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Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de Mededinging – 
Mededingingswet van 3 april 2013 , artikel IV.63, § 31. 

 
 

1. Op  22 september 2016 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.  
 

2.  De voorgenomen concentratie betreft het verwerven door WPEF VI Holding Coöperatief 
W.A. (verder “WPEF”), onder de ultieme zeggenschap van Waterland Private Equity 
Investments B.V. (verder “Waterland”), van de indirecte uitsluitende zeggenschap over 
Scholt Energy Holding N.V. (verder “Scholt”).  
 

3. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 
bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht (verder “WER”).  
 

4. WPEF (koper), met maatschappelijke zetel te Nieuwe ’s-Gravelandseweg 17, 1405 HK 
Bussum, Nederland, is een holdingmaatschappij bestuurd door Waterland, welke een 
onafhankelijke participatiemaatschappij is die met eigen vermogen investeert en via haar 
maatschappijen participeert in ondernemingen.  
 

5. Scholt (doelonderneming), met maatschappelijke zetel te Parallelweg Oost 35, 5555 XA 
Valkenswaard, Nederland, is energieleverancier (gas en elektriciteit) aan zakelijke 
gebruikers in Nederland, België en Duitsland. Scholt levert zowel aan groot- als 
kleinverbruikers en verleent tevens diensten gerelateerd aan het leveren van energie. 
Daarnaast koopt en verkoopt het termijnposities in gas en elektriciteit ten behoeve van 
haar leveringsactiviteiten. 
 

6. Scholt Group B.V., met maatschappelijke zetel te Parallelweg Oost 35, 5555 XA 
Valkenswaard, Nederland en Acoform N.V., met maatschappelijke zetel te Dr. 
Adriaensstraat 16, 8210 Zedelgem, België, zijn de verkopers. 
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7. Na de concentratie zal WPEF de indirecte uitsluitende zeggenschap verwerven over Scholt 

(doelonderneming). Na de concentratie zullen alle aandelen in Scholt worden gehouden 
door de nieuw op te richten onderneming SEC Holding B.V. De voorgenomen transactie 
wordt geïmplementeerd overeenkomstig de bepalingen van de koopovereenkomst van 14 
september 2016 (SPA) . 
 

8. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie 
valt binnen het toepassingsgebied van Boek IV WER en categorie II. 1. b) 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. 
 

9.  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.  
 

10. 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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