PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat

Vereenvoudigde procedure- Beslissing nr. BMA-2018-C/C-13-AUD van 8 mei 2018
Zaak nr. MEDE-C/C-18/0012: Willemen Groep NV/Kumpen NV
Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging Mededingingswet van 3 april 20131 , artikel IV.63, § 3 Boek IV.

1.

Op 25 april 2018, 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. De
voorgenomen concentratie betreft de verkrijging van uitsluitende zeggenschap door Willemen
Groep NV (verder “Willemen”) over Kumpen NV (verder “Kumpen”). Willemen, die via haar
dochteronderneming Aswebo NV (verder “Aswebo”) reeds 50% van de aandelen in Kumpen
aanhield, verwerft hiermee de resterende 50% aandelen in Kumpen NV teneinde om op
rechtstreekse en onrechtstreekse wijze de feitelijke zeggenschap en beslissingsmacht over
Kumpen te kunnen uitoefenen.

2.

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

3.

Willemen met maatschappelijke zetel te Boerenkrijgstraat 133, 2800 Mechelen omvat
verschillende bedrijven actief in de bouwsector, gaande van toeleveranciers over
aannemingsbedrijven tot projectontwikkeling, en is actief op zowel de Vlaamse als Waalse
markt. Zij is actief in de algemene aanneming via Willemen General Contractor NV en Franki NV.
In de burgerlijke bouwkunde is Willemen actief via Franki Contruct en Franki NV. Willemen is
eveneens actief in de wegenbouw en infrastructuurwerken via Aswebo en Aannemingen Van
Wellen. De Waal Solid Foundations is actief in funderingswerken en Sanitechniek NV zijn
activiteiten richten zich op de plaatsing van CV en sanitair. Tot slot is de NV BCS Investissement
actief in projectontwikkeling.

4.

De doelonderneming betreft Kumpen met maatschappelijke zetel te Paalsteenstraat 36, 3500
Hasselt. Zij is eveneens actief in de algemene bouwsector en wegenbouw, zowel op de Vlaamse
als de Waalse markt. Deze activiteiten omvatten onder meer infrastructuurwerken (gaande van
burgerlijke bouwkunde tot rioleringswerken), industriebouw, duurzame bouw en
projectontwikkeling.
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5.

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) 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.

6.

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.

7.

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

Charlotte Delmeire
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