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Vereenvoudigde procedure -Beslissing nr. BMA-2015-C/C-70-AUD van 2 december 2015. 
Zaak nr. MEDE-C/C-15/0036 : A.J. Timber SAS - Deli Home Products BV en Houtwerf 
International BV 
Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de Mededinging – 
Mededingingswet van 3 april 2013 , artikel IV.63, § 31. 
 

1. Op 17 november 2015 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (verder 

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

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

“WER”). De voorgenomen concentratie betreft het verwerven van gezamenlijke controle over Active 

JéWé Timber SAS (verder “AT”) door Deli Home Products BV (verder “Deli”) en Houtwerf International 

BV (verder “HWI”). 
 

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

artikel IV.63, § 1 WER. 

3. Op 20 januari 2015  werd een Share and Purchase Agreement (SPA) ondertekend door  Deli als koper, 

samen met HWI als verkoper welke ook de aanmeldende partijen zijn, waardoor Deli 50% van AT 

verwerft (Franse dochter van HWI) en samen met HWI de gezamenlijke zeggenschap zal  verkrijgen 

over AT. 

4. Deli, met maatschappelijke zetel te Schelluinsestraat 15, 4203NJ Gorinchem, Nederland, is 

hoofdzakelijk actief in het leveren van hout en bouwmaterialen aan de bouwsector in Nederland en 

het leveren van constructie- en decoratiematerialen aan doe-het-zelf ketens en tuincentra in Europa. 

Deli houdt zich bezig met de groothandel in diverse bouwmaterialen waaronder hoofdzakelijk 

houtproducten. Deli is in Frankrijk actief via haar dochtermaatschappijen JéWé France en Universal 

Trading. 

5. HWI, met maatschappelijke zetel te Produktieweg 62-70, 2382PD Zoeterwoude, is voornamelijk actief 

in de groothandel van bouwmaterialen waaronder voornamelijk houtproducten. HWI is in Frankrijk 

actief via haar dochtermaatschappij AT welke eveneens actief is in de groothandel van 

bouwmaterialen. 

6. Na de concentratie zullen de aanmeldende partijen de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over AT 

met de naam AJ Timber (doelonderneming). AJ Timber zal zich uitsluitend bezighouden met het 

verdelen van bouwmaterialen op de Franse markt en zal niet grensoverschrijdend actief zijn. 
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7. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt binnen 

het toepassingsgebied van Boek IV. WER en categorie a ( i & ii) opgenomen in de nadere regels voor 

een vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering 

van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 20072. 

8.  Zoals bepaald in artikel IV.63, § 3 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.  

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

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

 

De auditeur-Carl Wettinck 
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