van de Aanmeldende 
partij werden neergelegd door de Tussenkomende partij. 
259 Randnummer 130 van het Voorstel van beslissing.  
260 Randnummers 55-60 en 75 van het Voorstel van beslissing.  
261 Randnummer 130 van het Voorstel van beslissing. 
262 Randnummer 146 van het Voorstel van beslissing. 
263 Randnummers 103 en 119 van het Voorstel van beslissing, en het in bijlage bij de Schriftelijke opmerkingen van de Aanmeldende partij 
van 26 augustus 2020 neergelegde verslag van Oxera. Beide cijfers zijn inzake het switchen naar Delorge kleiner dan 5%. 
264 Vergelijk randnummers 139 en 140 met 118 van het Voorstel van beslissing. 
265 Zie bij voorbeeld randnummers 133-134 van het Voorstel van beslissing. Het percentage van een grootste speler is weliswaar lager 
maar niet van een andere orde van grootte. 
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115. Voor personenwagens blijven klanten overigens overwegend vrij per onderhoud of herstelling een 

garage te kiezen266. Voor bedrijfswagens heeft een ruime meerderheid van de betrokken 

leasingbedrijven echter een onderhoudscontract gesloten waarvan een ruime meerderheid met de 

garage waar de auto gekocht werd.267.  

 

116. Verder geldt dat de auditeur heeft vastgesteld dat op basis van de antwoorden uit de 

marktbevraging bij leasingmaatschappijen en de resultaten van de klantenbevraging blijkt dat de 

verbondenheid van het leasingsegment met de erkende garages hoger ligt dan bij particuliere 

voertuigen, maar dat dit switchen niet uitsluit268. De auditeur stelt vast dat de overgrote 

meerderheid van de leasingmaatschappijen onderhouds- en herstellingswerken aan voertuigen uit 

hun vloot laat uitvoeren bij het erkende netwerk.  

 

117. De factoren die klanten belangrijk vinden bij hun keuze zijn blijkens het bijkomend onderzoek 

gelijkaardig voor personenwagens en bedrijfswagens269: 

a. Voor personenwagens: de goede dienstverlening van de garage (korte wachttijden, 

flexibele uren) (45% voor alle respondenten, 43% voor het klantenbestand en 50% voor 

het controlepanel); de goede kwaliteit van de uitvoering (43% voor alle respondenten, 

39% voor het klantenbestand en 51% voor het controlepanel); de klantvriendelijkheid van 

de garage (33% alle respondenten, 32% klantenbestand en 36% controlepanel); de 

garantieperiode: enkel bezoek aan erkende garage (36% alle respondenten, 38% 

klantenbestand en 28% controlepanel.  

b. Voor bedrijfswagens: de garantieperiode: enkel bezoek aan erkende garage (50%); de 

goede kwaliteit van de uitvoering (35%); de goede dienstverlening van de garage (34%); 

de klantvriendelijkheid van de garage (17%). 

ii) Prijs 

118. Opvallend is dat de auditeur vaststelt dat slechts 12% van alle respondenten betreffende 

personenwagens de betere prijs voor onderhoud en herstel aangaf als reden270. Voor 

bedrijfswagens vermeldde slechts 3% van de respondenten de betere prijs voor onderhoud en 

 
266 Randnummers 106-113 van het Voorstel van beslissing van 3 augustus 2020. 
267 Randnummer106 van het Voorstel van beslissing van 3 augustus 2020 en Bijlage bij de Schriftelijke opmerkingen van de Aanmeldende 
partij van 26 augustus 2020. 
267 Randnummer 114 van het Voorstel van beslissing van 3 augustus 2020. 
268 Randnummers 197-205 van het Voorstel van beslissing. 
269 Randnummers 110 en 119 van het Voorstel van beslissing van 3 augustus 2020. 

270 Randnummer 111 van het Voorstel van beslissing van 3 augustus 2020. De auditeur wijst wel op een merkbaar verschil tussen het 

klantenbestand (8%) en het controlepanel (21%). Een mogelijke gedeeltelijke verklaring zag hij in het verschil in leeftijd van de voertuigen 

tussen beide groepen. Er is een groter aandeel oudere voertuigen in groep respondenten van de controlegroep die dit specifieke antwoord 

aangaven dan bij het klantenbestand. En klanten van oudere voertuigen gaan meer naar onafhankelijke garages waar de prijsconcurrentie 

meer speelt. 
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herstel als reden om voor een garage te kiezen271. Dit wordt wellicht mede verklaard door het feit 

dat de auditeur heeft vastgesteld dat door D’Ieteren aangegeven richtprijzen voor onderhoud en 

herstellingen in de praktijk standaard worden toegepast door de Aanmeldende partij, maar niet 

door niet-erkende garages272. 

 

119. Prijs blijkt wel een belangrijke factor bij de aankoop van een auto. De auditeur stelt vast dat daarbij 

“ een zekere mate van intra-brand concurrentie speelt”273. De verkoop van nieuwe personenwagens 

en bedrijfsvoertuigen is evenwel in deze zaak geen betrokken markt. 

iii) Reistijd klanten tot erkende garage 

120. De auditeur stelt vast dat er een zeer hoog percentage (gemiddeld [VERTROUWELIJK] voor de 

betrokken verzorgingsgebieden en merken) van klanten van de garages van de bij de concentratie 

betrokken ondernemingen niet naar de dichtstbijzijnde erkende garage gaat, ondanks het feit dat 

de meeste respondenten hun woonplaats (en dus niet bij voorbeeld werklocatie) als hun meest 

relevante locatie vermeldden274. Het College merkt op dat dit ook het gevolg kan zijn van de garage 

die zij, bij voorbeeld omwille van prijs  of leveringstermijn, kozen voor de aankoop. 

iv) Reacties van klanten 

121. Het College stelt vast dat de door de auditeur in de Bijlage C weergegeven opmerkingen van 59 

respondenten275, op een totaal van 1417 in aanmerking genomen antwoorden waarvan 525 

respondenten de vragenlijst volledig invulden276, kritiek bevatten op het onpersoonlijk karakter en 

de hoge prijzen in grote concessies.  

