
 

PUBLIEKE VERSIE  

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit 

Beslissing BMA-2020-C/C-20 van 15 juni 2020 in toepassing van artikel IV. 66, 
§1 en §2 van het Wetboek van economisch recht ingevoegd door de Wet van 
2 mei 2019 

 

Zaak nr. MEDE-C/C-19/0049 

Holding Groep Delorge B.V. (Groep Automotive & Mobility Invest N.V.) / 

Coox Gregor Management B.V. & Coox Jochem Management B.V. (Groep 

Coox) 

 

I. Procedure  

1. Op 30 juni 2018 heeft de aanmeldende partij een eerste ontwerp van aanmelding aan het Auditoraat bezorgd 

op basis van een vereenvoudigde aanmeldingsprocedure.1  

2. Op 7 september 2018 heeft het Auditoraat de aanmeldende partij op de hoogte gebracht om over te gaan tot 

een volledige concentratieprocedure, gelet op een initiële marktaandeelberekening van het Auditoraat waarbij op 

minstens één relevante markt een 25%-drempel wordt overschreden.2 

3. Teneinde het belang en de mogelijke gevolgen van de voorliggende concentratie te kunnen inschatten, werden, 

met instemming van de aanmeldende partij3, tijdens de prenotificatiefase verzoeken om inlichtingen verstuurd 

naar concurrenten van de aanmeldende partij op de verschillende relevante markten. 

4. Op 8 november 2018 heeft het Auditoraat, op schriftelijk verzoek4 van de aanmeldende partij, aanvullende vragen 

bezorgd aan de aanmeldende partij met het oog op een vervollediging van het aanmeldingsformulier binnen het 

kader van een volledige aanmeldingsprocedure, waaronder met name een aanvulling van de contactlijst met de 

                                                      
1 Onderzoeksdossier, punt 1.4. 
2 Zie onderzoeksdossier, punt 1.8. 
3 Zie onderzoeksdossier, punt 1.13. 
4 Zie onderzoeksdossier, punt 1.15. 
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(voornaamste) onafhankelijke concurrenten. Op deze datum werden tevens de eerste verzoeken om inlichtingen 

naar een selectie van erkende concessiehouders verstuurd.5 

5. Op 29 november 2018 heeft het Auditoraat een marktaandeelberekening op een markt voor onderhoud en herstel 

meegedeeld aan de aanmeldende partij alsook een indicatie van het gezamenlijke verzorgingsgebied, teneinde 

de aanmeldende partij toe te laten een relevante lijst met onafhankelijke concurrenten te kunnen samenstellen.6 

6. Op 14 februari 2019 heeft de aanmeldende partij (onder meer) een definitieve lijst aangebracht van concurrenten 

die actief zouden zijn in onderhoud en herstel aan personenwagens en LCV.7 Op basis hiervan werden op 28 maart 

2019 een reeks verzoeken om inlichtingen verstuurd naar een selectie van concurrenten actief in onderhoud en 

herstel aan personenwagens en LCV.8 

7. Op 15 maart 2019 heeft het Auditoraat de aanmeldende partij verder op de hoogte gebracht dat de tussentijdse 

(niet-aanmeldingsplichtige) overnames tijdens de lopende prenotificatieperiode bijkomend moeten worden 

betrokken in de mededingingsanalyse. De aanmeldende partij werd gevraagd om deze verkoopsdatabases aan 

het Auditoraat te bezorgen.9 

8. Op 19 april 2019 heeft de aanmeldende partij de desbetreffende verkoopsdatabases alsook een definitieve lijst 

aangebracht van concurrenten die actief zijn in carrosserie aan personenwagens en LCV.10 Op 2 mei 2019 werden 

er een reeks verzoeken om inlichtingen verstuurd naar een selectie van concurrenten actief in carrosserie-

werkzaamheden.11 

9. Er werden eveneens verzoeken om inlichtingen gericht aan meerdere onafhankelijke garageconcepten (29 maart 

2019) alsook Informex (2 april 2019)12, alsook gegevens gevraagd aan D’Ieteren en de DIV13. 

10. Op 31 mei 2019 bezorgde de aanmeldende partij een eerste ontwerp van aanmeldingsformulier binnen het kader 

van een volledige concentratieprocedure aan het Auditoraat.14 

11. Gedurende deze prenotificatiefase stelde het Auditoraat vast dat alle overblijvende erkende concessiehouders 

achtereenvolgens werden opgezegd door de importeur D’Ieteren ofwel zelf het voorwerp werden van een (niet-

aanmeldingsplichtige) overname door de aanmeldende partij. Dit leidde uiteindelijk tot de volledige afwezigheid 

van erkende concessiehouders in en rond het gebied van de aanmeldende partij. Deze nieuwe situatie noopte 

het Auditoraat tot een meer gedetailleerd onderzoek van de sterkte van de onafhankelijke marktspelers actief 

in onderhoud en herstel aan personenwagens en/of LCV. 

12. Er werden hiervoor verzoeken om inlichtingen verstuurd naar Car-Pass (17  juni 2019, 19 augustus 2019, 2 oktober 

2019) alsook de voornaamste onafhankelijke concurrenten die werden geïdentificeerd a.d.h.v. Car-Pass-gegevens 

(9 oktober 2019).15 

                                                      
5 Zie onderzoeksdossier, punt 4.1.1. 
6 Zie onderzoeksdossier, punt 1.17. 
7 Zie onderzoeksdossier, punt 1.23. 
8 Zie onderzoeksdossier, punt 4.1.3. 
9 Zie onderzoeksdossier, punt 1.24. 
10 Zie onderzoeksdossier, punt 1.25. 
11 Zie onderzoeksdossier, punt 4.1.2. 
12 Zie onderzoeksdossier, punten 4.1.4 en 4.1.5. 
13 Zie onderzoeksdossier, punten 5.1 en 5.2. 
14 Zie onderzoeksdossier, punt 1.28. 
15 Zie onderzoeksdossier, punten 4.1.6. en punt 6. 
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13. Op 26 september 2019 heeft de auditeur en het onderzoeksteam hieromtrent een plaatsbezoek gebracht aan 

de Holding Groep Delorge te Hasselt.16 

14. Op 4 oktober 2019 heeft het Auditoraat de aanmeldende partij de resultaten van het voormelde onderzoek op 

basis van gegevens voor het jaar 2017 schriftelijk meegedeeld.17 

15. Op 14 november 2019 heeft het Auditoraat zijn opmerkingen verstuurd op het ontwerp van aanmeldingsformulier 

van 31 mei 2019 en daarbij aangegeven dat de voorgenomen concentratie kon aangemeld worden.18 

[VERTROUWELIJK]1920 

16. Op 21 december 2019 ontving het Auditoraat een tweede ontwerp van aanmelding. Na verder overleg met het 

Auditoraat werd de concentratie aangemeld op 24 december 2019.21 

17. Op dezelfde dag werd Jellis De Coninck, attaché bij de Belgische Mededingingsautoriteit (hierna: “BMA”), door 

de auditeur-generaal aangewezen als auditeur belast met de dagelijkse leiding van het onderzoek. Michiel 

Vervloet, attaché bij de BMA, werd door de auditeur-generaal toegevoegd aan het onderzoeksteam. De heren 

Bert Willekens en Jeroen Vander Cruyssen, beiden economisch expert, hebben bijstand verleend aan het 

onderzoek. Overeenkomstig artikel IV.27, §4 Wetboek van economisch recht (hierna: “WER”) werd Bert Stulens 

aangewezen als auditeur-adviseur. 

18. Tijdens de onderzoeksfase werd echter vastgesteld dat de gecorrigeerde omzet van de geactualiseerde versie 

eveneens betrekking had op andere garages die niet werden aangegeven door het Auditoraat op 18 november 

2019.22 Deze inhoudelijke wijzigingen werden echter niet door de aanmeldende partij aan het Auditoraat 

meegedeeld in haar antwoord van 19 november 2019 noch expliciet vermeld in een verdere brief op datum van 

23 december 2019.23 

19. Gelet op het feit dat deze inhoudelijke wijzigingen een aanzienlijke invloed uitoefenden op de berekeningen van 

de marktaandelen, de concurrentiële analyse en de uiteindelijke beoordeling van de voorgenomen concentratie, 

stelde het Auditoraat op 14 januari 2020 op basis van artikelen IV.63, §1 en IV.64, §2 WER de onvolledigheid van 

de te verstrekken inlichtingen in het aanmeldingsformulier vast.24 Deze brief werd aangevuld met een 

bijkomende brief op 28 januari 2020 waarbij de aanmeldende partij werd verzocht een nieuwe geamendeerde 

aanmelding bij de BMA neer te leggen, waarin de ontbrekende informatie wordt aangeleverd.25 Er werd (met 

name) gevraagd om de databases en opgegeven omzet opnieuw samen te stellen en deze telkens te verzoenen 

met de boekhoudkundige jaarrekeningen (inclusief het jaar 2018), alsook de relevante marktaandeel-

berekeningen aan te leveren. 

                                                      
16 Zie onderzoeksdossier, punt 1.40. 
17 Zie onderzoeksdossier, punt 1.39. 
18 Zie onderzoeksdossier, punt 1.44. 
19 waarop de berekeningen voor de marktaandelen in onderhoud en herstel van het Auditoraat waren gebaseerd. 
20 Zie onderzoeksdossier, punten 1.45 en 1.46. 
21 Zie onderzoeksdossier, punten 1.53 en punt 2.1. 
22 Zie in dit verband onderzoeksdossier, punten 2.2.4. en 2.2.5. 
23 Zie onderzoeksdossier, punten 1.46 en 1.55. 
24 Zie onderzoeksdossier punt 2.2.6. 
25 Zie onderzoeksdossier punt 2.2.13. 
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20. Op 15 januari 2020 maakte D’Ieteren naar aanleiding van de kennisgeving van aanmelding haar opmerkingen 

over aan het Auditoraat.26 

21. Op 20 januari 2020 heeft het Auditoraat een vergadering gehouden met de aanmeldende partij in de lokalen van 

de BMA.27 Op 24 januari 2020 werd door het Auditoraat een tweede plaatsbezoek gebracht aan de Holding Groep 

Delorge te Hasselt.28 Deze vergaderingen alsook verder schriftelijke correspondentie hadden tot doel een geijkte 

methode vast te stellen waarop de door het Auditoraat in zijn brieven van 14 en 28 januari 2020 gevraagde 

inlichtingen konden worden aangeleverd. 

22. Op 27 januari 2020 heeft het Auditoraat een vergadering gehouden met D’Ieteren als belanghebbende derde 

partij in de lokalen van de BMA.29 

23. De aanmeldende partij heeft de gevraagde databases aangeleverd op datum van 13 februari 2020, 21 februari 

2020, 3 maart 2020 en 2 april 2020.30 

24. Op 14 april 2020 heeft het Auditoraat de relevante marktaandeelberekeningen meegedeeld aan de aanmeldende 

partij en daarbij aangegeven dat de voorgenomen concentratie opnieuw kon aangemeld worden.31 

25. Op 15 april heeft de aanmeldende partij haar aanmeldingsformulier en de bijlagen neergelegd bij de BMA.32 

26. In de loop van het onderzoek is gebleken dat de voorgenomen concentratie een daadwerkelijke mededinging op 

de betrokken markten op significante wijze zal belemmeren zoals bedoeld in artikel IV.9, §4 WER. In toepassing 

van artikel IV.63 §2 WER werd de aanmeldende partij hiervan ingelicht op 14 mei 2020.  

27. Voormeld artikel IV.63 §2 WER voorziet voor de aanmeldende partij in de mogelijkheid om aan de auditeur 

verbintenissen aan te bieden die bedoeld zijn om een beslissing van toelaatbaarheid te verkrijgen. Van deze 

mogelijkheid werd door de aanmeldende partij geen gebruik gemaakt. 

28. Op 25 mei 2020 werd het gemotiveerde voorstel van beslissing aan de voorzitter van het Mededingingscollege alsook 

aan de aanmeldende partij overgemaakt. 

29. De Voorzitter heeft op 2 juni 2020 het College samengesteld. 

30. De Voorzitter heeft op 2 juni 2020 partijen opgeroepen op de zitting van 10 juni 2020. 

31. Op 9 juni 2020 heeft A&M Invest schriftelijke opmerkingen aan de Voorzitter en het Auditoraat overgemaakt. 

32. Op 10 juni 2020 heeft het Mededingingscollege de aanmeldende partij, de derde belanghebbende partij, het 

auditoraat, de directeur juridische en economische studies gehoord. 

