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1. Op 13 maart 2017, 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 samenbrenging van de activiteiten met 

betrekking tot de exploitatie van tuincentra van Pentahold NV en Van Gastel NV onder een 

bestaande of nieuw op te richten vennootschap. Over die vennootschap zal gezamenlijke 

controle worden uitgeoefend door Pentahold en Van Gastel. 

2. De transactie omvat de activiteiten met betrekking tot exploitatie van de tuincentra van, 

enerzijds, de vennootschappen van de Garden Vision groep, die opereren onder de 

handelsnaam Oh!Green, en anderzijds, de vennootschappen van de Van Gastel groep, uitgebaat 

onder de handelsnamen Walter Van Gastel en Intratuin. 

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. De Garden Vision groep staat onder controle van Garden Vision NV, dochtervennootschap van 

Pentahold NV, een investeringsmaatschappij met maatschappelijke zetel te Xavier De Cocklaan 

72, 9831 Deurle (Sint-Martens-Latem), en omvat de dochtervennootschappen Hobby Garden 

Hubert SA, D.M. Distribution SA, Goldie SA, Magasins Super Jardin SA en Disvert SA, ofwel de 

Oh!Green winkelpunten. 

5. De Van Gastel groep staat onder controle van Van Gastel NV, die actief is in de exploitatie van 

tuincentra. Van Gastel NV, met maatschappelijke zetel te Koralenhoeve 35, 2160 Wommelgem, 

is een dochtervennootschap van Teweka NV, een holdingmaatschappij, en omvat de 

dochtervennootschappen Van Gastel Ekeren BVBA, Van Gastel Sint-Katelijne-Waver BVBA, Van 

Gastel Balen BVBA, Van Gastel Ninove BVBA, Intratuin Aarschot BVBA, Intratuin Olen NV en 

Intratuin Zwijndrecht BVBA. 
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  B.S. van 26 april 2013 



6. De relevante economische sector is NACE – code 4776  (Detailhandel in bloemen, planten, 

zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voedsel voor huisdieren in gespecialiseerde winkels). 

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 2007i.  

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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 B.S. van 4 juli 2007. 