 

122. Deze kritiek lijkt betrekking te hebben op de erkende concessies van D’Ieteren, en zowel op de 

garages van de Doelonderneming als van de Aanmeldende partij. Zij dienen allen de richtlijnen voor 

erkende verdelers van D’Ieteren te volgen en blijken zich te richten naar de richtprijzen van 

D’Ieteren277 (waarbij prijs voor onderhoud dan weer geen doorslaggevend keuzecriterium blijkt te 

zijn). Uit deze opmerkingen blijkt vooral een kritiek op de schaalvergroting van garages die al heeft 

plaats gehad. Het College beschikt niet over aanwijzingen dat de concentratie zal resulteren in een 

kleiner aantal grotere garages, maar wel dat dit het resultaat kan zijn van het verder te vermelden 

Market Area Plan van D’Ieteren.  

v) Besluit  

 
271 Randnummer 120 van het Voorstel van beslissing van 3 augustus 2020 (voor de geleasede wagen, 2 van 59 respondenten). 
272 Randnummers 55-60 en 75 van het Voorstel van beslissing.  
273 Randnummer 129 van het Voorstel van beslissing van 3 augustus 2020. 
274 Randnummers 149 van het Voorstel van beslissing en 142-144 en bijlage B1 bij het Voorstel van beslissing van 3 augustus 2020. 
275 Randnummer 146 van het Voorstel van beslissing van 3 augustus 2020. 
276 Randnummers 14 en 51 van de klantenbevraging, bijlage C bij het Voorstel van beslissing van 3 augustus 2020. 
277 Randnummers 55-60 en 75 van het Voorstel van beslissing en 147 van het Voorstel van beslissing van 3 augustus 2020..  
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123. Het College oordeelt dat deze resultaten van het bijkomend onderzoek er op wijzen dat vanuit het 

perspectief van de consument de concurrentie in hoofdzaak speelt bij aankoop van een auto of 

LCV278.  Deze aankopen gebeuren op de interbrand markt voor de detailhandel van nieuwe 

voertuigen. Het College stelde in zijn beslissing van 15 juni 2020 dat de concentratie de 

daadwerkelijke mededinging op die markt niet significant zal belemmeren279. 

 

124. Voor onderhoud en herstellingen blijkt er, ten minste wat de grotere garages betreft, wel 

concurrentiedruk uit te gaan van niet erkende conventionele garages waarmee er ook 

prijsconcurrentie is, en voor de specifieke door hen geleverde diensten zeker van niche spelers. De 

druk die uitgaat van andere erkende verdelers, en dus ook van de andere van de bij de concentratie 

betrokken onderneming is eerder gering tot marginaal.  

 

VIII.4.2.b. Impact van de regels, aanbevelingen en incentives in het selectieve distributienet op de 

marktopstelling van erkende verdelers 

i) Prijzen 

125. De auditeur heeft in zijn onderzoek vastgesteld dat door D’Ieteren aangegeven richtprijzen voor 

onderhoud en herstellingen in de praktijk standaard worden toegepast door de Aanmeldende partij, 

maar niet door niet-erkende garages280. Het College acht het niet aangetoond dat prijsconcurrentie 

wel zou spelen tussen andere erkende verdelers waaronder de vestigingen van de 

Doelonderneming. 

ii) Impact van de instructies en aanbevelingen in het erkende netwerk van D’Ieteren 

126. Het Mededingingscollege stelt vast dat de wijze waarop een garage moet worden ingericht en 

waarop de diensten moeten worden verleend zeer gedetailleerd is bepaald in de Service partnership 

overeenkomsten die D’Ieteren betreffende de verschillende merken heeft gesloten met de bij de 

concentratie betrokken ondernemingen, en die overigens als Europese overeenkomsten zijn 

aangeduid281. Tijdens de zitting werd door de Tussenkomende partij gesteld dat zij opdracht gaf aan 

het onafhankelijke bureau Vinçotte om toe te zien op het respecteren van de opgelegde 

kwaliteitseisen overeenkomstig ISO normen. 

 
278 Randnummer 80 van het Voorstel van beslissing, met dien verstande dat deze conclusie naar het oordeel van het College vooral zo 
niet bijna uitsluitend geldt ten aanzien van de garage waar een voertuig gekocht wordt, en in veel mindere mate ten aanzien van andere 
erkende verdelers zoals gesteld onder randnummer 176 van het Voortel van beslissing van 3 augustus 2020 en randnummer 343 van het 
Voorstel van beslissing van 25 mei 2020. 
279 Randnummer 56 van de beslissing waarin verwezen wordt naar randnummer 182 van het Voorstel van beslissing van 25 mei 2020. Zie 
ook de randnummers15- 17 van de Schriftelijke opmerkingen van de Aanmeldende partij van 28 oktober 2020. 
280 Randnummers 55-60, 75 en 91 van het Voorstel van beslissing. 
281 Zie voor deze verplichtingen  bij voorbeeld de Europese Serve partnership overeenkomsten voor Audi, Skoda, Volkswagen 
Passagierswagenmerk en Volkswagen Commercial vehicles van Delorge, neergelegd op 22 juli 2020 in antwoord op een verzoek om 
inlichtingen en opgenomen onder lijn 94 van de inventaris van stukken. Zie verder randnummer 334 van het Voorstel van beslissing van 
25 mei 2020, en randnummer 80 van de Schriftelijke opmerkingen van de Aanmeldende partij van 28 oktober 2020. 
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iii) De impact van het Market Area Plan 

127. De auditeur heeft vastgesteld dat het Market Area plan van [VERTROUWELIJK]282. [VERTROUWELIJK] 

Aanvankelijk zouden Delorge en Coox elk market leader in een area zijn geworden. 