 

 

                                                      
26 Zie onderzoeksdossier punt 5.2.10. 
27 Zie onderzoeksdossier punt 2.2.12. 
28 Ibid. 
29 Zie onderzoeksdossier punt 5.2.13. 
30 Zie onderzoeksdossier, punten 2.2.17, 2.2.18, 2.2.19 en 2.2.21. 
31 Zie onderzoeksdossier, punt 2.2.25. 
32 Zie onderzoeksdossier, punten 3.1 en 3.2. 
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II. Betrokken partijen 

II.1. Aanmeldende partij 

33. De aanmeldende partij betreft de vennootschap Automotive & Mobility Invest N.V. (hierna: "A&M Invest") 

(ondernemingsnummer: 0681.419.060) met maatschappelijke zetel te Stevoortweg 162, 3540 Herk-de-Stad.33 

34. A&M Invest is huidig de overkoepelende holdingvennootschap van Holding Groep Delorge B.V., Groep Van Osch 

B.V. en JLR Holding B.V., alsook Maasland Banden B.V. waarover zij telkens de uitsluitende zeggenschap houdt.34 

35. De aanmeldende partij geeft aan dat elk van de vier voormelde (holding)vennootschappen het best kunnen 

worden beschouwd als businessunits die zich toeleggen op specifieke merken.35  

36. Holding Groep Delorge B.V. (ondernemingsnummer: 0895.260.015) wordt aangeduid als de businessunit van de 

groep Volkswagen (Volkswagen, Volkswagen CVI, Audi, Seat en Skoda). Zij heeft haar maatschappelijke zetel te 

Herkenrodesingel 8 bus C, 3500 Hasselt en heeft deelnemingen in volgende dochtervennootschappen: 

- 100% van Garage Haesen N.V. (ondernemingsnummer: 0473.139.274), met maatschappelijke zetel te Grote 

Baan 20, 3540 Herk-de-Stad;  

- 100% van Delorge Borgloon B.V. (ondernemingsnummer: 0818.545.089), met maatschappelijke zetel te 

Industrieweg 28, 3840 Borgloon;  

- 100% van B&O Diest N.V. (ondernemingsnummer: 0423.982.545), met maatschappelijke zetel te  

Leuvensesteenweg 186, 3290 Diest;  

- 100% van Delorge Overpelt N.V. (ondernemingsnummer: 0877.975.110) met maatschappelijke zetel te 

Europalaan 1, 3900 Overpelt;  

- 100% van Delorge Lommel B.V. (ondernemingsnummer: 0881.374.464) met maatschappelijke zetel te Gerard 

Mercatorstraat 1, 3920 Lommel;  

- 100% van Delorge B.V. (ondernemingsnummer: 0893.747.112) met maatschappelijke zetel te 

Spookvliegerlaan 1111, 3800 Sint-Truiden. Deze vennootschap heeft een tweede vestigingseenheid (nummer: 

2.260.174.729) te Sint-Truidensesteenweg 117 bus A, 3300 Tienen; 

- 100% van Delorge QUC (Quality Used Cars) B.V. (ondernemingsnummer: 0821.690.760) met maatschappelijke 

zetel te Spookvliegerlaan 1111, 3800 Sint-Truiden36;  

- 100% van Delorge Automotive Hasselt B.V. (ondernemingsnummer: 0847.988.846) met maatschappelijke 

zetel te Herkenrodesingel 8/C, 3500 Hasselt; 

- 99% van Delorge Hasselt N.V. (ondernemingsnummer: 0869.744.659) met maatschappelijke zetel te 

Herkenrodesingel 8/A, 3500 Hasselt;37 

                                                      
33 Aanmeldingsformulier, punt 2.1.1. 
34 Aanmeldingsformulier, punt 2.2.1. 
35 Ibid. 
36 Deze vennootschap heeft verder twee andere vestigingen te Spookvliegerlaan 1121, 3800  Sint-Truiden (nummer: 2.245.686.689) en 
Herkenrodesingel 35, 3500  Hasselt (nummer: 2.230.179.458). 
37 Op 19 december 2019 werd een tweede vestigingseenheid Delorge Hasselt - SEAT/SKODA opgericht met adres op Herkenrodesingel 10, 
3500 Hasselt. De eerste vestigingseenheid Delorge Hasselt (-VW) heeft haar adres op Herkenrodesingel 8/A, 3500 Hasselt.     
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- 100% van A&M Rent B.V.38 (ondernemingsnummer: 0834.943.336) met maatschappelijke zetel te 

Herkenrodesingel 8/A, 3500 Hasselt; 

- 100% van Delorge Bilzen B.V. (ondernemingsnummer: 0713.953.157) met maatschappelijke zetel te 

Tongersestraat 56, 3740 Bilzen;39 

- 100% van Garage Deboutte N.V. (ondernemingsnummer: 0405.613.814) met maatschappelijke zetel te 

Blanklaerstraat 5, 3290 Diest;40 

- 99,96% van Garage Willems N.V. (ondernemingsnummer: 0411.902.382) met maatschappelijke zetel te André 

Dumontlaan 146, 3600 Genk. Deze vennootschap heeft een tweede vestigingseenheid (nummer: 

2.154.513.718) te Maaseikerbaan 86, 3600 Genk;41 

- 100% van Etablissement J. Timmermans, Autobedrijf N.V. (ondernemingsnummer: 0400.979.192) met 

maatschappelijke zetel te Maastrichtersteenweg 347, 3700 Tongeren;42 

- 100% van Vanthienen N.V. (ondernemingsnummer: 0418.655.859) met maatschappelijke zetel te Sint-

Maurusweg 21, 300 Tienen.43 

37. Groep Van Osch B.V. (ondernemingsnummer: 0808.215.777) wordt aangeduid als de businessunit van de BMW-

groep (merken BMW en BMW Mini). Zij heeft haar maatschappelijke zetel te Herkenrodesingel 8/C, 3500 Hasselt.44    

38. Groep Van Osch B.V.B.A.45 is de moederonderneming van twee vennootschappen.  

39. De eerste betreft Van Osch & Zonen N.V. (ondernemingsnummer: 0412.804.581) via een rechtstreekse 

deelneming van 99,96%. Van Osch & Zonen N.V. heeft haar maatschappelijke zetel te Industrieweg 1122, 3545 

Halen.46  

40. De vennootschap Van Osch & Zonen N.V. heeft verder deelnemingen in volgende vennootschappen: 

- 99,60% van Van Osch N.V. (ondernemingsnummer: 0426.732.890) met maatschappelijke zetel te 

Ambachtenlaan 2A, 3300 Tienen;  

- 98,80% van Van Osch Hasselt N.V. (ondernemingsnummer: 0474.197.465) met maatschappelijke zetel te 

Scheepvaartkaai 14, 3500 Hasselt. Deze laatste vennootschap heeft verder een deelneming van 99,97% in de 

vennootschap Hasselt Store B.V. (ondernemingsnummer: 0881.416.531) met maatschappelijke zetel te 

Gouverneur Verwilghensingel 2/B, 3500 Hasselt. 

                                                      
38 Naamswijziging sinds 17 februari 2020. Vroegere benaming Delorge Rental Services B.V.  
39 Deze onderneming werd opgericht op 27 november 2018 op hetzelfde adres als de maatschappelijke zetel van een voormalige 
distributeur uit het D’Ieteren netwerk, genaamd Smets A. (ondernemingsnummer: 0436.345.095).  
40 Overnamedatum: 1 december 2017. 
41 Overnamedatum: 13 december 2017. 
42 Overnamedatum: 21 januari 2019.  
43 Overnamedatum: 15 februari 2019. 
44 Wijziging van maatschappelijke zetel sinds 30 december 2019. De vorige maatschappelijke zetel was gelegen te Industrieweg 1122, 
3545 Halen.  
45 De overname van de oorspronkelijke groep Van Osch werd goedgekeurd bij beslissing nr. BMA-2018-C/C-15-AUD van 24 mei 2018. 
46 Deze vennootschap heeft verder twee andere vestigingen te Industriepark 1205, 3545 Halen (genaamd Limburgs Carrosseriebedrijf, 
met nummer: 2.245.686.689) en te Staatsbaan 65, 3545  Halen (genaamd Occassiecentrum Van Osch met nummer: 2.230.179.458). 
Sinds 1 september 2018 werd een derde vestigingseenheid opgericht te Leuvensesteenweg  186, 3290  Diest (het betreft hetzelfde adres 
als B&O Diest N.V.). 
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41. De tweede betreft Centrauto N.V.47 (ondernemingsnummer: 0420.004.951) via een rechtstreekse deelneming 

van 100%. Centrauto N.V. heeft haar maatschappelijke zetel te Willem van Halmalelaan 1, 2110 Wijnegem. Deze 

vennootschap heeft een tweede vestigingseenheid (nummer: 2.033.840.372) te Antwerpsesteenweg 105 

2390 Malle, en is inclusief voormalig Antwerp Store (East by Centrauto), gelegen te Willem van Halmalelaan 1, 

2110 Wijnegem. 

42. De vennootschap Centrauto N.V. heeft verder deelnemingen in volgende vennootschappen: 

- 100% van Peter Beckers B.V. (ondernemingsnummer: 0424.710.936) met maatschappelijke zetel te Bosdel 64, 

3600 Genk. Deze vennootschap heeft een tweede vestigingseenheid (nummer: 2.231.470.251) te 

Rijksweg 185, 3650  Dilsen-Stokkem; 

- 100%48 van Peter Beckers Carrosseriebedrijf B.V. (ondernemingsnummer: 0819.561.611) met maatschappelijke 

zetel te Bosdel 66, 3600 Genk. 

43. De recentelijk49 opgerichte vennootschap JLR Holding B.V. (ondernemingsnummer: 0734.845.670) wordt 

aangeduid als de businessunit voor de merken Jaguar en Land Rover ( “JLR”). Zij heeft haar maatschappelijke 

zetel te Herkenrodesingel 8/C, 3500 Hasselt en heeft deelnemingen in volgende dochtervennootschappen: 

- 100% van Jaguar Land Rover (“JLR”) Hasselt N.V. (ondernemingsnummer: 0459.346.369), met 

maatschappelijke zetel te Herkenrodesingel 39, 3500 Hasselt;50 

- Jaguar Land Rover (“JLR”) Maasland N.V. (ondernemingsnummer: 0452.642.580), met maatschappelijke zetel 

te Nijverheidslaan (E) 36, 3630 Maasmechelen.51 

44. Op 14 augustus 2019 heeft A&M Invest eveneens een overname afgerond van Maasland Banden B.V.B.A. 

(ondernemingsnummer: 0472.422.959), met maatschappelijke zetel te Meerkensstraat 41, 3650 Dilsen-Stokkem. 

Deze overname betreft een bandencentrale en wordt door aanmeldende partij aangeduid als de businessunit 

banden.52 

II.2. Doelonderneming  

45. De doelonderneming bestaat uit de vennootschappen Coox Gregor Management B.V. (ondernemingsnummer: 

0882.457.203) en Coox Jochem Management B.V. (ondernemings-nummer: 0822.458.587) met eenzelfde 

maatschappelijke zetel te Steenweg 102, 3621 Lanaken die met een deelneming van ieder 50% de gezamenlijke 

zeggenschap hebben over volgende vennootschappen (hierna: "Groep Coox"): 

- Coox Motors N.V. (ondernemingsnummer: 0885.702.446) met maatschappelijke zetel te Steenweg 102, 3621 

Lanaken. Deze vennootschap heeft tevens een tweede vestigingseenheid te Vilvertstraat 8, 3650 Dilsen-

Stokkem; 

- Garage Jaspers N.V. (ondernemingsnummer: 0421.734.323) met maatschappelijke zetel te Bruglaan 70, 3960 

Bree. 

                                                      
47 De overname van de groep Centrauto werd goedgekeurd bij beslissing nr. BMA-2020-CC-15-AUD van 27 maart 2020. 
48 onrechtstreeks via Pekris B.V. (ondernemingsnummer: 0881.814.528) die zelf voor 100% wordt gecontroleerd door Centrauto N.V. 
49 Oprichtingsdatum: 24 september 2019. 
50 Overnamedatum: 6 september 2018. 
51 Overnamedatum: 6 september 2019. 
52 Aanmeldingsformulier, punt 2.2.1. 
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II.3. Vertegenwoordigers 

46. Als vertegenwoordiger van de aanmeldende partij wordt aangegeven:  

De heer Peter Guelinckx 

[VERTROUWELIJK]  

waarvoor optreedt 
 

Nelissen Grade Advocatenassociatie cvba 

meester Joris De Roo53 

meester Sofie Schepens 

Philipssite 5 bus 2 

3001 Leuven 

joris.deroo@nelissengrade.com 

sofie.schepens@nelissengrade.com 

 

II.4. Belanghebbende derde partij 

 

47. D’Ieteren automotive NV ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 

BE0466.909.993, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50; bijgestaan en vertegenwoordigd 

door Meester Peter Wytinck, advocaten bij de balie te Brussel met kantoor te 1000 Brussel, Loksumstraat 25. 

