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1. Op 30 oktober 2020 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit 

(verder “BMA”) een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, §1 van de wet van 2 mei 

2019 houdende wijzigingen van boek I “Definities”, van boek XV “rechtshandhaving” en vervanging van 

boek IV “Bescherming van de mededinging” van het Wetboek van economisch recht. De voorgenomen 

concentratie betreft de verwerving door Etablissementen Fr. Colruyt NV van uitsluitende zeggenschap 

over Fraluc NV, holding- en servicevennootschap waarin de Belgische kledingketens Zeb, Pointcarré, The 

Fashion Store en Zeb For Stars werden ondergebracht. In 2014 had Etablissementen Fr. Colruyt NV reeds 

gezamenlijke zeggenschap verworven over Fraluc NV samen met de manager-aandeelhouders2.  

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

bepaald in artikel IV.70, §1 van het Wetboek van economisch recht (verder “WER”).  

3. Etablissementen Fr. Colruyt NV (hierna ‘Colruyt’ genoemd) met maatschappelijke zetel te 

Edingensesteenweg 196, 1500 Halle en met ondernemingsnummer 0400.378.485 behoort tot een groep 

van vennootschappen die voornamelijk actief is in de detailhandel van onder meer dagelijkse 

consumptiegoederen en foodservice. Naast deze kernactiviteiten heeft deze groep ook activiteiten met  

betrekking tot tankstations, hernieuwbare energie en print- en documentmanagement. 

4. Fraluc NV met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 183, 1785 Merchtem en 

ondernemingsnummer 0553.548.910 is de holding- en servicevennootschap van een groep van 

vennootschappen die actief is in de detailhandel van merkkleding en accessoires, gekend onder de 

commerciële benamingen Zeb, Pointcarré, The Fashion Store en Zeb For Stars.   

                                                           
1  B.S. van 24 mei 2019. 
2  Beslissing nr. 2014-C/C-17-AUD van 14 augustus 2014 



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

binnen het toepassingsgebied van boek IV WER en categorie II. 1. c) en d)  opgenomen in de nadere regels 

voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 20073. 

6. Zoals bepaald in artikel IV.70, §3 WER, stelt de auditeur vast dat aan de voorwaarden voor 

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

aanleiding geeft tot verzet.  

7. Conform artikel IV.70, §4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een toelatingsbeslissing 

van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.66 §2, 1° WER.  

De auditeur, 

 

Bert Stulens 

 

                                                           
3  B.S. van 4 juli 2007.  


