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Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2015-C/C-16-AUD van 9 juni. 
Zaak nr. . MEDE-C/C-15/0012: NV Kreon Holding - NV Ritmo Interim - BVBA Ritmo 
Dienstencheques 
Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de Mededinging – 
Mededingingswet van 3 april 2013 , artikel IV.63, § 31. 
 

 

1. Op 21 mei 2015, ontving de auditeur-generaal van de 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 de overname door KREON HOLDING NV (koper)  van 
alle aandelen in NV Ritmo Interim en BVBA Ritmo Dienstencheques (doelondernemingen) 
verkocht  door B-Max Holding BVBA, Mamax NV en mevrouw Beatrix van Valkenburg van de 
Kreke (verkopers). Op basis van de koopovereenkomst van 29 april zal NV Kreon Holding de 
aandelen verwerven. De closingdatum is voorzien op de 5de werkdag na de goedkeuring van 
de concentratie en dient uiterlijk 29 juni 2015 te zijn. 

 
3. De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure 

zoals bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht. 
 

4. NV Kreon Holding (koper), gevestigd te  Kapelveldstraat 23 - 3690 Zutendaal, is actief op 
verschillende gebieden: tewerkstellen van tijdelijke werkkrachten, rekruteren en selecteren 
van vaste werkkrachten, personeelsadministratie, outplacement, HR-ondersteuning, plaatsen 
van werknemers via het systeem van dienstencheques, softwareontwikkeling en 
vastgoedmarkt. 
 

5. NV Ritmo Interim (doelonderneming 1), gevestigd te Amerikalei 187/401 - 2000 Antwerpen, is 
actief in het tewerkstellen van tijdelijke werkkrachten, rekruteren en selecteren van vaste 
werkkrachten en diverse diensten zoals personeelsadministratie, outplacement, HR-
ondersteuning.  
 

6. BVBA Ritmo Dienstencheques (doelonderneming 2), gevestigd te  Amerikalei 187/401 - 2000 
Antwerpen, is actief in het plaatsen van werknemers via het systeem van dienstencheques. 
 

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 
onder categorie c) (i) (tijdelijke werkkrachten - horizontale relatie), zoals vermeld in de nadere 
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regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties, goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 20072. 
 

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 het Mededingingscollege in de zin van artikel 
IV.61, § 2, eerste lid, 1° van het wetboek.   
 

 
De auditeur 
Devi Wyns 
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