 

III. Gemotiveerd ontwerp van het voorstel van de Auditeur 

48. De auditeur legde voor wat volgt: 

III.1. “Context van de voorgenomen concentratie 

44. Volgens publieke informatie kan de voorgenomen concentratie gekaderd worden in de context van 

een vermindering van het aantal erkende concessiehouders voor de merken Volkswagen, Audi, Skoda en 

Seat door D'Ieteren van 171 naar 27 concessiehouders. In het kader van deze reductie worden er door 

D'Ieteren regio’s (genaamd “Market Area”) ingesteld. Voor wat betreft Limburg werd deze door D'Ieteren 

ingedeeld in een Market Area Oost en West. Na afhaken van de groep Coox voor het leiderschap voor de 

Market Area Oost, heeft D'Ieteren aan de Groep Delorge zowel de Market Area West als Oost toegekend.54 

III.2. Juridische beschrijving van de voorgenomen concentratie 

                                                      
53 Er wordt opgemerkt dat de heer Joris De Roo tevens aandeelhouder en bestuurder is in de vennootschap A&M Invest N.V., 
aanmeldende partij. Zie de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van A&M Invest N.V.  
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=nl&btw=0681419060&liste=Liste 
54 https://www.sterck-magazine.be/limburg/editie-24/groep-delorge-wordt-grootste-autogroep-1910/ 
Het desbetreffende artikel is huidig niet meer online raadpleegbaar.  
Zie de bijlage C bij huidig voorstel van beslissing voor een geprinte versie. 

mailto:joris.deroo@nelissengrade.com
mailto:sofie.schepens@nelissengrade.com
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=nl&btw=0681419060&liste=Liste
https://www.sterck-magazine.be/limburg/editie-24/groep-delorge-wordt-grootste-autogroep-1910/
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45. De voorgenomen concentratie bestaat uit een verkrijging van alle aandelen door Holding Groep 

Delorge B.V. van zowel Coox Gregor Management B.V. als Coox Jochem Management B.V. 

46. [VERTROUWELIJK]  

47. De overnameovereenkomst leidt er toe dat Delorge Holding Groep B.V. de uitsluitende zeggenschap 

zal verkrijgen over Groep Coox.  

48. Gelet op het feit dat Delorge Holding Groep B.V. zich onder de  uitsluitende zeggenschap bevindt van 

A&M Invest N.V.55, betreft de betrokken (overnemende) partij in werkelijkheid A&M Invest N.V.56 

III.3. Onderzoekstermijn na aanmelding 

Aanmelding concentratie 24 december 

2019 
Aanvang termijn 3 januari 

2020 
Brief auditeur inzake artikelen IV.63, §1 en 

IV.64, §2 WER 

14 januari 

2020 
Schriftelijke bevestiging ontvangst volledige 

inlichtingen - nieuwe aanmelding 
15 april 2020 

Aanvang termijn conform artikel IV.64, §2 WER 16 april 2020 

20 werkdagen 14 mei 2020 

25 werkdagen 25 mei 2020 

40 werkdagen 16 juni 2020 

 

III.4. Omzetdrempels  

49. De omzetcijfers (€) van de betrokken partijen tijdens het laatste boekjaar zijn als volgt57:  

Boekjaar 2017 
A&M 

Invest 
Groep Coox 

wereldwijde omzet [VERTROUWELIJK]58 [VERTROUWELIJK] 

EU-wijde omzet [VERTROUWELIJK]59 [VERTROUWELIJK] 

omzet in België [VERTROUWELIJK]60 [VERTROUWELIJK] 

                                                      
55 Zie ook aanmeldingsformulier, punten 2.1.1. en 3.1. c). 
56 Zie ook geconsolideerde mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesties op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 
betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, §135. 
57 Aanmeldingsformulier, punt 3.3. 
58 Enkel de omzet van de Centrauto-groep werd aangegeven. Zie aanmeldingsformulier, punt 3.3.  
59 Ibid. 
60 m.u.v. Delorge Bilzen, waar voor het jaar 2017 geen omzetcijfers beschikbaar zijn gezien de oprichtingsdatum op 27 november 2018. 
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50. Op grond van de omzetcijfers dient de transactie te worden aangemeld bij de BMA. 

IV. Activiteiten van de partijen 

51. De voormelde betrokken ondernemingen zijn voor het overgrote deel actief in de sector van de 

detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (≤3,5t) alsook in de sector van algemeen onderhoud en 

reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (≤3,5t). Volgens de aanmeldende partij realiseren de betrokken 

ondernemingen verder een beperkte omzet uit de verkoop van wisselstukken en het verkopen en/of plaatsen 

van vervangingsbanden. De aanmeldende partij geeft aan dat deze activiteiten (verkoop) enkel ten aanzien 

van professionele afnemers als een losstaande activiteit kunnen worden beschouwd.61 

52. Het geheel van deze ondernemingen wordt hierna aangeduid als “de partijen”. 

53. Hierna volgt een beschrijving van de (relevante) bedrijfsactiviteiten per afzonderlijke juridische 

entiteit zoals opgegeven door de aanmeldende partij62: 

                                                      
61 Aanmeldingsformulier, punt 2.2.2. 
62 Aanmeldingsformulier, punt 2.2.2. 
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Juridische entiteit Bedrijfsactiviteiten 

Businessunit groep 

Volkswagen 

 

Delorge B.V.  

(Sint-Truiden/Brustem) 

 

- verkoop van nieuwe wagens van de merken Audi, Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles  

(hierna: "Volkswagen CVI" of “VW CVI”), Skoda  

- onderhoud & herstelling van deze merken 

Delorge Tienen  

(vestigingseenheid Delorge 

B.V.) 

- verkoop van nieuwe wagens van het merk Skoda (vanaf 2017) 

- onderhoud en herstelling van deze merken 

Delorge Borgloon B.V. - verkoop van wagens van de merken Volkswagen en Volkswagen CVI (recente stopzetting) 

- carrosserieactiviteiten voor de merken Volkwagen, Volkswagen CVI, Seat, Skoda en Audi te Hasselt, Sint-Truiden en Borgloon 

Delorge Hasselt N.V. - verkoop van nieuwe wagens van de merken Volkswagen, Volkswagen CVI, Seat (vanaf 2016) 

-verkoop van nieuwe wagens van het merk Skoda (recente activiteit begin 2020)  

- onderhoud & herstelling van deze merken 

Delorge Automotive Hasselt 

B.V. 

- verkoop van nieuwe wagens van het merk Audi 

- onderhoud & herstelling van het merk Audi 

- verkoop van recente tweedehands Audi onder het label "Audi Approved Plus" 

Garage Haesen N.V.  

(Herk-de-Stad) 

- verkoop van nieuwe wagens van de merken Volkswagen, Volkswagen CVI, Skoda 

- onderhoud & herstelling van deze merken alsook carrosserie 

- verkoop van tweedehands wagens van de Volkswagen-groep onder het label "MyWay" 

Delorge Overpelt N.V. - verkoop van nieuwe wagens van de merken Audi, Volkswagen, Volkswagen CVI 

- onderhoud & herstelling van deze merken 

Delorge Lommel B.V. - verkoop van nieuwe wagens van het merk Skoda 

- Onderhoud & herstelling van de merken Skoda en Volkswagen 

- carrosserie 
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- verkoop van tweedehands wagens van de Volkswagen-groep onder het label "MyWay" 

B&O Diest N.V. - verkoop van nieuwe wagens van het merk Audi 

- Onderhoud & herstelling van het merk Audi 

- carrosserieactiviteiten (stopzetting carrosserieactiviteiten in het jaar 2018) 

- verkoop van recente tweedehands Audi onder het label "Audi Approved Plus" 

Delorge QUC (Quality Used 

Cars) B.V. 

(Sint-Truiden, Hasselt) 

- verkoop en aankoop van tweedehands wagens van de Volkswagen-groep onder het label "MyWay" 

A&M Rent B.V. - verhuur van aanloopwagens en vervangwagens voor de volledige groep Delorge 

Delorge Bilzen B.V. 

(oprichting sinds 27 

november 2018) 

- verkoop van nieuwe wagens van de merken Volkswagen, Volkswagen CVI, Skoda 

- onderhoud en herstellingen van deze merken 

- carrosserie van het merk Skoda 

Garage Deboutte N.V.  

(Diest) 

- verkoop van nieuwe wagens van de merken Volkswagen, Volkswagen CVI 

- onderhoud & herstelling van deze merken 

- carrosserie  

- verkoop van tweedehands wagens van de Volkswagen-groep onder het label "MyWay" 

Garage Willems N.V. 

(André Dumontlaan, Genk) 

- verkoop van nieuwe wagens van de merken Volkswagen, Volkswagen CVI, Skoda 

- Onderhoud & herstelling van deze merken 

- verkoop van tweedehands wagens van de Volkswagen-groep onder het label "MyWay" 

Garage Willems 

(Maaseikerbaan, Genk) 

(vestigingseenheid Garage 

Willems N.V.) 

- verkoop van nieuwe wagens van het merk Audi 

- onderhoud en herstellingen van het merk Audi 

- verkoop van tweedehands wagens van de Volkswagen-groep onder het label "MyWay" 

Vanthienen N.V. 

(Tienen) 

- verkoop van nieuwe wagens van de merken Audi, Volkswagen, Volkswagen CVI  

- verkoop van tweedehands wagens van de Volkswagen-groep onder het label "MyWay" 

- onderhoud en herstellingen van deze merken 

- carrosserie van deze merken 
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Etablissement J. 

Timmermans N.V. 

(Tongeren) 

- verkoop van nieuwe wagens van de merken Audi, Volkswagen, Volkswagen CVI, Seat 

- verkoop van tweedehands wagens van de Volkswagen-groep onder het label "MyWay" 

- onderhoud en herstellingen van deze merken 

- carrosserie van deze merken 

Doelonderneming  

Coox Motors N.V.  

(Rekem-Lanaken) 

 

- verkoop van nieuwe wagens van de merken Volkswagen, Volkswagen CVI, Skoda, Seat  

- onderhoud & herstelling van deze merken 

- verkoop van tweedehands wagens van de Volkswagen-groep onder het label "MyWay" 

- carrosserie van de merken  

Coox Motors 

(Dilsen-Stokkem) 

(vestigingseenheid Coox 

Motors N.V.) 

- verkoop van nieuwe wagens van het merk Audi  

- onderhoud & herstelling van het merk Audi 

- verkoop van recente tweedehands Audi onder het label "Audi Approved Plus" 

- carrosserie van het merk Audi 

Garage Jaspers N.V.  

(Bree) 

- verkoop van nieuwe wagens van de merken Volkswagen, Volkswagen CVI, Skoda 

- onderhoud & herstelling van deze merken 

- carrosserie  

- verkoop van tweedehands wagens van Volkswagen-groep onder het label "MyWay" 

Businessunit BMW-groep  

Van Osch & Zonen N.V. 

(Halen) 

- verkoop van nieuwe en tweedehands wagens van het merk BMW 

- onderhoud & herstelling van het merk BMW 

- verkoop van tweedehands personenwagens van de merken BMW en MINI onder het label "BMW Premium Selection" 

- carrosserie van de merken BMW en MINI voor de groep Van Osch 

Van Osch N.V. 

(Tienen) 

- verkoop van nieuwe en tweedehands wagens van het merk BMW 

- onderhoud en herstellingen van het merk BMW 

- verkoop van tweedehands personenwagens van de merken BMW en MINI onder het label "BMW Premium Selection" 

Van Osch Hasselt N.V. - verkoop van nieuwe en tweedehands wagens van het merk BMW 
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- onderhoud en herstellingen van het merk BMW 

- verkoop van tweedehands personenwagens van de merken BMW en MINI onder het label "BMW Premium Selection" 

Hasselt MINI Store B.V.B.A. - verkoop van nieuwe wagens van het merk MINI 

Centrauto N.V. 

(Wijnegem) 

- verkoop van nieuwe en tweedehands wagens van het merk BMW 

- onderhoud en herstellingen van het merk BMW 

- verkoop van tweedehands personenwagens van het merk BMW onder het label "BMW Premium Selection" 

- carrosserie van het merk BMW63 

- verkoop van nieuwe en tweedehands wagens van het merk MINI (voormalig Mini Antwerp Store); 

Centrauto 

(vestigingseenheid 

Centrauto N.V.) 

(Malle)  

- verkoop van nieuwe en tweedehands wagens van het merk BMW 

- onderhoud en herstellingen van het merk BMW; 

- verkoop van tweedehandswagens van het merk BMW onder het label "BMW Premium Selection" 

Peter Beckers B.V. 

(Genk) 

- verkoop van nieuwe en tweedehands wagens van het merk BMW 

- onderhoud en herstellingen van het merk BMW; 

- verkoop van tweedehandswagens van het merk BMW onder het label "BMW Premium Selection" 

Peter Beckers 

(vestigingseenheid Peter 

Beckers B.V.) 

(Dilsen-Stokkem) 

- verkoop van nieuwe en tweedehands wagens van het merk BMW 

- onderhoud en herstellingen van het merk BMW; 

- verkoop van tweedehandswagens van het merk BMW onder het label "BMW Premium Selection" 

Peter Beckers 

Carrosseriebedrijf B.V. 

(Genk) 

- (interne) carrosserie van het merk BMW voor de Peter Beckers groep.  

 

Business-unit Jaguar 

Land Rover 

 

JLR Hasselt N.V. 