[VERTROUWELIJK]283. 

 

128. [VERTROUWELIJK].284 

 

129. [VERTROUWELIJK]. Het College stelde echter in zijn beslissing van 15 juni 2020 dat de concentratie de 

daadwerkelijke mededinging op die markt niet significant zal belemmeren285. 

  

130. [VERTROUWELIJK].  

 

131. Het College heeft echter geen informatie over de mate waarin de concentratie de effecten van dit 

proces zou versterken. Uit de reistijden analyse blijkt bovendien dat ongeveer [VERTROUWELIJK] 

van de consumenten niet naar de dichtstbij gelegen garage gaan en het College oordeelt dat de 

relevantie van een cijfer van die orde van grootte niet is weerlegd door de vaststelling dat het 

erkende garages betreft286. 

 

132. Erkende verdelers die niet in een Market Area Plan participeren zullen in principe op punten die 

specifiek in het kader van een plan worden opgelegd vrijer kunnen concurreren met verdelers die 

tot een market area behoren. Maar zij zullen in hun marktpositionering ook niet genieten van de 

voordelen die een plan aan deelnemers zal bieden. Gelet op deze onzekerheden oordeelt het 

College dat de concrete impact van een al dan niet onderschreven Market Area Plan op de 

concurrentie tussen de bij de concentratie betrokken ondernemingen, en de impact van de 

concentratie ter zake, niet met voldoende waarschijnlijkheid kan worden vast gesteld, en gaat het 

College in zijn beslissing verder uit van de concurrentieverhoudingen zoals die thans vast gesteld 

kunnen worden betreffende de concurrentie tussen erkende verdelers in het netwerk van D’Ieteren. 

iv) De impact van bonus mechanismen 

133. Het College stelt ook vast dat de financiële bonussen die D’Ieteren kan toekennen betreffende 

wisselstukken287, toegekend worden aan concessiehouders, en niet aan sites. Het College acht het 

 
282 Randnummers 156-158 van het Voorstel van beslissing. 
283 Zie voor deze verplichtingen  bij voorbeeld de Europese Serve partnership overeenkomsten voor Audi, Skoda, Volkswagen 
Passagierwagenmerk en Volkswagen Commercial vehicles van Delorge, neergelegd op 22 juli 2020 in antwoord op een verzoek om 
inlichtingen en opgenomen onder lijn 94 van de inventaris van stukken. 
284 Zie document 20200729 Delorge versie_FINAL.pdf, pg. 36-37-38, onderzoeksdossier, punt 7.40 
285 Randnummer 56 van de beslissing waarin verwezen wordt naar randnummer 182 van het Voorstel van beslissing van 25 mei 2020.  Zie 
ook de randnummers15- 17 van de Schriftelijke opmerkingen van de Aanmeldende partij van 28 oktober 2020. 
286 Randnummers 149-153 van het Voorstel van beslissing. 
287 Zie bijlagen bij de Schriftelijke opmerkingen van D’Ieteren betreffende de ‘Bonus Audi Service 2020’ en ‘Bonus Wisselstukken, Banden 
en Accessoires 2020’.  



179 

 

niet aangetoond dat het management van de groep na de concentratie meer of minder belang zou 

hechten aan het halen van de objectieven, of dat er een significant verschil zou zijn tussen hun 

aandringen ter zake op de houding van het management en personeel van een site op voor de 

consument gevoelige punten. De markt voor wisselstukken is bovendien zelf geen betrokken markt. 

En het is twijfelachtig of een druk om de verkoop van wisselstukken op te drijven bij onderhoud en 

herstellingen, in het belang van de consument is.   
 

134. Het College stelt vast dat bonussen [VERTROUWELIJK]288 ongeacht de concentratie verdelers 

aansporen om [VERTROUWELIJK] te halen. Het College acht het niet aangetoond dat de 

concentratie het management van de groep of van de sites er toe zou kunnen aanzetten om minder 

in aanmerking te komen voor dergelijke bonussen. 

v) Impact van nieuwe erkenningen van erkende herstellers binnen het erkende netwerk van D’Ieteren 

135. Het Mededingingscollege acht het verder met de auditeur onwaarschijnlijk dat de benoeming van 

nieuwe erkende herstellers door D’Ieteren, die niet behoren tot een groep gecontroleerd door een 

Market Area leider, dezelfde rentabiliteit zouden hebben als de erkende hersteller(s) behorende tot 

een Market Area groep en aldus onvoldoende concurrentiële druk zouden kunnen uitoefenen289. 

 

VIII.4.2.c. Impact van de concentratie 

i) Prijsconcurrentie tussen de bij de concentratie betrokken ondernemingen 

136. Het Mededingingscollege stelt op de eerste plaats vast dat niet wordt betwist dat er tussen de bij 

concentratie betrokken ondernemingen geen significante prijsconcurrentie is op de markten voor 

onderhoud en herstellingen.  

