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R&S Retail (koper) met maatschappelijke zetel te Oostweg 2, 2723 RH Zoetermeer beheert een 

damesmode-retailketen in Nederland. De groep is niet actief in België. De heer Rens van de Schoor, 

die uitsluitende zeggenschap heeft over R&S Retail, heeft tevens uitsluitende zeggenschap over 

BrantNew, de houdstermaatschappij van de groep Brantano die in België en Luxemburg een 

schoen-retailketen beheert  onder het merk Brantano. 

FNG Group (doelonderneming), onder de gezamenlijke zeggenschap van de heer Penninckx, 

mevrouw Maes en de heer Bracke, met maatschappelijke zetel te Bautersemstraat 68A, 2800 

Mechelen, heeft een modehuis dat actief is op het gebied van dames- en kinderkleding en 

accessoires, voornamelijk in de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Bepaalde ketens verkopen 

ook dames- en kinderschoenen. 

De transactie zal tot stand worden gebracht doordat R&S Retail een bod uitbrengt op alle 

uitstaande aandelen en warranten in FNG Group waardoor ze de uitsluitende zeggenschap verkrijgt 

 over FNG Group. Na de concentratie zal R&S Retail (en derhalve naar aanleiding van de Brantano 

Aankoopoptie, mogelijks ook BrantNew) onder de gezamenlijke zeggenschap staan van de vier 

hiervoor genoemde natuurlijke personen.  

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 (verder “WER”) en 

categorie II 1 c (i)  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. 

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.  

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 

De integrale tekst van de beslissing is beschikbaar op de website van de Belgische 
Mededingingsautoriteit. Website: www.mededinging.be  - www.concurrence.be 
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