 

- verkoop van nieuwe en tweedehands wagens van de merken Jaguar en Land Rover 

- onderhoud en herstellingen van deze merken 

                                                      
63 enkel facturatie aan de klant. Zie aanmeldingsformulier, voetnoot 3, pg. 19. 
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JLR Maasland N.V. 

(Maasmechelen) 

- verkoop van nieuwe en tweedehands wagens van de merken Jaguar en Land Rover 

- onderhoud en herstellingen van deze merken 

Businessunit banden  

Maasland Banden B.V.B.A. 

(Dilsen-Stokkem) 

- verkoop van (reserve)banden voor personenvoertuigen 

- plaatsing van vervangingsbanden voor personenvoertuigen 

- verkoop van (reserve)banden voor industriële voertuigen 

- plaatsing van vervangingsbanden voor industriële voertuigen 
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54. De aanmeldende partij geeft verder volgende informatie met betrekking tot bijkomende en/of ancilliaire activiteiten.64 

- alle overname en/of tweedehands wagens worden doorverkocht aan professionele autohandelaars die geen deel uitmaken van haar 

groep65, tenzij deze wagens zeer recent zijn en weinig kilometers hebben, waarbij deze in voorkomend geval worden verkocht aan particuliere 

eindklanten; 

- in alle businessunits worden vervangingswagens en/of reservewagens enkel ter beschikking gesteld voor klanten van het desbetreffende 

merk en niet voor externe personen. De reservewagens worden enkel en alleen ter beschikking gesteld als vervangwagen in het kader van 

herstellingen en/of carrosserie dan wel als aanloopwagen in afwachting van de levering van het nieuw aangekochte voertuig; 

- onderhoud en herstelling van de verschillende merken wordt enkel uitgevoerd bij de desbetreffende garages van de merken (ook na 

overname); 

- carrosserieactiviteiten hebben steeds betrekking op de merken van de partijen maar zijn niet beperkt tot enkel de klanten die een wagen 

bij partijen hebben aangeschaft; 

- alle leasings- en/of financieringsactiviteiten die worden aangeboden door partijen zijn verbonden aan de aanschaf en/of herstelling 

van het desbetreffende merk en zijn niet mogelijk voor andere doeleinden. 

55. Verder heeft de aanmeldende partij gegevens aangeleverd waaruit blijkt dat er overlappende activiteiten bestaan tussen de partijen in 

(1) “Over-The-Counter” (hierna: “OTC”)-verkoop van reserveonderdelen en (2) verkoop van banden.66 67 

                                                      
64 Aanmeldingsformulier, punt 2.2.2. 
65 Op grond hiervan alsook van concreet cijfermateriaal aangeleverd door partijen, wordt vastgesteld dat de partijen actief zijn in de verkoop van tweedehandsvoertuigen op een 
groothandelsmarkt voor tweedehandsvoertuigen.  
Een groothandelsmarkt voor tweedehandsvoertuigen was het voorwerp van onderzoek in zaak M.6958 CD&R/WE BUY ANY CAR van 8 augustus 2013. Niettemin deze zaak de 
uiteindelijke product en geografische marktdefinitie openliet, gaf het marktonderzoek aan dat er een aparte groothandelsmarkt kan gedefinieerd worden voor tweedehands 
personenwagens en lichte commerciële voertuigen (LCV) die een minstens nationale omvang heeft (de zaak betrof evenwel rechtsgestuurde voertuigen in het VK, die specifiek 
voor deze zaak een wijdere geografische omvang leek uit te sluiten). 
Enerzijds gelet op de omvang van de Belgische (detailhandels)markt voor tweedehands voertuigen voor 2018 die een indicatie van de grootteorde van de groothandelsmarkt 
inhoudt [voor 2018 betrof het aantal inschrijvingen 657.341 voor tweedehands personenwagens en 92.779 voor tweedehands LCV <3,5t, zie website FEBIAC onder statistieken] 
en anderzijds gelet op de verkoopsgegevens (volume) t.a.v. handelaars aangebracht door de aanmeldende partij [zie infra onder punt VI.4.1], is de auditeur van oordeel dat er 
op deze markt geen mededingingsrechtelijke gevolgen mogelijk zijn. Deze eventuele markt wordt dan ook niet verder besproken.  
66 Zie bijlagen 78-81 en 104-105 bij het aanmeldingsformulier.  
67 Wat betreft de verkoop van banden, kan op basis van de beslissingspraktijk van de Europese Commissie een detailhandelsmarkt voor vervangingsbanden geschikt voor 
enerzijds personenwagens en LCV en anderzijds (middelzware en zware) vrachtwagens weerhouden worden [M.3081 §§8-11, §§14-15; M.6063 §§11-12, §20; M.7643 §24; 
M.9000 §§11-15, §§17-18].  
Uit de verkoopsgegevens van de aanmeldende partij [aanmeldingsformulier, bijlage 105] blijkt dat de toename in verkoopvolume van vervangingsbanden ten gevolge van de 
overname van Coox beperkt zou blijven. Op basis daarvan besluit de auditeur dat het onwaarschijnlijk is dat er op deze markt mededingingsbeperkende gevolgen ten gevolge 
van de concentratie zouden ontwikkelen.  
Deze markt wordt dan ook niet verder besproken.  
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Hierna wordt een kaart geprojecteerd met de locaties van de verkooppunten van de partijen, met kleuraanduiding van de verschillende business-

units, waarbij ook de relevante merken per verkooppunt worden aangegeven.68 

 

                                                      
68 De aanduiding van de fysieke verkooppunten en de merken zoals aangegeven op de kaart is daarbij over het algemeen representatief voor wat betreft de activiteiten verkoop 
van nieuwe voertuigen alsook onderhoud en herstel. A&M Rent en Delorge QUC werden niet aangeduid. Verder heeft de aanmeldende partij aangegeven dat Delorge Borgloon 
recentelijk de activiteiten verkoop zou hebben stopgezet en huidig enkel carrosserieactiviteiten zou uitvoeren voor meerdere garages van de Delorge-groep. Voor Delorge Lommel 
is de verkoop beperkt tot het merk Skoda. Zie aanmeldingsformulier, punt 2.2.1. 
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IV.1. Conclusie met betrekking tot de activiteiten van partijen 

56. Gelet op het voorgaande, zal de auditeur de gezamenlijke activiteiten van partijen 

onderzoeken voor wat betreft: 

- verkoop van nieuwe personenwagens;  

- verkoop van nieuwe lichte commerciële voertuigen (hierna: “LCV”); 

- verkoop van tweedehands personenwagens; 

- verkoop van tweedehands LCV; 

- herstel en onderhoud aan personenwagens; 

- herstel en onderhoud aan LCV; 

- carrosserieherstellingen aan personenwagens; 

- carrosserieherstellingen aan LCV; 

- OTC-verkoop van reserveonderdelen (en accessoires) voor personenwagens en LCV.  

 

V. Marktafbakening  

V.1. Algemeen 

57. Uit voorgaande beschikkingen betreffende de productmarkt maakte de Europese Commissie een 

onderscheid tussen enerzijds productie en levering en anderzijds distributie van personenwagens en lichte 

commerciële voertuigen. Qua distributie wordt er verder een groothandels- als een detailhandelsniveau 

onderscheiden.69 

V.2. Verkoop van nieuwe personenwagens - verkoop van nieuwe LCV 

V.2.1. Productmarkt 

V.2.1.a. Beslissingspraktijk 

58. Wat betreft voorgaande Europese (alsook andere nationale, in hoofdzaak Franse) beslissingspraktijk, 

kan worden verwezen naar de vorige beslissingen van de BMA met betrekking tot de zaken Anders 

Hedin/Groep Jacobs, MIG Motors/NAM en Groep Maurin/Groep JAM.70 

59. In deze beslissingen van de BMA werd een interbrand (m.a.w. niet-merkspecifieke) detailhandelsmarkt 

voor de verkoop van enerzijds nieuwe personenwagens en anderzijds nieuwe LCV weerhouden.71 

V.2.1.b. Standpunt aanmeldende partij 

                                                      
69 M.2832 General Motors/Daewoo Motors, §§17-20; M.3388 Ford Motor Company/Polar Motor Group, §7; M.7747 PGA/MSA, §11. 
70 Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, punt V.2.1.a.; Beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 juli 2019 in 
zaak MEDE-C/C-19/0014, punt V.2.1.a.; Beslissing ABC-2020-C/C-05 van 5 februari 2020 in zaak CONC-C/C-19/0042, punt V.2.3. 
71 Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, §17, pg. 15 en §19, pg. 68; Beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 
juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0014, §18, pg. 13 en §20, pg. 42; Beslissing ABC-2020-C/C-05 van 5 februari 2020 in zaak CONC-C/C-
19/0042, §18, pg. 38. 
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60. De aanmeldende partij is van mening dat de productmarkt voor de detailverkoop van nieuwe 

personenwagens dient onderscheiden te worden van de productmarkt voor de detailverkoop van nieuwe LCV, 

die beide als niet-merkspecifiek worden beschouwd.72 

V.2.1.c. Marktbevraging73 

61. De antwoorden van de erkende distributeurs bevestigen dat er een detailhandels- en 

groothandelsniveau kan onderscheiden worden alsook een onderscheid tussen personenwagens en 

commerciële voertuigen en verder dat een detailhandelsmarkt voor verkoop en distributie van 

personenwagens niet verder moet onderverdeeld worden op basis van type.74 

V.2.2. Geografische markt 

V.2.2.a. Beslissingspraktijk 

62. Wat betreft voorgaande Europese (alsook andere nationale, in hoofdzaak Franse) beslissingspraktijk, 

kan worden verwezen naar de vorige beslissingen van de BMA met betrekking tot de zaken Anders 

Hedin/Groep Jacobs, MIG Motors/NAM en Groep Maurin/Groep JAM.75 

63. In deze beslissingen van de BMA werd de geografische marktdefinitie, zijnde nationaal of lokaal, zowel 

voor nieuwe personenwagens als voor nieuwe LCV, uiteindelijk opengelaten.76 

V.2.2.b. Standpunt aanmeldende partij 

64. De aanmeldende partij merkt allereerst op dat een markt voor de verkoop van nieuwe 

personenwagens en LCV internationaal te situeren valt. Door de stijgende onlineverkoop, versoepeling van 

import- en exportregelgeving dienaangaande alsook het eenvoudig kunnen uitvoeren van de preregistratie 

van een nieuw voertuig wordt namelijk voor de eindgebruiker het één en ander gefaciliteerd. 

65. Indien het voormelde niet zou worden aanvaard, geeft de aanmeldende partij verder aan dat er 

minstens een nationale markt weerhouden dient te worden weerhouden voor verkoop van nieuwe 

personenwagens en verkoop van [nieuwe] LCV, onder meer op basis van een stijgende onlineverkoop. 

66. De aanmeldende partij is daarbij van oordeel dat de prijs van een nieuwe wagen consumenten alsook 

professionelen ertoe aanbrengt om grondige prijsvergelijkingen te maken (al dan niet online) en hij/zij aldus 

op zoek gaat naar de meest gunstige commerciële voorwaarden. Gezien het dermate determinerend belang 

van de prijs, is de consument of ondernemer bereid om hiervoor een relatief grote afstand af te leggen. 

                                                      
72 Aanmeldingsformulier, punt 6.1., I/II.A.b. 
73 Teneinde een correct beeld te verkrijgen, werden enkel de antwoorden van erkende distributeurs die actief zijn in de verkoop van 
nieuwe personenwagens en/of LCV weerhouden voor dit gedeelte van de marktbevraging. 
74 Zie de antwoorden van Autobedrijf Manoli, Peter Beckers, Bruyninx, Celis Hasselt, Claes & Zonen Sint-Truiden, DAVO Tongeren, Delta 
Motors, Driesen, Etn. J.Timmermans, Garage Boden, Garage René Geurts, Garage Vanhees, Intercars Bilzen, Rema Cars op het Verzoek 
om Inlichtingen van 8 november 2018, vragen 4, 5 en 6. 
Enkel Bruyninx geeft aan dat een onderscheid tussen personenwagens en commerciële voertuigen niet noodzakelijk zou zijn omwille van 
onder meer een technische verwantschap tussen producten en distributie via dezelfde kanalen (aanbodsubstitutiefactoren). Zie het 
antwoord van Bruyninx van 20 november 2018 op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 4.  
75 Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, punt V.2.2.a.; Beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 juli 2019 in 
zaak MEDE-C/C-19/0014, punt V.2.2.a.; Beslissing ABC-2020-C/C-05 van 5 februari 2020 in zaak CONC-C/C-19/0042, punt V.2.3. 
76 Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, §17, pg. 15 en §19, pg. 68; Beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 
juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0014, §18, pg. 13 en §20, pg. 42; Beslissing ABC-2020-C/C-05 van 5 februari 2020 in zaak CONC-C/C-
19/0042, §18, pg. 38. 
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Rekening houdende met het gegeven dat België een dichtbevolkt land is alsook een sterk uitgebouwd 

wegennetwerk heeft, worden de markten voor de verkoop van nieuwe personenwagens [en nieuwe LCV] 

geografisch gesitueerd over heel België (nationaal).  