 

137. Het College heeft geen aanwijzingen dat het waarschijnlijk moet worden geacht dat de bij de 

concentratie betrokken ondernemingen of andere erkende verdelers in de toekomst meer geneigd 

zouden zijn om van deze prijzen af te wijken. Het kan daarom het feit dat dit tussen garages van de 

bij de concentratie betrokken ondernemingen na de concentratie wellicht minder het geval zou 

kunnen zijn dan zonder de concentratie, niet beschouwen als een significante beperking van de 

daadwerkelijke mededinging. 

 

138. Er kan dan ook alleen sprake zijn van een voldoende waarschijnlijke significante beperking van een 

daadwerkelijke concurrentie op andere parameters waarbij de auditeur verwijst naar ligging, 

kwaliteit en capaciteit290, of op toekomstige prijsontwikkelingen. 

 
288 Bijlage 2 bij de Schriftelijke opmerkingen van de Tussenkomende partij van 26 augustus 2020. 
289 Randnummer 183 van het Voorstel van beslissing. 
290 Randnummer 62 van het Voorstel van beslissing 
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ii) Ligging 

139. Het Mededingingscollege stelt gelet op de eerder vermelde vaststellingen in het bijkomend 

onderzoek inzake reistijden291 vast dat een eventuele impact van de concentratie op de beschikbare 

vestigingen en dus op ligging geen factor is die in deze zaak bepalend kan zijn voor de 

toelaatbaarheid van de aangemelde concentratie. 

iii) Kwaliteit  

140.  Het College oordeelt dat ten aanzien van de onder randnummer 117 opgesomde factoren die 

consumenten als belangrijk vermeld hebben, een onderscheid moet worden gemaakt tussen 

onderwerpen die tot de bevoegdheid behoren van het management van de groep Delorge en de 

groep Coox (en dus van een toekomstige gefuseerde groep), en onderwerpen die tot de 

bevoegdheid behoren van het lokale management van een vestiging of afhankelijk zijn van de 

houding van het personeel ter plaatse.  

 

141. Mede op basis van wat door de Aanmeldende partij tijdens de zitting werd toegelicht is de wijze 

waarop klanten onthaald en aangesproken worden op de eerste plaats afhankelijk van lokale 

gebruiken, onderscheiden dialecten enz. De werkplanning van een garage wordt bepaald door de 

verantwoordelijke van het atelier van een site. De indruk van klantvriendelijkheid is dus in 

belangrijke afhankelijk van lokale beslissingen en de houding van het lokale personeel. Het College 

heeft geen reden om aan te nemen dat de concentratie de mededinging op deze punten significant 

zou beperken. 

 

142. Andere punten zoals openingsuren en vakantieregeling worden blijkbaar wel op groepsniveau 

bepaald.  

 

143. Het Mededingingscollege acht het voldoende waarschijnlijk dat er na de concentratie geen 

concurrentie meer zal zijn op deze punten. Maar de gevolgen van een dergelijk gebrek aan 

concurrentie voor consumenten worden in de eerste plaats beperkt door de kwaliteitsvereisten die 

D’Ieteren voor onderhoud en herstellingen oplegt aan erkende verdelers en waarop met 

inachtneming van ISO normen wordt toegezien door het onafhankelijke bureau Vinçotte.  Het 

College oordeelt dat de beperking van de mededinging in de mate dat zij uit de concentratie zou 

volgen een goedkeuring van de concentratie niet in de weg staat wanneer het toekomstige beleid 

 
291 Randnummers 149-153 en bijlage B van het Voorstel van beslissing. Het College oordeelt dat deze gegevens geen afbreuk doen aan de 
relevantie van wat gesteld werd onder de randnummers 142-144 en bijlage B1 bij het Voorstel van beslissing van 3 augustus 2020 
wanneer gekeken wordt naar de concurrentie tussen erkende verdelers.. 
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voldoende kwaliteitswaarborgen zal bieden. Het verwijst ter zake naar de bespreking van de 

aangeboden verbintenissen. 

iv) Capaciteit  

144. Het College oordeelt dat de auditeur onder randnummers 85 en 217(4) van het Voorstel van 

beslissing hypotheses formuleert die niet verder zijn onderbouwd. 

v) Toekomstige prijsontwikkelingen 

145. Het Mededingingscollege herhaalt op de eerste plaats dat uit klantenbevraging292 blijkt dat klanten 

in hoge mate loyaal zijn aan de garage waar zij een auto of bedrijfswagen kochten, en prijs een 

belangrijke factor wordt geacht bij de aankoop van een auto. De auditeur stelt vast dat daarbij “ een 

zekere mate van intra-brand concurrentie speelt”293. Het College oordeelt dat de resultaten van het 

bijkomend onderzoek er op wijzen dat vanuit het perspectief van de consument de concurrentie in 

hoofdzaak speelt bij aankoop van een auto of LCV294.  Deze aankopen gebeuren echter op de 

interbrand markt voor de detailhandel van nieuwe voertuigen. Het College stelde in zijn beslissing 

van 15 juni 2020 dat de concentratie de daadwerkelijke mededinging op die markt niet significant 

zal belemmeren295. 

