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BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT 

 

Auditoraat 

 

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2017-C/C-30-AUD van 5 september 2017 

Zaak nr. MEDE-C/C-17/0029: Vereno N.V./Auto Terminus Brugge N.V. & Auto Terminus 

Oostende N.V. 

Boek IV - Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging - 

Mededingingswet van 3 april 2013, artikel IV.63, §3
1
 

1. Op 24 augustus 2017 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit 

(hierna: “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 (hierna: "WER"). De voorgenomen concentratie betreft de overname van Auto Terminus 

Brugge N.V. en Auto Terminus Oostende N.V. door Vereno N.V. 

2. De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 

bepaald in artikel IV.63, §1 WER. 

3. Auto Terminus Brugge N.V., met maatschappelijke zetel te Pathoekweg 40, 8000 Brugge, en Auto 

Terminus Oostende N.V., met maatschappelijke zetel te Marconistraat 1, 8400 Oostende, zijn beiden 

vennootschappen naar Belgisch recht die als officiële Mercedes-Benz concessiehouders actief zijn in 

de aan- en verkoop en de dienst na verkoop van nieuwe en gebruikte personenwagens, lichte 

bedrijfsvoertuigen, trucks alsook de verkoop van onderdelen van het merk Mercedes-Benz aan 

andere partijen dan eindafnemers. De dienst na verkoop bestaat uit de controle en onderhoud van 

Mercedes-Benz voertuigen en het verrichten van herstellingen.  

4. Auto Terminus Brugge N.V. en Auto Terminus Oostende N.V. hebben de gezamenlijke 

zeggenschap over Auto Terminus Lease N.V., met maatschappelijke zetel te Pathoekweg 40, 8000 

Brugge, een onderneming naar Belgisch recht actief in de terbeschikkingstelling en/of verhuur van 

vervangwagens aan klanten gedurende onderhouds- en/of herstellingswerken.  

5. Auto Terminus Brugge N.V. heeft verder de uitsluitende zeggenschap over AT Cools B.V.B.A., met 

maatschappelijke zetel te Gistelsesteenweg 330, 8490 Jabbeke, een onderneming naar Belgisch 

recht actief als erkend verkooppunt van nieuwe Mercedes-Benz voertuigen.  

6. De huidige moedermaatschappij van Auto Terminus Brugge N.V. en Auto Terminus Oostende N.V. 

betreft de onderneming Uylenvlucht B.V.B.A, met maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 57, 8020 

Oostkamp, en houdt alle aandelen in Auto Terminus Brugge N.V. en Auto Terminus Oostende N.V. 

7. De koper betreft Vereno N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel 

te Hoge Barrierestraat 10, 8800 Rumbeke. Vereno N.V. is actief als holdingmaatschappij met 

deelnemingen in Vereenooghe N.V. en Almiver B.VB.A. 
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8. Vereenooghe N.V., met maatschappelijke zetel te Hoge Barrierestraat 10, 8800 Rumbeke, is een 

vennootschap naar Belgisch recht actief als officiële Mercedes-Benz concessiehouder in de aan- en 

verkoop en de dienst na verkoop van nieuwe en gebruikte personenwagens, lichte bedrijfs-

voertuigen, trucks alsook de verkoop van onderdelen van het merk Mercedes-Benz aan andere 

partijen dan eindafnemers. De dienst na verkoop bestaat uit de controle en onderhoud van 

Mercedes-Benz voertuigen en het verrichten van herstellingen. 

9. Almiver B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te Hoge Barrierestraat 10, 8800 Rumbeke, is een 

vennootschap naar Belgisch recht die actief is als vastgoedpoot van Vereno N.V. 

10. De transactie zal tot stand worden gebracht door de verwerving van alle aandelen van Auto 

Terminus Brugge N.V. en Auto Terminus Oostende N.V. huidig in het bezit van Uylenvlucht B.V.B.A. 

door Vereno N.V., waarna Vereno N.V. de uitsluitende zeggenschap zal uitoefenen over Auto 

Terminus Brugge N.V. en Auto Terminus Oostende N.V., evenals de controle over Auto Terminus 

Lease N.V. en AT Cools B.V.B.A. 

11. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt 

binnen het toepassingsgebied van Boek IV 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. 

12. 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. 

13. 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  

 

Jellis De Coninck 
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