67. De aanmeldende partij zou zich daarbij kunnen aansluiten bij de redenering dat er ondanks 

concurrentiële harmonisatie van de Europese interne markt, er op nationaal vlak toch verschillen blijven 

bestaan qua prijs, distributiesystemen en de mate waarin concurrenten de markt kunnen betreden77, 

waardoor de geografische markt voor de verkoop van enerzijds nieuwe personenwagens en anderzijds nieuwe 

LCV als nationaal dient aangemerkt te worden. 

68. De aanmeldende partij geeft aan dat een geografische aflijning van de markt via 80%-

verzorgingsgebieden op basis van de omzet (m.a.w. een methode voor lokale marktomschrijving) niet kan 

weerhouden worden.78 

V.2.2.c. Marktbevraging79 

69. De marktbevraging bij de erkende distributeurs levert volgend beeld op voor de detailhandel van 

zowel nieuwe personenwagens als nieuwe LCV. 

70. Voor wat betreft de detailhandel van nieuwe personenwagens, geven de antwoorden van twee 

(voormalige) distributeurs van de Volkswagen-groep aan dat de regio waarin er geconcurreerd wordt een 

lokaal verzorgingsgebied betreft met een afstand van 20 à 30km en een reistijd van 15 à 45min.80 

71. De antwoorden van erkende distributeurs actief in de verkoop van andere merken geven in hoofdzaak 

aan dat de regio waarin er geconcurreerd wordt eveneens een lokaal verzorgingsgebied betreft met een 

afstand van 20km tot maximaal 50km en een reistijd van 20min à 45min.81 

72. Twee distributeurs geven echter aan de markt als nationaal te beoordelen, waarvan één garage 

uitgaat van zowel een nationale als lokale dimensie zonder evenwel de omvang van een lokaal gebied te 

specifiëren.82 

73. Van de distributeurs die actief zijn in de verkoop van nieuwe LCV, geeft ongeveer 90% van de 

distributeurs aan dat de regio waarin er geconcurreerd wordt een lokaal verzorgingsgebied betreft met een 

afstand van 12-15 tot 50km en een reistijd van 10-15 à 45min.83 Eén distributeur geeft daarentegen aan dat 

er een nationale markt bestaat.84 

 

                                                      
77 Zie hiervoor M.2832 General Motors/Daewoo Motors, §§24-25. 
78 Aanmeldingsformulier, punt 6.1., I/II.B.b. 
79 Teneinde een correct beeld te verkrijgen, werden enkel de antwoorden van erkende distributeurs die actief zijn in de verkoop van 
nieuwe personenwagens en/of LCV weerhouden voor dit gedeelte van de marktbevraging. 
80 Antwoorden van Etn. J.Timmermans en Intercars Bilzen op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 17a. 
81 Antwoorden van Autobedrijf Manoli, Bruyninx, Celis Hasselt, Claes & Zonen Sint-Truiden, Delta Motors, Driesen, Garage Boden, Garage 
René Geurts, Peter Beckers en Rema Cars op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 17a.  
Distributeur Driesen geeft evenwel een aanzienlijk kortere afstand/rijtijd op (5km/5min). Antwoord van Driesen op het Verzoek om 
Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 17a. 
82 Antwoorden van DAVO Tongeren en Garage Vanhees op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018,vraag 17a.  
83 Antwoorden van Autobedrijf Manoli, Celis Hasselt, Claes & Zonen Sint-Truiden, Etn. J.Timmermans, Driesen, Garage Boden - Garage 
Michel, Garage René Geurts en Rema Cars op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 17b. 
84 Antwoord van Garage Vanhees op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 17b. 
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V.2.3. Beoordeling door de auditeur 

74. Gelet op de voormelde vorige beslissingen van de Belgische Mededingingsautoriteit, rekening 

houdende met hetgeen de aanmeldende partij heeft aangegeven alsook de resultaten van de 

marktbevraging, weerhoudt de auditeur een interbrand (m.a.w. niet-merkspecifieke) detailhandelsmarkt 

voor de verkoop van enerzijds nieuwe personenwagens en anderzijds nieuwe LCV. 

75. Wat betreft de geografische marktomvang, zijn de resultaten van de marktbevraging niet 100%-

unaniem, maar een grote meerderheid van de ondervraagde marktspelers geeft een lokale dimensie aan, 

zowel met betrekking tot de detailhandel van nieuwe personenwagens als nieuwe LCV. 

76. De auditeur is evenwel van oordeel dat de exacte marktaflijning van de geografische markt voor de 

detailhandel van enerzijds nieuwe personenwagens en anderzijds nieuwe LCV, nationaal of lokaal, in casu 

opengelaten kan worden. Immers, ongeacht de geografische marktaflijning, heeft de concentratie niet tot 

gevolg dat de mededinging op deze markten op een significante wijze zal worden belemmerd, om de redenen 

die verder in punten VI.2 en VI.3 worden uiteengezet. 

77. De nauwst mogelijke marktaflijningen kunnen daarbij worden omschreven als lokale85 interbrand 

(m.a.w. niet-merkspecifieke) markten voor detailhandel van enerzijds nieuwe personenwagens en anderzijds 

nieuwe LCV.  

78. De auditeur zal deze nauwst mogelijke marktomschrijvingen gebruiken bij de verdere analyse. 

V.3. Verkoop van tweedehands personenwagens - verkoop van tweedehands LCV  

V.3.1. Productmarkt 

V.3.1.a. Beslissingspraktijk 

79. Wat betreft voorgaande Europese (alsook andere nationale, in hoofdzaak Franse) beslissingspraktijk, 

kan worden verwezen naar de vorige beslissingen van de BMA met betrekking tot de zaken Anders 

Hedin/Groep Jacobs, MIG Motors/NAM en Groep Maurin/Groep JAM.86 

80. In deze beslissingen van de BMA werd een interbrand markt voor detailhandel van tweedehands 

personenwagens en/of LCV weerhouden. Een mogelijk onderscheid tussen detailhandel van tweedehands 

personenwagens en LCV werd daarbij opengelaten.87 

V.3.1.b. Standpunt aanmeldende partij 

81. De aanmeldende partij erkent het bestaan van een niet-merkspecifieke detailhandelsmarkt voor 

tweedehands personenwagens en LCV. Zij maakt geen verder onderscheid tussen tweedehands 

personenwagens en LCV, gezien de kenmerken van een detailhandelsmarkt eerder aansluiten bij een producent 

                                                      
85 Een lokale markt kan worden omschreven als "(…) het verzorgingsgebied rond elke garage, gebaseerd op het gebied waarin die garage 
80% van zijn omzet haalt". Zie beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE–C/C–17/0035, §94, pg. 16. 
86 Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, punt V.4.1.a.; Beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 juli 2019 in 
zaak MEDE-C/C-19/0014, punt V.3.1.a.; Beslissing ABC-2020-C/C-05 van 5 februari 2020 in zaak CONC-C/C-19/0042, punt V.4.3. 
87 Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, §17, pg. 20 en §19, pg. 68; Beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 
juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0014, §18, pg. 15 en §20, pg. 42.; Beslissing ABC-2020-C/C-05 van 5 februari 2020 in zaak CONC-C/C-
19/0042, §18, pg. 38. 
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gebonden organisatie van verkoop (dezelfde marketingstrategie) in plaats van een verkoop op basis van type 

van voertuig (personenwagens dan wel LCV).88 

V.3.1.c. Marktbevraging89 

82. Wat betreft de merken van de Volkswagen-groep, geeft een (voormalig) erkende distributeur aan dat 

er een specifieke productkennis en kennis van de markt nodig is voor de verkoop van tweedehands LCV, 

waardoor er aparte verkoopsmarkten worden aangegeven voor enerzijds tweedehands personenwagens en 

anderzijds tweedehands LCV.90 

83. De antwoorden van erkende distributeurs actief in de verkoop van tweedehands voertuigen van 

andere merken leveren een situationeel beeld op. De meerderheid van de antwoorden van de erkende 

distributeurs verkopen zowel tweedehands personenwagens als tweedehands LCV en gaan uit van een 

gezamenlijke markt voor de verkoop van tweedehands personenwagens en LCV91, waarbij een 

overkoepelende wijze van inkoop en/of verkoop meerdere keren wordt aangehaald.92  

84. Andere antwoorden van erkende distributeurs (Mercedes) geven aparte markten aan. Zo geeft 

distributeur Claes & Zonen aparte verkoopmarkten aan voor tweedehandsverkoop van personenwagens en 

LCV omwille van aparte producten en klantentypes.93 Ook distributeur Wouters, actief als erkend (Mercedes) 

aftersales servicepunt en wat betreft verkoop enkel actief in tweedehands personenwagens en LCV, geeft 

aparte markten voor de tweedehands verkoop van personenwagens en LCV aan.94 

85. Tenslotte leveren ook de antwoorden van distributeurs die enkel actief zijn in de verkoop van 

tweedehands personenwagens een eerder gemengd beeld op. Davo Tongeren (BMW) geeft een gezamenlijke 

markt aan terwijl Peter Beckers (BMW) en Delta Motors (Jaguar Land Rover Maasland) aparte markten 

aangeven voor de verkoop van enerzijds tweedehands personenwagens en anderzijds tweedehands LCV.95 

V.3.2. Geografische markt 

V.3.2.a. Beslissingspraktijk 

86. Wat betreft voorgaande Europese (alsook andere nationale, in hoofdzaak Franse) beslissingspraktijk, 

kan worden verwezen naar vorige beslissingen van de BMA met betrekking tot de zaken Anders Hedin/Groep 

Jacobs, MIG Motors/NAM en Groep Maurin/Groep JAM.96 

                                                      
88 Aanmeldingsformulier, punt 6.1., III.A.b. 
89 Teneinde een correct beeld te verkrijgen, werden enkel de antwoorden van erkende distributeurs die actief zijn in de verkoop van 
tweedehands personenwagens en/of LCV weerhouden voor dit gedeelte van de marktbevraging. 
90 Antwoord van Etn. J.Timmermans op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 7.  
De auditeur merkt op dat een andere voormalige distributeur van de Volkswagen-groep (Skoda) ook aparte markten aangeeft en daarbij een 
(aanverwante) redenering opgeeft door te wijzen op een ander cliënteel. Deze distributeur is echter niet zelf actief in de verkoop van 
tweedehands personenwagens of LCV. Antwoord van Intercars Bilzen op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 7. 
91 Antwoorden van Autobedrijf Manoli, Celis Hasselt, Driesen, Garage Boden, Garage Vanhees, Garage René Geurts, Rema Cars op het 
Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 7.  
92 Antwoorden van Driesen, Garage Boden en Garage Vanhees op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 7.  
93 Antwoord van Claes & Zonen Sint-Truiden N.V. op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 7.  
94 Antwoord van Wouters op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 7.  
95 Antwoord van Davo Tongeren, Delta Motors en Peter Beckers op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 7. 
96 Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, punt V.4.2.a.; Beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 juli 2019 in 
zaak MEDE-C/C-19/0014, punt V.3.2.a.; Beslissing ABC-2020-C/C-05 van 5 februari 2020 in zaak CONC-C/C-19/0042, punt V.4.3. 
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87. In deze beslissingen van de BMA werd de exacte geografische marktdefinitie, nationaal of lokaal, 

opengelaten.97 

V.3.2.b. Standpunt aanmeldende partij 

88. De markt voor verkoop van tweedehandsvoertuigen is volgens de aanmeldende partij nationaal. Zij 

verwijst daarbij naar het bestaan en de groei van een online verkoopmarkt waardoor de consument 

eenvoudig aan prijsvergelijking kan doen en in contact kan komen met aanbieders over het gehele land. De 

aanmeldende partij staaft haar standpunt door te verwijzen naar concrete websites (tweedehands.be, 

autoscout24.be) en websites voor gecertificeerde merkspecifieke tweedehands voertuigen 

(audiapprovedplus.be, myway.be).98 

V.3.2.c. Marktbevraging99 

89. De antwoorden uit de marktbevraging bij distributeurs wijzen eerder in de richting van een nationale 

markt.100 Drie distributeurs geven zowel een nationale als een lokale dimensie aan, evenwel zonder verdere 

duiding.101 

90. Een minderheid van de distributeurs actief in de verkoop van tweedehands voertuigen geeft een lokale 

markt aan die ofwel een identieke ofwel een wijdere dimensie omvat als bij de verkoop van nieuwe 

personenwagens en/of LCV.102 

V.3.3. Beoordeling door de auditeur 

91. De auditeur stelt vast dat de marktbevraging niet eenduidig is omtrent het standpunt van de 

aanmeldende partij dat tweedehands personenwagens en LCV tot dezelfde detailhandelsmarkt zouden 

behoren.  

92. Wat betreft de geografische omvang van de markt, lijkt de marktbevraging eerder te wijzen in de 

richting van een nationale markt, maar het bestaan van een lokale dimensie kan evenwel niet uitgesloten 

worden.  