 

146. De auditeur stelde vast dat door D’Ieteren aangegeven richtprijzen voor onderhoud en herstellingen 

in de praktijk standaard worden toegepast door de Aanmeldende partij. Het College acht het niet 

aangetoond dat er met voldoende waarschijnlijkheid zou moeten worden aangenomen dat de 

concentratie een incentive creëert voor D’Ieteren om de richtprijzen te verhogen voor onderhoud 

en herstellingen wanneer er ook voor de concentratie voor deze diensten geen significante 

prijsconcurrentie is tussen de bij de concentratie betrokken ondernemingen, en deze richtprijzen 

overigens niet alleen gelden voor de betrokken verzorgingsgebieden. Het College oordeelt dat de 

auditeur onder randnummers 161-163 en in zijn conclusie onder randnummer 217(9) van het 

Voorstel van beslissing hypotheses formuleert die het College niet kan uitsluiten maar die daarom 

nog niet voldoende waarschijnlijk zijn, en waarbij het College in zijn beslissing ook rekening dient te 

houden met de wisselwerking tussen de verkoop van nieuwe voertuigen (als primaire markt) en de 

markt voor onderhoud en herstellingen.  

 

147. Het College heeft daarbij wegens het ontbreken aan relevante precedenten in de rechtspraak en 

beschikkingspraktijk betreffende concentratiecontrole ook gekeken naar de wijze waarop de 

 
292 Bijlage C bij het Voorstel van beslissing van 3 augustus 2020. 
293 Randnummer 129 van het Voorstel van beslissing van 3 augustus 2020. 
294 Randnummer 80 van het Voorstel van beslissing, met dien verstande dat deze conclusie naar het oordeel van het College vooral zo 
niet bijna uitsluitend geldt ten aanzien van de garage waar een voertuig gekocht wordt, en in veel mindere mate ten aanzien van andere 
erkende verdelers zoals gesteld onder randnummer 176 van het Voortel van beslissing van 3 augustus 2020 en randnummer 343 van het 
Voorstel van beslissing van 25 mei 2020. 
295 Randnummer 56 van de beslissing waarin verwezen wordt naar randnummer 182van het Voorstel van beslissing van 25 mei 2020. Zie 
ook de randnummers15- 17 van de Schriftelijke opmerkingen van de Aanmeldende partij van 28 oktober 2020. 
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verhouding tussen primaire (stroom opwaartse) en secundaire (stroom afwaartse) markten 

beoordeeld wordt in het antitrust recht. Het kan in het licht van de criteria ontwikkeld in rechtspraak 

van het Gerecht in de EFIM zaak296 en de Commissie beschikking in de Pelikan-Kyocera zaak297 niet 

uitsluiten dat er vanuit de stroom opwaartse markt voor nieuwe voertuigen een aanzienlijke 

marktmacht uitgeoefend kan worden ten aanzien van de markt voor onderhoud en herstellingen, 

ook indien er geen machtspositie is op de stroom opwaartse interbrand markt voor nieuwe 

voertuigen. Maar het oordeelt dat het marketing beleid betreffende de verkoop van nieuwe 

voertuigen en de mate waarin consumenten rekening kunnen houden met de lifecycle kost van een 

voertuig, en dat ook doen, in de eerste plaats afhankelijk is van de marketing, de richtprijzen en 

algemene opstelling van D’Ieteren eerder dan van de bij de concentratie betrokken ondernemingen. 

Het College merkt in dit verband verder op dat een OESO rapport concludeerde dat algemeen 

aangenomen wordt dat mededinging op de primary market  (hier de interbrand markt voor verkoop 

van nieuwe voertuigen waarbij zowel naar D’Ieteren als naar de bij de concentratie betrokken 

ondernemingen moet worden gekeken) volstaat om het gedrag te disciplineren van wie op beide 

markten aanwezig is (hier de groep van erkende verdelers maar ook D’Ieteren gelet op de mate 

waarin deze laatste het leveren van onderhoud en herstelling diensten mee bepaalt) op de 

aftermarket (hier de markt voor onderhoud en herstellingen)298. Het College herinnert er aan dat 

het in zijn beslissing van 15 juni 2020 onder verwijzing naar de auditeur en om de door hem 

vermelde redenen oordeelde dat de concentratie de daadwerkelijke mededinging op de interbrand 

markt voor de detailhandel van nieuwe voertuigen niet significant zal belemmeren299. 

 

148. Wanneer geen prijsverhogend effect voor de bij de concentratie betrokken ondernemingen is 

aangetoond, is ook onvoldoende aangetoond dat concentratie, zelfs wanneer een vraag verhogend 

effect voor niet-erkende verdelers wordt aangenomen, hen zal aansporen tot prijsverhogingen. Zij 

concurreren immers wel op prijs300. 

