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BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT 

Auditoraat

 

Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging – Wet van 2 
mei 2019, artikel IV.70, §3 WER 

Zaak nr. MEDE-C/C-22/0017: BEE Dealer Holding BELUX NV/Groep Vereenooghe 

Vereenvoudigde procedure - Beslissing BMA-2022-CC-17-AUD van 16 mei 2022 
 

1. Op 3 mei 2022 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit 
(hierna: "BMA") een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, §1 van het 
Wetboek van Economisch Recht (hierna: "WER").  
 

2. De voorgenomen transactie betreft de verwerving van uitsluitende zeggenschap door BEE 
Dealer Holding BELUX NV over Vereno NV en haar rechtstreekse en onrechtstreekse 
dochtervennootschappen Vereenooghe NV en Proot NV (hierna “Groep Vereenooghe”). De 
aard van de concentratie is een verwerving van volledige zeggenschap in de zin van artikel 
IV.6, §1, 2° WER. 

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

bepaald in artikel IV.70, §1 WER. 
 

4. BEE Dealer Holding BELUX NV, met maatschappelijke zetel te Noordersingel 19 2140 
Antwerpen en ondernemingsnummer 0696.670.430, is de voormalige Van Mossel 
Automotive Groep 4 NV (verder ”Van Mossel”). Van Mossel maakt deel uit van de groep BEE 
Holding B.V. De Groep van de Koper is sinds 2018 actief in België voor wat betreft de verkoop 
van personenwagens, lichte commerciële voertuigen (LCV’s) en vrachtwagens en dit voor de 
volgende merken: Peugeot, Citroën, DS, Opel, Alfa Romeo, Fiat, Abarth, Jeep, Nissan, Kia, 
Mercedes-Benz, Mercedes-Vans, Mercedes-Trucks, Volvo, Polestar, Jaguar, Land Rover, 
Ford, Hyundai, Maxus, Suzuki, Isuzu, MG, Volvo, Renault, Dacia.  

 
5. Naast de verkoop van verschillende soorten voertuigen is de Groep van de Koper ook actief 

in operationele autoleasing activiteiten, de verkoop van tweedehandswagens en 
carrosserieherstelling. Ten slotte komt de Groep van de Koper ook tussen bij bepaalde 
financiële diensten.  

 
6. Vereno NV met maatschappelijke zetel te Hoge-Barrièrestraat 10 8800 Roeselare en  

ondernemingsnummer 0450.415.342 is de moedervennootschap van Vereenooghe NV met 

maatschappelijke zetel te Hoge-Barrièrestraat 10 8800 Roeselare en ondernemingsnummer 

0450.414.946.  Vereenooghe houdt 100% van de aandelen in Proot NV met 

maatschappelijke zetel te Natiënlaan 167 8300 Knokke-Heist en ondernemingsnummer 

0873.502.024.   
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7. Vereno NV is een holdingvennootschap zonder operationele activiteiten.  

8. Vereenooghe NV is actief in de verkoop, het herstel, het onderhoud, lease en verhuur van 

(nieuwe en tweedehands) personenwagens, LCV’s en middelzware en zware vrachtwagens. 

De vestigingen van Vereenooghe NV bevinden zich in: Knokke-Heist, Brugge, Ieper, Jabbeke, 

Oostende, Roeselare, Tielt, Torhout, Veurne.  

9. Proot NV is actief in het herstel en het onderhoud van (nieuwe en tweedehands) 

personenwagens en LCV’s voor het merk Mercedes-Benz. Proot NV heeft één vestiging in 

Knokke-Heist.  

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

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

categorie II.1.b) en c) (i) zoals 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 20071. 

11. 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. 

12. Overeenkomstig artikel IV.70, §4 WER geldt de beslissing van de auditeur als een beslissing 

van het Mededingingscollege dat de concentratie toelaatbaar is.  

 
 

De auditeur, 
 

Bert Stulens 
 

 
1 B.S. van 4 juli 2007. 