93. De auditeur is evenwel van oordeel dat de exacte marktaflijning van zowel de product als de 

geografische markt in casu opengelaten kan worden, aangezien uit de analyse in punt VI.4 blijkt dat de 

concentratie niet tot gevolg heeft dat de mededinging op deze markt op een significante wijze zal worden 

belemmerd, ongeacht welke product- of geografische marktdefinitie ook zou worden gehanteerd. 

                                                      
97 Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, §17, pg. 20 en §19, pg. 68; Beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 
juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0014, §18, pg. 15 en §20, pg. 42; Beslissing ABC-2020-C/C-05 van 5 februari 2020 in zaak CONC-C/C-
19/0042, §18, pg. 38. 
98 Aanmeldingsformulier, punt 6.1., III.B.b. 
99 Teneinde een correct beeld te verkrijgen, werden enkel de antwoorden van erkende distributeurs die actief zijn in de verkoop van 
tweedehands personenwagens en/of LCV weerhouden voor dit gedeelte van de marktbevraging. 
100 Antwoorden van Garage Vanhees, Peter Beckers, Garage René Geurts, Wouters, Rema Cars en Delta Motors op het Verzoek om 
Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 17c. 
101 Antwoorden van DAVO Tongeren, Etn. J. Timmermans, Autobedrijf Manoli op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, 
vraag 17c. 
102 Antwoorden van Celis Hasselt, Claes & Zonen Sint-Truiden, Garage Boden, Driesen op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 
2018, vraag 17c. Zie evenwel ook het antwoord van Autobedrijf Manoli op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 17c. 
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94. De nauwst mogelijke marktaflijningen kunnen daarbij worden omschreven als lokale103 interbrand 

markten voor de detailhandel van enerzijds tweedehands personenwagens en anderzijds tweedehands LCV.  

95. De auditeur zal deze nauwst mogelijke marktomschrijvingen gebruiken bij de verdere analyse.  

V.4. Herstel en onderhoud aan personenwagens - herstel en onderhoud aan LCV 

V.4.1. Productmarkt 

V.4.1.a. Beslissingspraktijk 

96. Wat betreft voorgaande Europese (alsook andere nationale, in hoofdzaak Franse) beslissingspraktijk 

en andere relevante juridische bronnen, kan worden verwezen naar de vorige beslissingen van de BMA met 

betrekking tot zaken Anders Hedin/Groep Jacobs, MIG Motors/NAM en Groep Maurin/Groep JAM.104 

97. In deze beslissingen van de BMA werd een aparte merkspecifieke markt voor onderhoud en herstel 

weerhouden (inclusief diensten van niet-erkende herstellers) maar werd een apart marktonderscheid tussen 

onderhoud en herstel aan enerzijds personenwagens en anderzijds LCV opengelaten.105 

V.4.1.b. Standpunt aanmeldende partij 

98. Vooreerst stelt de aanmeldende partij dat een markt voor onderhoud en herstel moet onderscheiden 

worden van de markt(en) voor detailverkoop. Zij verwijst enerzijds naar marktspelers die enkel diensten met 

betrekking tot onderhoud en herstel kunnen aanbieden zonder verkoopsactiviteiten (en vice-versa) en 

anderzijds naar de eigenaars van de voertuigen die de aankoop van een voertuig en het uitvoeren van 

onderhoud en herstel als losgekoppelde activiteiten beschouwen. De aanmeldende partij specifieert daarbij 

dat er voor wat betreft personenwagens en/of LCV bij een aankoop zelden of nooit rekening wordt gehouden 

met de kosten voor onderhoud en herstel en dat het gebruik van onderhoudscontracten eerder zeldzaam 

is.106 

99. De activiteiten rond onderhoud en herstel aan personenwagens en/of LCV worden echter door de 

aanmeldende partij gedefinieerd als zijnde alle werkzaamheden uitgevoerd aan een wagen teneinde deze 

in een aanvaardbare conditie te houden of terug te brengen alsook alle andere werkzaamheden, inclusief 

deze aan het koetswerk van het voertuig (carrosserie) alsook de vervanging van banden, die aldus worden 

uitgevoerd na de verkoop. 

100. De aanmeldende partij stelt verder dat een markt voor onderhoud en herstel zowel lichte als complexe 

activiteiten omvat, gaande van de vervanging van ruitenwisservloeistof tot een volledig onderhoud, inclusief 

elektronische kalibratie van het voertuig na onderhoud en/of herstel. Zij is van mening dat er onvoldoende 

indicaties aanwezig zijn om een markt voor onderhoud en herstel verder op te splitsen tussen lichte 

                                                      
103 Een lokale markt kan worden omschreven als "(…) het verzorgingsgebied rond elke garage, gebaseerd op het gebied waarin die garage 
80% van zijn omzet haalt". Zie beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE–C/C–17/0035, §94, pg. 16. 
104 Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, punt V.5.1.a.; Beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 juli 2019 in 
zaak MEDE-C/C-19/0014, punt V.4.1.a.; Beslissing ABC-2020-C/C-05 van 5 februari 2020 in zaak CONC-C/C-19/0042, punt V.5.3. 
105 Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, §17, pg. 24 en §20, pg. 68; Beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 
juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0014, §18, pg. 19 en §20, pg. 42.; Beslissing ABC-2020-C/C-05 van 5 februari 2020 in zaak CONC-C/C-
19/0042, §18, pg. 38. 
106 Ter ondersteuning van haar standpunt geeft de aanmeldende partij eigen percentages aan omtrent het aantal onderhoudscontracten 
afgesloten bij de verkoop van enerzijds leasing en anderzijds non-leasing voertuigen. Zie aanmeldingsformulier, punt 8.7. g). 
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onderhouds- en herstelwerken (zoals fast fitting) en complexe onderhouds-en herstelwerken. Zij verwijst 

daarbij naar de vraagzijde waarbij een eindgebruiker bij de vaststelling van een (technisch) probleem aan het 

voertuig evenmin zulk een onderscheid kan maken. Zij acht evenmin elke andere opdeling binnen een markt 

voor onderhoud en herstel aan personenwagens en/of LCV pertinent. 

101. Verder merkt de aanmeldende partij op dat de markt voor onderhoud en herstel aan personenwagens 

en/of LCV niet merkspecifiek is, op basis van een toenemende concurrentie van multimerk garages nadat de 

garantieperiode verloopt en naarmate de leeftijd van een voertuig toeneemt alsook de mogelijkheid van 

onafhankelijke marktspelers om originele onderdelen aan te schaffen en daarbij een onderhoud en herstel 

uit te voeren zonder de garantie te fnuiken (cfr. Europese Verordening 461/2010). De aanmeldende partij 

vermeldt bijkomend dat indien een markt voor onderhoud en herstel als merkspecifiek zou beoordeeld 

worden, quod non, de onafhankelijke marktspelers en multimerk garages minstens moeten worden 

beschouwd als geloofwaardige en aanwezige uitwijkmogelijkheden. 

102. Tot slot stelt de aanmeldende partij dat onderhoud en herstel voor personenwagens en LCV, en zeker 

binnen hetzelfde merk, onderling substitueerbaar is.107 

V.4.1.c. Marktbevraging108 

103. Met betrekking tot het standpunt van de aanmeldende partij die de activiteiten binnen onderhoud en 

herstel inclusief carrosserie beschouwt, blijkt de marktbevraging niettemin een wezenlijk verschillende 

marktdynamiek aan te geven tussen enerzijds onderhouds- en herstelwerkzaamheden en anderzijds 

carrosserieherstellingen. Omwille hiervan worden carrosserieherstellingen onder punt V.5 apart besproken. 

104. De marktbevraging (bij erkende distributeurs) geeft aan dat detailhandel en onderhouds- en 

herstelwerken als verbonden activiteiten kunnen worden beschouwd, bv. omwille van een 

(opvolgings)meerwaarde (al dan niet binnen de garantieperiode) of wegens contractuele verplichtingen eigen 

aan het specifieke merk.109 Anderzijds wijst de marktbevraging op een apart marktonderscheid, waarbij 

voornamelijk wordt gewezen op het bestaan van erkende servicepunten zonder verkoopovereenkomst alsook 

niet-erkende herstellers, en aspecten zoals een specifiek uit te voeren takenpakket en de daarbij vereiste 

kennis.110 

105. Wat betreft de frequentie van onderhoudscontracten, ondersteunt de marktbevraging het standpunt 

van de aanmeldende partij111. Een meerderheid van de aangeschreven concessiehouders over verschillende 

merken heen geven aan dat onderhoudscontracten bij particulieren eerder als een zeldzaamheid kunnen 

                                                      
107 Aanmeldingsformulier, punt 6.1., IV.B.b. 
108 Teneinde een correct beeld te verkrijgen, werden enkel de antwoorden (qua erkende distributeurs) die actief zijn in onderhoud en 
herstel aan personenwagens en/of LCV weerhouden voor dit gedeelte van de marktbevraging. 
109 Antwoorden van Celis Hasselt, Etn. J. Timmermans, Garage Boden, Autobedrijf Manoli, Rema Cars op het Verzoek om Inlichtingen van 8 
november 2018, vraag 8. 
110 Antwoorden van DAVO Tongeren, Claes & Zonen Sint-Truiden, Garage Vanhees, Wouters en Delta Motors op het Verzoek om 
Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 8. 
111 zie supra, §98 en voetnoot 108. 
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beschouwd worden, tenzij via leasing, waarvoor specifiek een hogere dekkingsgraad wordt aangegeven.112 

113 

106. Er werd gepeild of een markt voor onderhoud en herstel als merkspecifiek (intrabrand) wordt 

beschouwd. De marktbevraging wijst voornamelijk uit dat een meerderheid van de erkende distributeurs 

merkspecifieke vereisten/werkwijzen, een toenemende complexiteit en voorziene merkspecifieke opleidingen 

aangeven als de voornaamste redenen om een markt voor onderhoud en herstel als merkspecifiek te 

beschouwen.114 De antwoorden van de onafhankelijke herstellers wijzen in hoofdzaak op het feit dat een 

multimerk-benadering mogelijk is, voor zover het onderhoud en herstel plaatsvindt volgens voorgeschreven 

technische specificaties of normen/knowhow, door gebruik te maken van de juiste (info)kanalen en met 

originele (OE) of vergelijkbare reserveonderdelen (m.a.w. merkspecifiek).115 Niettemin geven bepaalde 

onafhankelijke herstellers aan dat er over de merken heen voldoende universele aspecten bestaan of dat 

universele apparatuur voldoende kwaliteitswaarborgen kan inhouden.116 

107. Tenslotte werd er gevraagd of een onderhoud en herstel aan personenwagens en LCV onderling 

substitueerbaar zijn. De antwoorden van de erkende distributeurs zijn hierover sterk verdeeld, waarbij een 

lichte meerderheid eerder uitgaat van substitueerbaarheid, maar een significante minderheid evenwel een 

apart marktonderscheid weerhoudt.117 Een grote meerderheid van de onafhankelijke herstellers gaat evenwel 

uit van een onderlinge substitueerbaarheid.118 

V.4.2. Geografische markt 

V.4.2.a. Beslissingspraktijk 

108. Wat betreft voorgaande Europese (alsook andere nationale, in hoofdzaak Franse) beslissingspraktijk, 

kan worden verwezen naar de vorige beslissingen van de BMA met betrekking tot de zaken Anders 

Hedin/Groep Jacobs, MIG Motors/NAM en Groep Maurin/Groep JAM.119 

                                                      
112 Antwoorden van DAVO Tongeren, Celis Hasselt, Bruyninx, Claes & Zonen Sint-Truiden, Garage Boden, Driesen, Garage R. Geurts, 
Intercars Bilzen, Delta Motors op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 23. 
113 Niettemin geven bepaalde concessiehouders hogere aantallen aan, evenwel zonder aan te geven of het al dan niet leasingvoertuigen 
betreft. Zie de antwoorden van Garage Vanhees, Peter Beckers en Rema Cars op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 
23. 
114 Antwoorden van Celis Hasselt, Etn. J. Timmermans, Claes & Zonen Sint-Truiden, Garage Vanhees, Peter Beckers, Autobedrijf Manoli, 
Garage R. Geurts, Wouters, Rema Cars en Delta Motors op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 11. 
115 Antwoorden van Berckmans, Garage Moris, Garage Schrooten, BCS Cartronic, Jocars, Garage Cox op het Verzoek om Inlichtingen van 
28 maart 2019, vraag 7. 
116 Antwoorden van Garage Vaneerdewegh, L&E, Garage Kerkhofs Gert op het Verzoek om Inlichtingen van 28 maart 2019, vraag 7. 
Ondanks het eerdere antwoord m.b.t. de universele aspecten, merkt de auditeur evenwel op dat Garage Vaneerdewegh aangeeft niet over 
voldoende technologie en knowhow te beschikken om een onderhoud en herstel uit te voeren aan personenwagens en LCV van de 
desbetreffende merken. Antwoord van Garage Vaneerdewegh op het Verzoek om Inlichtingen van 28 maart 2019, vraag 11a en 11b. 
117 Antwoorden van DAVO Tongeren, Celis Hasselt, Etn. J. Timmermans, Claes & Zonen Sint-Truiden, Garage Boden, Garage Vanhees, 
Driesen, Peter Beckers, Autobedrijf Manoli, Garage R. Geurts, Wouters, Rema Cars en Delta Motors op het Verzoek om Inlichtingen van 8 
november 2018, vraag 12. 
118 Antwoorden van Garage Moris, Garage Schrooten, Garage Vaneerdewegh, L&E, Jocars, Geurts Car Center, Garage Gofflo, Garage MC 
Cars, Garage Cox, BCS Ramakers, AR Performance, Garage Kerkhofs Gert, Ozer Cars op het Verzoek om Inlichtingen van 28 maart 2019, 
vraag 8. 
119 Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, punt V.5.2.a.; Beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 juli 2019 in 
zaak MEDE-C/C-19/0014, punt V.4.2.a.; Beslissing ABC-2020-C/C-05 van 5 februari 2020 in zaak CONC-C/C-19/0042, punt V.5.3. 
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109. In deze beslissingen van de BMA werd de exacte geografische marktdefinitie als lokaal van aard 

beoordeeld.120 

V.4.2.b. Standpunt aanmeldende partij 

110. De aanmeldende partij stelt dat een markt voor onderhoud en herstel geografisch nationaal te 

situeren valt, evenwel zonder verdere argumenten aan te geven.121  

111. Indien het Auditoraat een markt voor onderhoud en herstel geografisch zou situeren in 

verzorgingsgebieden op basis van een 80%-berekeningsmethode, formuleert de aanmeldende partij een 

voorbehoud ten aanzien van haar standpunt tot na inzage van de volledige berekening van het Auditoraat.122 

V.4.2.c. Marktbevraging123  

112. De marktbevraging wijst (quasi-)unaniem uit dat de regio waarbinnen geconcurreerd wordt op 

onderhoud en herstel een lokale dimensie inhoudt.  