 
296 Arrest van 24 november 2011, zaak T-296/09. Voorziening tegen dit arrest werd verworpen door het Hof in zijn arrest van 19 
september 2013, zaak C-56/12P. 
297 Beschikking van 27 mei 1992. 
298 Competition issues in aftermarkets, DAF-COMP(2017(2), p. 23. Zie in dezelfde zin de randnummers 80 en 89 van de Schriftelijke 
opmerkingen van de Aanmeldende partij van 28 oktober 2020. Het OESO rapport stelt overigens verder dat bij een merk-specifieke 
stroom afwaartse (secondary) relevante markt, een machtspositie alleen vast gesteld kan worden na analyse van de mededinging op de 
stroom opwaartse (primary) en stroom afwaartse markt (p. 24). Het College merkt in dit verband (p. 25 van het rapport) verder op dat in 
deze zaak de consumenten ook zo zij locked in kunnen zijn ten aanzien van de Tussenkomende partij, zij dat zeker niet zijn ten aanzien 
van de betrokken ondernemingen. Ook over een periode van 5-10 jaar zal de prijs van een nieuwe auto voor consumenten meer 
doorslaggevend zijn dan de kost van onderhoud (die door het Auditoraat op de zitting geraamd werd op ong. 320-400€ (zie ook 
Schriftelijke opmerkingen van de Tussenkomende partij van 26 augustus 2020, p. 18).De in het rapport vermelde mogelijkheid tot 
prijsdiscriminatie betref naar het oordeel van het College meer de prijszetting door de Tussenkomende partij dan het kortingenbeleid van 
de bij de concentratie betrokken ondernemingen. Op basis van deze drie elementen acht het College het niet aangetoond dat de bij de 
concentratie betrokken ondernemingen een marktmacht hebben op de markt voor onderhoud en herstellingen die door de concentratie 
significant zou worden vergroot. 
299 Randnummer 56 van de beslissing waarin verwezen wordt naar randnummer 182 van het Voorstel van beslissing van 25 mei 2020. Zie 
ook de randnummers15- 17 van de Schriftelijke opmerkingen van de Aanmeldende partij van 28 oktober 2020. 
300 Randnummers 55-57, 169-171 
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VIII.4.3. Verbintenisen  

 

149. De aanmeldende partij heeft op 30 oktober in de brief waarmee zij verbintenissen aanbiedt 

geschreven wat volgt : 

“De aanmeldende partij blijft van oordeel dat de aangemelde transactie de mededinging niet 

significant belemmert op een wezenlijk deel van de Belgische markt en herhaalt dan ook beleefd 

haar verzoek om  de aangemelde concentratie onvoorwaardelijk toelaatbaar te verklaren op 

grond van Artikel IV. 9 en Artikel IV 69 WER.  

Indien het College echter zou oordelen dat dergelijke verbintenissen niet nodig zouden zijn om de 

aangemelde concentratie toelaatbaar te verklaren, verzoekt de aanmeldende partij het College 

om niettemin akte te nemen van de neergelegde verbintenissen en geeft hierbij de toezegging dat 

zij deze voorgestelde verbintenissen volledig en vrijwillig zal naleven. 

De aanmeldende partij meent dat in zulke omstandigheden dit aanbod van vrijwillige naleving 

van de voorgestelde verbintenissen waarvan het college dan akte zou nemen, maar waarvan zij 

de naleving niet verplicht om de aangemelde transactie toelaatbaar te verklaren, een bijkomend 

feitelijk element is dat de grondslag van een mogelijke beslissing van toelaatbaarheid, die reeds 

op andere en op zich voldoende elementen van het dossier steunt, nog versterkt.”  

150. De Aanmeldende partij heeft de volgende gedragsverbintenissen aangeboden: 

1. “Delorge zal de huidige openingstijden die op dit ogenblik van kracht zijn in de concessies van 

Coox die op grond van de Transactie worden overgenomen handhaven voor een periode van 

drie jaar vanaf de Datum van Totstandkoming.  Deze verbintenis is slechts een 

minimumverbintenis en verbiedt Delorge niet om, indien Delorge dit gepast acht, de 

openingstijden van de Coox-concessie naar keuze te verlengen. 

2. Delorge verbindt er zich toe dat voor een periode van drie jaar vanaf de Datum van 

Totstandkoming geen sluiting tijdens vakantieperiodes in te lassen van de Coox-concessies die 

op grond van de Transactie worden overgenomen. 

3. Delorge verbindt zich er toe voor een periode van drie jaar vanaf de Datum van Totstandkoming 

dat zij in de Coox-concessies die op grond van de Transactie worden overgenomen een zelfde 

proportioneel aantal vervangwagens ter beschikking zal hebben voor de cliënten die op deze 

concessies een beroep tot om een herstel-of onderhoudswerk uit te voeren als het proportionele 

aantal vervangwagens dat op dit ogenblik in de relevante Delorge-vestigingen wordt 

aangeboden (huidig ratio : 1 vervangwagen per 750 doorgangen onderhoud en herstel per 

jaar).  
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4. Delorge verbindt er zich toe om binnen een termijn van drie jaar vanaf de Datum van 

Totstandkoming dat zij het systeem “Fleetback”  (een systeem waarbij live video chat het 

mogelijk maakt om met klanten te communiceren tijdens het uitvoeren van een onderhoud of 

herstel aan de wagen), in de Coox-concessies die op grond van de Transactie worden 

overgenomen zal invoeren.  

5. Delorge zal een jaarlijks rapport over de naleving van deze verbintenissen aan het Auditoraat 

toesturen.  Het rapport geeft een overzicht van de sluitingstijden zoals die tijdens het jaar 

waarover wordt gerapporteerd van kracht waren, een overzicht van het aantal vervangwagens 

dat in de Coox-concessies ter beschikking werden gehouden tijdens het jaar waarover wordt 

gerapporteerd en een overzicht van de beschikbaarheid van het systeem “Fleetback” dat in de 

Coox-concessies werd toegepast tijdens het jaar waarover wordt gerapporteerd.” 

151. De auditeur oordeelt in zijn Schriftelijke reactie van 12 november 2020 dat de concentratie 

ontoelaatbaar moet worden geacht bij gebrek aan structurele verbintenissen die de bezwaren die 

geformuleerd werden in het Voorstel van beslissing, en die in deze Schriftelijke reactie worden 

herhaald,  op een volledige en effectieve wijze mogelijks zouden kunnen wegnemen. Hij merkt 

daarbij op dat de verbintenis inzake de vervangwagens zelfs tot gevolg kan hebben dat Coox garages 

belet kunnen worden om een meer gunstige ratio aan te houden. 

