PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat
Vereenvoudigde procedure – Beslissing nr. BMA-2017-C/C-01-AUD van 16 januari 2017
Zaak nr. MEDE-C/C-16/0042 : Senior Living Group NV / Onafhankelijke Thuiszorg
Verenigingen
Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de Mededinging –
Mededingingswet van 3 april 2013 , artikel IV.63, § 31.
1.

Op 21 december 2016, ontving de auditeur-generaal van de Belgische
Mededingingsautoriteit een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10. §
1 van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV en van boek V in het
Wetboek van economisch recht (B.S., 26 april 2013). De voorgenomen concentratie
betreft de verwerving van de controle over Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen (hierna
“OTV”) door Senior Living Group.

2.

De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure
zoals bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht.

3.

Senior Living Group (hierna “SLG”) is actief als uitbater van woonzorgcentra en
assistentiewoningen. In een aantal van haar vestigingen biedt SLG ook in beperkte mate
diensten aan van kortverblijf, herstelverblijf en dagopvang. SLG behoort tot de Franse
Korian groep die actief is in Frankrijk, Duitsland, Italië en België in de sector van de
residentiële ouderenzorg. SLG heeft haar zetel in 2550 Kontich, Satenrozen 1b.

4.

De doelondernemingen zijn volgende OTV-entiteiten : Seniorplaza Invest CVBA, Senior
Plaza Concept VOF, Residentie Seniorplaza CVBA, Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen
CVBA met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Overwinningsstraat 133-135 en Plaza
Catering CVBA met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Overwinningsstraat 135.
Tevens behoren acht VZW’s tot de doelonderneming. De doelonderneming biedt in
hoofdzaak diensten van gezinszorg aan, d.w.z. personenzorg, huishoudelijke hulp en
schoonmaakhulp. Daarnaast is OTV actief in de residentiële ouderenzorg. Er is tevens een
activiteit als dienstencheque-onderneming (Onafhankelijke Thuiszorg Vaartland VZW en
Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen VZW) en de uitbating van een orthoshop (OTV
Diensten & Service VZW).

5.

De verkopers zijn natuurlijke personen, actief als aandeelhouder en bestuurder in diverse
vennootschappen, waaronder de doelonderneming.

6.

De relevante economische sectoren zijn NACE – code 88.101 (activiteiten van gezins- en
bejaardenzorg m.u.v. (thuis)verpleging), 86.906 (verpleegkundige activiteiten), 87.302
(serviceflats voor ouderen), NACE-code 87.101 (rust- en verzorgingstehuizen) en 87.301
(rusthuizen voor ouderen).
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B.S. van 26 april 2013

7.

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 1, C : “… twee of meer ondernemingen fuseren, of één of meer
ondernemingen verwerft of verwerven de uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap over
een andere onderneming en : i) twee of meer van de partijen bij de concentratie verrichten
bedrijfsactiviteiten op dezelfde productmarkt en geografische markt (horizontale relatie),
mits hun gezamenlijke marktaandeel minder dan 25% bedraagt,…” 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 2007 .

8.

Zoals bepaald in artikel IV.63, § 3 van het Wetboek van Economisch Recht 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 van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te
worden beschouwd als een toelatingsbeslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit in
de zin van artikel IV.61 § 2, 1° van het wetboek.

De auditeur-Antoon Kyndt
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