113. Een (voormalig) erkende distributeur van de Volkswagen-groep geeft een lokaal verzorgingsgebied 

aan met een reisafstand van 50km en een rijtijd van 30-45min.124  

114. Andere erkende distributeurs weerhouden een reisafstand tussen de 15 à 50 km met een reistijd tussen 

de 10-15 à 45min.125 Twee erkende distributeurs geven echter aan de markt als nationaal te beoordelen, 

waarvan één garage uitgaat van zowel een nationale als lokale dimensie zonder evenwel het lokale 

verzorgingsgebied te specifiëren.126 

115. Onafhankelijke marktspelers weerhouden unaniem een lokaal verzorgingsgebied met een reisafstand 

van 10 à 50km en een reistijd tussen 20 à 60min.127 

V.4.3. Beoordeling door de auditeur 

116. De auditeur stelt vast dat de resultaten van de marktbevraging eerder wijzen in de richting van een 

aparte merkspecifieke markt voor onderhoud en herstel (met uitsluiting van carrosserieherstellingen, zie 

                                                      
120 Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, §17, pg. 25 en §19, pg. 68; Beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 
juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0014, §18, pg. 19 en §20, pg. 42.; Beslissing ABC-2020-C/C-05 van 5 februari 2020 in zaak CONC-C/C-
19/0042, §18, pg. 38. 
121 Aanmeldingsformulier, punt 6.1., IV.C.b. 
122 Aanmeldingsformulier, punt 6.1., IV.C.b. 
De aanmeldende partij heeft verder opmerkingen geformuleerd op de methodologie die het Auditoraat hanteert om de omvang van een 
lokale markt vast te stellen. Deze opmerkingen zullen infra verder worden behandeld. 
123 Teneinde een correct beeld te verkrijgen, werden enkel de antwoorden (qua erkende distributeurs) die actief zijn in onderhoud en 
herstel aan personenwagens en/of LCV weerhouden voor dit gedeelte van de marktbevraging. 
124 Antwoorden van Etn. J.Timmermans op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 17d.  
125 Antwoorden van Celis Hasselt, Claes & Zonen Sint-Truiden, Garage Boden - Garage Michel, Peter Beckers, Autobedrijf Manoli, Garage 
R. Geurts, Wouters, Rema Cars en Delta Motors op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 17d. Distributeur Driesen 
geeft evenwel een aanzienlijk kortere afstand/rijtijd op (5km/5min). Antwoord van Driesen op het Verzoek om Inlichtingen van 8 
november 2018, vraag 17d.  
126 Antwoorden van DAVO Tongeren en Garage Vanhees op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018,vraag 17a. 
127 Antwoorden van Berckmans, Garage Moris, Van Der Stukken, BCS Garage Anthonissen, Garage Schrooten, Garage Vaneerdewegh, BCS 
Cartronic, L&E, Garage Gofflo, Geurts Cars Center, Garage MC Cars, Garage Ceyssens, Garage Cox, Garage Erik, BCS Ramakers, AR 
Performance en Garage Kerkhofs Gert op het Verzoek om Inlichtingen van 28 maart 2019, vraag 9a.  
Garage Jocars geeft een zeer korte afstand/rijtijd op (5km/10min). Antwoord van Jocars op het Verzoek om Inlichtingen van 28 maart 
2019, vraag 9a. 
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infra), waarbij onderhoudscontracten huidig aan de basis liggen van een beperkt gedeelte van de uitgevoerde 

onderhouds- en herstellingswerkzaamheden, wat in lijn ligt met het standpunt van de aanmeldende partij 

(m.u.v. het standpunt rond carrosserie). 

117. Wat betreft het standpunt van de aanmeldende partij omtrent carrosseriewerkzaamheden die worden 

gerekend tot een markt van onderhoud en herstel, is de auditeur van oordeel dat de marktbevraging duidelijk 

aangeeft dat er meerdere aparte marktkenmerken bestaan om een onderscheid tussen enerzijds 

(mechanisch) onderhoud en herstel en anderzijds carrosseriewerkzaamheden te weerhouden.128  

118. De vraag of er een apart marktonderscheid bestaat voor onderhoud en herstel aan enerzijds 

personenwagens en anderzijds LCV wordt hierbij open gelaten.129 

119. Gelet op de vorige beslissingen van de BMA130, en rekening houdende met de resultaten van de 

marktbevraging in casu, weerhoudt de auditeur een lokale marktomschrijving voor een markt van onderhoud 

en herstel aan personenwagens en/of LCV. 

120. De nauwst mogelijke marktaflijningen kunnen worden omschreven als lokale131 merkspecifieke 

markten voor onderhoud en herstelling van enerzijds personenwagens en anderzijds LCV, telkens inclusief de 

diensten van niet-erkende herstellers.132  

121. De auditeur zal deze nauwst mogelijke marktomschrijvingen gebruiken bij de verdere analyse. 

V.5. Carrosserieherstellingen aan personenwagens - carrosserieherstellingen aan 

LCV 

V.5.1. Productmarkt 

V.5.1.a. Beslissingspraktijk en andere bronnen 

122. Voor zover bekend aan het Auditoraat, bestaat er geen Europese beslissingspraktijk die een specifiek 

segment voor carrosseriewerkzaamheden zou onderscheiden van een markt voor onderhoud en herstelling. 

123. De Franse Mededingingsautoriteit weerhoudt in haar concentratiebeslissingen geen specifieke markt 

voor carrosseriewerkzaamheden. 

124. Niettemin bestaan er specifieke factoren om een segment voor carrosseriewerkzaamheden vanuit 

bepaalde overwegingen qua vraag en aanbod mogelijks als een aparte productmarkt te onderscheiden. 

125. Zo wordt in het advies 12-A-21 van de Franse Mededingingsautoriteit onder meer aangegeven dat 

carrosseriewerkzaamheden (waaronder glasherstelling) aan vraagzijde in essentie wordt aangedreven door 

de verzekeringsmaatschappijen (waarbij 85% van de omzet in 2010 in Frankrijk werd gedragen door 

verzekeringsmaatschappijen) met specifieke eisen qua prijsgevoeligheid en kwaliteitseisen die leiden tot een 

selectie van erkende carrosserieateliers per verzorgingsgebied, en waarbij verzekerden worden 

                                                      
128 Zie infra punt V.5. 
129 Zie in dit verband ook beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0014, §99, pg. 19 en §25, pg. 42. 
130 zie supra §109. 
131 Ibid. voetnoot 105. 
132 Zie beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0014, §§99-100, pg. 19 en §20, pg. 42. 
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aangemoedigd zich te wenden tot (carrosserie)herstellers binnen het eigen erkende netwerk.133 Aan de 

aanbodzijde, met name het onafhankelijke distributiekanaal, wordt het segment gekenmerkt door de 

aanwezigheid van specifieke werkateliers die enkel carrosserieactiviteiten uitvoeren.134 

126. In de vorige beslissingen van de BMA werd er een aparte interbrand markt voor 

carrosserieherstellingen aan personenwagens en LCV weerhouden.135 

V.5.1.b. Standpunt aanmeldende partij 

127. Zoals reeds vermeld, is de aanmeldende partij in hoofdorde van mening dat carrosseriediensten tot 

dezelfde markt behoren als deze van onderhoud en herstellingen. Herstellingswerken aan het koetswerk van 

een voertuig blijven immers herstellingswerken, die volgens de aanmeldende partij geen andere kenmerken 

vertonen dan de herstellingswerken binnen het kader van onderhoud en herstel. 

128. In ondergeschikte orde kan de aanmeldende partij zich echter vinden in de beslissingspraktijk van de 

BMA om de markt inzake carrosserie te onderscheiden van deze in onderhoud en herstel.136 

V.5.1.c. Marktbevraging137 

129. De marktbevraging geeft (quasi-)unaniem aan dat carrosserieherstellingen als een aparte markt 

wordt beschouwd ten opzichte van een markt voor (mechanisch) onderhoud en herstel, omwille van een 

aparte specialisatie (qua opleidingen en technieken bij personeel), aparte werkplaatsen en benodigd 

materiaal, andere marktspelers (verzekeringsmaatschappijen) en een andere modus operandi 

(verzekeringsdossiers, expertises).138 Eén (voormalige) distributeur van de Volkswagen-groep wijst er echter 

op dat een aparte specifieke (technische) kennis op zich niet bepalend is en dat de globale kenmerken van 

deze markten grotendeels vergelijkbaar zijn.139 

130. De marktbevraging bij de erkende distributeurs wijst uit dat hun activiteiten in carrosserieherstellingen 

in de praktijk voornamelijk op intrabrand vlak liggen, maar dat multimerk herstellingen op commercieel vlak 

wel worden aangeboden, m.a.w. de diensten die worden aangeboden qua carrosserieherstellingen zijn 

interbrand.140 Onafhankelijke carrosserie-ondernemingen geven unaniem aan dat een markt voor 

                                                      
133 Avis n° 12-A-21 du 8 octobre 2012 relatif au fonctionnement concurrentiel des secteurs de la réparation et de l’entretien de véhicules 
et de la fabrication et de la distribution de pièces de rechange, §§18-19, Encadré 1. 
134 Ibid., §156. 
135 Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, §165, pg. 31 en §19, pg. 68; Beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 
juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0014, §119, pg. 21 en §20, pg. 42; Beslissing ABC-2020-C/C-05 van 5 februari 2020 in zaak CONC-C/C-
19/0042, punt V.8.3. en §18, pg. 38. 
136 Aanmeldingsformulier punt 6.1.V.A. en 6.1.V.B.b. 
137 Teneinde een correct beeld te verkrijgen, werden enkel de antwoorden (qua erkende distributeurs) die actief zijn in 
carrosserieherstellingen aan personenwagens en LCV weerhouden voor dit gedeelte van de marktbevraging. 
138 Antwoorden van DAVO Tongeren, Celis Hasselt, Etn. J. Timmermans, Claes & Zonen Sint-Truiden, Garage Boden, Driesen,  Autobedrijf 
Manoli en Garage R. Geurts op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 13. 
Antwoorden van Carrosserie CarClinic, Carrosserie Vannijlen, Carrosserie Patrick Cardinaels, Carrosserie Stalmans, Carrosserie A. Verdonck, 
Carrosserie Loncke, Carrosserie Danny Vanhoof, Carrosserie M. Blockken op het verzoek om inlichtingen van 2 mei 2019, vraag 4.  
139 In het antwoord wordt herstel en onderhoud aan elektrische voertuigen aangehaald waarvoor eveneens specifieke kennis wordt vereist. 
Zie het antwoord van Intercars Bilzen op het Verzoek om Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 13. 
140 Antwoorden van Celis Hasselt, Etn. J. Timmermans, Claes & Zonen Sint-Truiden, Garage Boden - Garage Michel, Driesen, Autobedrijf 
Manoli en Garage René Geurts op het verzoek om inlichtingen van 8 november 2018, vraag 14. 
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carrosserieherstellingen als multimerk moet worden beschouwd.141 Eén onderneming licht toe dat een 

merkspecifieke garage niet vaak een carrosserieherstelling aan een voertuig van een ander merk zal 

weigeren, in tegenstelling tot een (mechanische) herstelling.142  

131. Uit de marktbevraging bij erkende distributeurs als onafhankelijke carrosserieondernemingen blijkt 

grotendeels dat carrosserieherstellingen aan enerzijds personenwagens en anderzijds LCV als 

substitueerbaar worden beschouwd.143 144 

V.5.2. Geografische markt 

V.5.2.a. Beslissingspraktijk 

132. Voor zover bekend aan het Auditoraat, bestaat er geen Europese beslissingspraktijk die de 

geografische omvang van een markt voor carrosseriewerkzaamheden zou aangeven. 