 

152. De Aanmeldende partij heeft in haar Opmerkingen nota van 16 november 2020 betreffende de 

kritiek op de verbintenis inzake vervangwagens gesteld dat de ratio per concessie van 

vervangwagens waartoe de aanmeldende partij zich verbindt, slechts een minimum is, bepaald in 

het licht van de kennis en ervaring die Delorge de voorbije jaren heeft opgebouwd.  

 

153. Het Mededingingscollege verwijst betreffende zijn inschatting van de impact van de concentratie 

op de daadwerkelijke mededinging op een wezenlijk deel van de Belgische markt naar de 

economische analyse. 

 

154. Het College oordeelt dat de aangeboden verbintenissen concrete waarborgen bieden op een aantal 

punten waarop de kwaliteit van de dienstverlening voor consumenten afhankelijk blijkt te zijn van 

beslissingen van het groepsmanagement. Het acht gedragsverbintenissen in deze zaak daartoe 

meer geschikt dan structurele verbintenissen. Het College oordeelt dat het aanbieden van bindende 

verbintenissen aantoont dat de groep de hogere standaard van de bij de concentratie betrokken 

ondernemingen wil kiezen en niet streeft naar een grootste gemene deler of convergentie naar een 

lager niveau. 

 

155. Het Mededingingscollege oordeelt dat hiermee voldoende tegemoet is gekomen aan de onder 

randnummer 143 door het College uitgedrukte zorg. 



185 

 

 

VIII.4.4. Besluit  

 

156. Gelet op het geheel van deze elementen besluit het Mededingingscollege dat: 

a. het onwaarschijnlijk is dat de aangemelde concentratie een wezenlijk deel van de 

Belgische markt betreft in de zin van artikel IV.9, §§ 3-4 WER in zoverre de transactie 

betrekking heeft op de verzorgingsgebieden van Garage Jaspers in Bree en de Delorge 

garage in Lommel voor onderhoud en herstellingen van Skoda personenwagens,  

b. het de door de Aanmeldende partij neergelegde en in bijlage bij deze beslissing 

opgenomen verbintenissen aanvaardt; 

c.  niet is aangetoond dat de aangemelde concentratie mede gelet op deze verbintenissen 

voor het overige de daadwerkelijke mededinging op (i) de verzorgingsgebieden van 

Garage Jaspers in Bree en de Delorge garage in Lommel voor onderhoud en herstellingen 

van Skoda personenwagens, (ii) het geheel van de verzorgingsgebieden betreffende het 

onderhoud en herstellingen van Audi personenwagens van Coox Motors in Dilsen 

Stokkem, Delorge (automotive) in Hasselt en de Garage Willems in Genk, en (iii) het 

geheel van de verzorgingsgebieden betreffende het onderhoud en herstellingen van 

Volkswagen personenwagens en LCVs van de Garage Jaspers in Bree, de Garage Coox in 

Rekem, de Garage Delorge in Bilzen en de Garage Willems in Genk, significant zal 

beperken in de zin van artikel IV.9, §§3-4 WER. 

 

OM DEZE REDENEN 

 

Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel 69, §1, 2de lid WER:  

1. Dat de overname door de Holding Groep Delorge BV (Groep Automotive & Mobility Invest NV; 

de Aanmeldende partij) van Coox Gregor Management BV & Coox Jochem Management BV 

(Groep Coox), aangemeld bij de Belgische Mededingingsautoriteit onder nr. MEDE-C/C-

19/0049, toelaatbaar is onder voorwaarde dat de Holding Groep Delorge en de door haar 

gecontroleerde ondernemingen de verbintenissen nakomen die zij op 30 oktober 2020 heeft 

neergelegd en die opgenomen zijn in bijlage bij deze beslissing waar zij integraal deel van zijn; 

 

2. Dat: 

a. Indien betwisting ontstaat over de interpretatie, uitvoerbaarheid of het respecteren van 

de verbintenissen bedoeld onder (1) in dit dispositief, de Aanmeldende partij zich tot de 

auditeur-generaal kan wenden. De auditeur-generaal of een door haar aangestelde 

auditeur zijn bevoegd om deze verbintenissen te interpreteren en op het respecteren er 

van toe te zien bij toepassing van artikel IV.26, §3,7° WER.  
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b. Indien de interpretatie of een beslissing van de auditeur-generaal of de door haar 

aangestelde auditeur betwist wordt, of gemeend wordt dat de maatregelen dienen te 

worden gewijzigd of ingetrokken, de Aanmeldende partij of de auditeur-generaal of de 

door haar aangestelde auditeur de voorzitter kunnen vragen om een verbintenis te 

interpreteren, te herzien of in te trekken. 

 

c. Indien de auditeur-generaal oordeelt dat een onder (1) in dit dispositief opgelegde 

verbintenis niet naar behoren wordt uitgevoerd, kan zij de voorzitter vragen om een 

dwangsom op te leggen. 

 

d. Indien de voorzitter gevat wordt, dat verzoek onverwijld door het Secretariaat 

meegedeeld aan de andere betrokkene. Die moet over een termijn van vijf werkdagen 

beschikken om op dit verzoek te antwoorden. De voorzitter vat het College dat zal 

beslissen op de stukken tenzij de voorzitter een zitting organiseert. 

 

Aldus beslist op 19 november 2020 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques 

Steenbergen, voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het Mededingingscollege, 

Frank Naert en Gerben Pauwels, assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit. 

