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1. Op 15 januari 2019, 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 overname door de Gewone Commanditaire Vennootschap 

STAPAL (hierna ‘GCV STAPAL’) van de vennootschappen NV MV Management, NV Ets. Vanden 

Bergh & Fils en BVBA MV Investments (hierna ‘Groep VDB’). 

2. De GCV STAPAL is een holdingvennootschap en houdster van aandelen van [VERTROUWELIJK] 

vennootschappen (hierna ‘Groep STAPAL’).  Ze heeft haar maatschappelijke zetel te Bellemond 

21, 2970 Schilde. Binnen Groep STAPAL is de NV Desco rechtstreeks actief in de sector van sanitair 

en HVAC (verwarming, ventilatie, airconditioning of koeling), meer bepaald groothandel en in 

beperkte mate ook kleinhandel. [VERTROUWELIJK] 

3. Binnen de Groep VDB hebben de genoemde vennootschappen hun maatschappelijke zetel te Rue 

de la Posterie 21, 5030 Gembloux. De NV Ets. Vanden Bergh & Fils is rechtstreeks actief in de 

groothandel van sanitair en HVAC en in beperkte mate ook kleinhandel. [VERTROUWELIJK].  

4. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 

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

5. Na de concentratie zal de GCV STAPAL de uitsluitende zeggenschap verwerven over alle 

vennootschappen behorend tot de Groep VDB als gevolg van de overname van alle aandelen in 

de genoemde vennootschappen. 

6. 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. 

                                                           
1 B.S. van 26 april 2013 
2 B.S. van 4 juli 2007 



7. 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. 

8. 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 