 

 

Voor het Mededingingscollege, 

 

 

J. Steenbergen 

Voorzitter 
 

 
Jacques Steenbergen 

voorzitter 
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Bijlage  

Zaak MEDE- C/C-19/0049 

verbintenissen aangeboden aan de Belgische Mededingingsautoriteit 

 

Overeenkomstig artikel IV.68 § 5 en 6 van het Wetboek van Economisch recht (“WER”), biedt Holding Groep 

Delorge B.V. (“Delorge”) hierbij de volgende verbintenissen (de “Verbintenissen”) aan de Belgische 

Mededingingsautoriteit (de “BMA”) aan.  

Deze Verbintenissen strekken ertoe om de beslissing tot toelaatbaarheid te bekomen overeenkomstig artikel IV. 

9, §1 WER (de “Beslissing”) van de overname van Coox Gregor Management & Coox Jochem Management 

B.V.(“Coox”)  (de “Transactie”). 

  

(A) Definities 

(1) In het kader van de Verbintenissen wordt onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: 

Datum van Totstandkoming: de datum waarop de Transactie tot stand wordt gebracht. 

Datum Beslissing: de beslissing van het Mededingingscollege waarbij de Transactie onder voorwaarden 

toelaatbaar wordt verklaard. 

Datum van Inwerkingtreding: de datum waarop de Beslissing wordt genomen. 

Verbintenissen: de gedragsverbintenissen die onder (B) worden opgesomd. 

 

(B) Verbintenissen 

(2) Om de daadwerkelijke en effectieve mededinging in de relevante verzorgingsgebieden te waarborgen verbindt 

Delorge zich tot de volgende gedragsverbintenissen :  

• Delorge zal de huidige openingstijden (een overzicht wordt gegeven in de Bijlage A)  die op dit 

ogenblik van kracht zijn in de concessies van Coox die op grond van de Transactie worden 

overgenomen handhaven voor een periode van drie jaar vanaf de Datum van Totstandkoming.  Deze 

verbintenis is slechts een minimumverbintenis en verbiedt Delorge niet om, indien Delorge dit gepast 

acht, de openingstijden van de Coox-concessie naar keuze te verlengen. 
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• Delorge verbindt er zich toe dat voor een periode van drie jaar vanaf de Datum van Totstandkoming 

geen sluiting tijdens vakantieperiodes in te lassen van de Coox-concessies die op grond van de 

Transactie worden overgenomen. 

• Delorge verbindt zich er toe voor een periode van drie jaar vanaf de Datum van Totstandkoming dat 

zij in de Coox-concessies die op grond van de Transactie worden overgenomen een zelfde 

proportioneel aantal vervangwagens ter beschikking zal hebben voor de cliënten die op deze 

concessies een beroep tot om een herstel-of onderhoudswerk uit te voeren als het proportionele 

aantal vervangwagens dat op dit ogenblik in de relevante Delorge-vestigingen wordt aangeboden 

(huidig ratio : 1 vervangwagen per 750 doorgangen onderhoud en herstel per jaar).  

• Delorge verbindt er zich toe om binnen een termijn van drie jaar vanaf de Datum van Totstandkoming 

dat zij het systeem “Fleetback”  (een systeem waarbij live video chat het mogelijk maakt om met 

klanten te communiceren tijdens het uitvoeren van een onderhoud of herstel aan de wagen), in de 

Coox-concessies die op grond van de Transactie worden overgenomen zal invoeren.  

 

(C) Rapportering  

(3) Delorge zal een jaarlijks rapport over de naleving van deze verbintenissen aan het Auditoraat toesturen.  Het rapport 

geeft een overzicht van de sluitingstijden zoals die tijdens het jaar waarover wordt gerapporteerd van kracht waren, 

een overzicht van het aantal vervangwagens dat in de Coox-concessies ter beschikking werden gehouden tijdens het 

jaar waarover wordt gerapporteerd en een overzicht van de beschikbaarheid van het systeem “Fleetback” dat in de 

Coox-concessies werd toegepast tijdens het jaar waarover wordt gerapporteerd. 

 

(D) Wijzigingsclausule 

(4) Het Auditoraat kan, in buitengewone omstandigheden op een met redenen omkleed verzoek van Delorge, waarin 

voldoende redenen worden aangegeven, één of meer van de aangegane verbintenissen opheffen, wijzigen of 

vervangen. Het verzoek leidt niet tot opschorting van de tenuitvoerlegging van de Verbintenissen en met name niet 

tot de opschorting van de einddatum van de termijn waarbinnen aan de Verbintenissen voldaan moet worden. 

(E) Inwerkingtreding 

(5) De Verbintenissen treden in werking op de datum waarop de Beslissing genomen is. 

 

Voor Holding Groep Delorge B.V., 
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BIJLAGE A 

OPENINGSUREN COOX DILSEN-STOKKEM 

Onthaal 

 

Verkoop 
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OPENINGSUREN COOX REKEM-LANAKEN 

SEAT 

Receptie 

 

Showroom 

 

Carrosserie 
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Werkplaats 

 

Volkswagen 

Receptie 

 

Showroom 

 

Carrosserie 
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Magazijn 

 

Volkswagen – CVI 

Onthaal 

 

Verkoop 
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OPENINGSUREN COOX BREE 

Skoda 

Receptie 

 

Showroom 

 

Magazijn 
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Werkplaats 

 

Volkswagen 

Onthaal 

 

Verkoop 

 

Werkplaats 
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Volkswagen – CVI 

Onthaal 

 

Verkoop 

 
 
 

 

 

 