133. De Franse Mededingingsautoriteit weerhoudt in haar concentratiebeslissingen geen specifieke markt 

voor carrosseriewerkzaamheden. 

134. In de vorige beslissingen van de BMA werd de geografische marktdefinitie, zijnde nationaal of lokaal, 

uiteindelijk opengelaten.145 

V.5.2.b. Standpunt aanmeldende partij 

135. De aanmeldende partij stelt dat een markt voor carrosserieherstellingen geografisch nationaal te 

situeren valt.  

136. De aanmeldende partij verwijst verder naar de mate van beslissingsmacht die uitgaat van 

verzekeringsmaatschappijen, waarbij zij stelt dat het de verzekeringsmaatschappij zelf is die beslist welke 

garage bevoegd is om deze herstellingen uit te voeren, en men met de werkingsgebieden van de 

verzekeringsmaatschappijen dient rekening te houden. Ook met betrekking tot deze carrosserieherstellingen 

die niet op kosten van de verzekeraar zou gebeuren, stelt de aanmeldende partij dat de 

verzekeringsmaatschappij een zekere invloed zou uitoefenen op de keuze van de cliënt qua dienstverlener. 

                                                      
141 Antwoorden van Carrosserie Vannijlen, Carrosserie Patrick Cardinaels, Carrosserie Stalmans, Carrosserie A. Verdonck, Carrosserie 
Loncke, Carrosserie D. Vanhoof, Garage M Blockken op het verzoek om inlichtingen van 2 mei 2019, vraag 5. 
142 Antwoord van Carrosserie Stalmans op het verzoek om inlichtingen van 2 mei 2019, vraag 5. 
143 Antwoorden van DAVO Tongeren, Celis Hasselt, Etn. J. Timmermans, Claes & Zonen Sint-Tuiden, Garage Boden - Garage Michel, 
Driesen, Garage R. Geurts, Wouters op het verzoek om inlichtingen van 8 november 2018, vraag 15; antwoorden van Carrosserie 
CarClinic, CarGlass Carrosserie Genk, Carrosserie Stalmans, Carrosserie Loncke, Carrosserie D. Vanhoof op het verzoek om inlichtingen 
van 2 mei 2019, vraag 6. 
144 Een punt dat weliswaar wordt aangegeven betreft een aangepaste (grotere) spuitruimte om een LCV te kunnen behandelen. Zie het 
antwoord van Etn. J. Timmermans op het verzoek om inlichtingen van 8 november 2018, vraag 15 en het antwoord van Garage M. 
Blockken op het verzoek om inlichtingen van 2 mei 2019, vraag 6. 
145 Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, §17, pg. 15 en §19, pg. 68; Beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 
juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0014, §18, pg. 13 en §20, pg. 42.; Beslissing ABC-2020-C/C-05 van 5 februari 2020 in zaak CONC-C/C-
19/0042, punt V.8.3. en §18, pg. 38. 
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137. Indien het Auditoraat een lokale marktomschrijving zou weerhouden, stelt de aanmeldende partij voor 

deze te nuanceren in het licht van de woon- en werkplaats van de eindgebruikers en de beslissingsmacht van 

verzekeraars op het vlak van carrosserieherstellingen. 146 147 

V.5.2.c. Marktbevraging148 

138. De marktbevraging wijst uit dat de regio waarbinnen er geconcurreerd wordt op 

carrosserieherstellingen een lokale dimensie inhoudt. De erkende distributeurs weerhouden een reisafstand 

tussen de 20 à 50km met een reistijd tussen 10-15 à 45min.149 Onafhankelijke carrosserieherstellers 

weerhouden grotendeels een reisafstand tussen de 15 à 50km en een reistijd van 20 à 35min.150  

139. Drie onafhankelijke carrosserieondernemingen weerhouden evenwel een nationale markt.151 

V.5.3. Beoordeling door de auditeur 

140. Met betrekking tot het hoofdstandpunt van de aanmeldende partij, stelt de auditeur vast dat de 

marktbevraging duidelijk aangeeft dat carrosserieherstellingen meerdere aparte marktkenmerken vertoont 

ten aanzien van een markt voor (mechanisch) onderhoud en herstel, waaronder aparte specialisatie qua 

opleidingen en technieken, aparte werkplaatsen en benodigd materiaal, alsook andere marktspelers 

(verzekeringsmaatschappijen), een andere modus operandi (verzekeringsdossiers, expertises) en een 

multimerk benadering. De marktbevraging wijst ook uit dat carrosserieherstellingen aan personenwagens en 

LCV als substitueerbaar worden beschouwd. 

141. Gelet op de vorige beslissingen van de BMA, en rekening houdende met de resultaten van de 

marktbevraging, weerhoudt de auditeur een (interbrand) markt voor carrosserie-herstellingen aan 

personenwagens en LCV. 

142. Wat betreft de geografische marktomvang, zijn de resultaten van de marktbevraging niet 100%-

unaniem, maar een meerderheid van de ondervraagde marktspelers geeft echter een lokale dimensie aan. 

143. De auditeur is evenwel van oordeel dat de exacte marktaflijning van de geografische markt voor 

carrosserie-herstellingen aan personenwagens en LCV, nationaal of lokaal, in casu opengelaten kan worden. 

Immers, ongeacht de geografische marktaflijning, heeft de concentratie niet tot gevolg dat de mededinging 

op deze markten op een significante wijze zal worden belemmerd, om redenen die verder in punt VI.6 wordt 

uiteengezet.  

                                                      
146 Aanmeldingsformulier, punt 6.1.V.B.b. 
147 De aanmeldende partij heeft eveneens opmerkingen omtrent de methodologie die het Auditoraat hanteert om een lokale markt vast 
te stellen. Indien van toepassing, worden deze opmerkingen infra verder behandeld. 
148 Teneinde een correct beeld te verkrijgen, werden enkel de antwoorden (qua erkende distributeurs) die actief zijn in 
carrosserieherstellingen aan personenwagens en LCV weerhouden voor dit gedeelte van de marktbevraging. 
149 Antwoorden van Celis Hasselt, Etn. J. Timmermans, Claes & Zonen Sint-Truiden, Garage Boden - Garage Michel, Autobedrijf Manoli, 
Garage R. Geurts, Wouters op het verzoek om inlichtingen van 8 november 2018, vraag 17e.  
Distributeur Driesen geeft evenwel een aanzienlijk kortere afstand/rijtijd op (5km/5min). Antwoord van Driesen op het Verzoek om 
Inlichtingen van 8 november 2018, vraag 17e.  
150 Antwoorden van Carrosserie Vannijlen, Carrosserie Patrick Cardinaels, Carrosserie Stalmans, Carosserie Loncke, Schops, Carrosserie D. 
Vanhoof, Garage M. Blockken op het verzoek om inlichtingen van 2 mei 2019, vraag 7.  
Er zijn individuele uitschieters die een afstand/reistijd aangeven van 5km/2min tot 100km/60min. Zie de antwoorden van Carrosserie 
CarClinic en carrosserie A. Verdonck op het verzoek om inlichtingen van 2 mei 2019, vraag 7.  
151 Antwoorden van Vecarro, CarGlass Carrosserie Genk en Carrosseriebedrijf Putzeys op het verzoek om inlichtingen van 2 mei 2019, 
vraag 7.  



32 

 

144. De nauwst mogelijke marktaflijningen kunnen daarbij worden omschreven als lokale152 interbrand 

markten voor carrosserieherstellingen aan personenwagens en LCV. 

145. De auditeur zal deze nauwst mogelijke marktomschrijvingen gebruiken voor de verdere analyse. 

V.6. OTC-verkoop van reserveonderdelen voor personenwagens en LCV 

V.6.1. Productmarkt 

V.6.1.a. Beslissingspraktijk 

146. Wat betreft voorgaande Europese (alsook andere nationale, in hoofdzaak Franse) beslissingspraktijk 

en andere relevante juridische bronnen, kan worden verwezen naar de vorige beslissingen van de BMA met 

betrekking tot de zaken Anders Hedin/Groep Jacobs en MIG Motors/NAM.153 

147. In recente beslissingen van de Europese Commissie werd een onderscheid weerhouden tussen 

detailhandel van merkspecifieke originele (“OE”) en niet-originele reserveonderdelen, met een verder 

onderscheid tussen lichte (m.a.w. personenwagens en LCV) en zware voertuigen.154 

148. In voorgaande beslissingen van de BMA werd een merkspecifieke markt voor OTC-verkoop van 

reserveonderdelen voor personenwagens en LCV weerhouden.155 

V.6.1.b. Standpunt aanmeldende partij 

149. De aanmeldende partij sluit zich aan bij de beslissingspraktijk van de Belgische 

Mededingingsautoriteit, waaruit blijkt dat een mogelijke productmarkt voor de groothandel en detailhandel 

voor de OTC-verkoop van reserveonderdelen (an accessoires) van personenwagens en/of LCV kan 

onderscheiden worden.  

150. De aanbodzijde van deze markt (OEM/OES-segment) bestaat volgens aanmeldende partij uit de 

producenten en erkende distributeurs, terwijl de vraagzijde bestaat uit niet-erkende herstellers, 

carrosserieondernemingen en grote vlootklanten met eigen werkplaatsen.156  

V.6.1.c. Marktbevraging 

151. De marktbevraging bij twee voormalig erkende distributeurs van de Volkswagen Groep bevestigt dat 

er een markt bestaat voor “Over-The-Counter” (“OTC”) verkoop van (originele, OEM/OES) merkspecifieke 

reserve-onderdelen (en accessoires). De kopers in deze markt bestaan hoofdzakelijk uit onafhankelijke 

(multimerk) herstellers en/of ketens (zoals Midas, Auto5 alsook Carglass).157  

152. De antwoorden van erkende distributeurs van andere merken zijn minder eenduidig over het bestaan 

van een aparte markt. Door de distributeurs die wel een OTC-markt weerhouden worden evenwel dezelfde 

                                                      
152 Ibid. voetnoot 105. 
153 Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, punt V.9.1.a.; Beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 juli 2019 in 
zaak MEDE-C/C-19/0014, punt V.6.1.a. 
154 M.9389 Porsche Holding Salzburg/SIVA/Soauto, §17; M.9070 EuroCar/Vicentini, §11. 
155 Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, §212, pg. 37 en §19, pg. 68; Beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 
juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0014, §140, pg. 24 en §20, pg. 42.; Beslissing ABC-2020-C/C-05 van 5 februari 2020 in zaak CONC-C/C-
19/0042, punt V.7.3. en §18, pg. 38. 
156 Aanmeldingsformulier, punt 6.1.VI.A.b. 
157 Antwoorden van Etn. J. Timmermans en Intercars Bilzen op het verzoek om inlichtingen van 8 november 2019, vraag 16.  
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soort klanten opgesomd, zoals onafhankelijke herstellers en onafhankelijke carrosserieondernemingen, 

alsook bijkomend de categorieën “doe-het-zelvers” en grote vlootklanten met een eigen werkplaats (bv. 

grote(re) taxibedrijven). 158 Bepaalde marktspelers verwijzen naar een meer professioneel aspect door bv. 

export te vermelden en de nadruk te leggen op het online aspect en logistieke competenties om in deze markt 

actief te kunnen blijven.159 

V.6.2. Geografische markt 

V.6.2.a. Beslissingspraktijk 

153. Wat betreft de voorgaande Europese (alsook andere nationale, in hoofdzaak Franse) 

beslissingspraktijk, kan worden verwezen naar de vorige beslissingen van de Belgische 

Mededingingsautoriteit met betrekking tot de zaken Anders Hedin/Groep Jacobs en MIG Motors/NAM.160 

154. In recente beslissingen van de Europese Commissie werd de vraag opengelaten of de geografische 

omvang van een detailhandelsmarkt van merkspecifieke originele reserveonderdelen nationaal of lokaal in 

omvang is.161 

155. In voorgaande beslissingen van de BMA werd telkens een nationale dimensie als geografische 

marktdefinitie weerhouden.162 

V.6.2.b. Standpunt aanmeldende partij 

156. De aanmeldende partij stelt dat de relevante geografische markt minstens als nationaal dient 

afgebakend te worden, met als voornaamste redenen (a) het overwegend grothandelskarakter van deze 

transacties, (b) het overwegend professionele karakter van de afnemers, (c) het toenemend belang van e-

commerce o.m. door een verhoogde mate van rechtszekerheid ten gevolge van recente Europese regelgeving 

en (d) de recente Europese initiatieven om geoblocking tegen te gaan.163 

V.6.2.c. Marktbevraging 

157. De marktbevraging bij twee voormalig erkende distributeurs van de Volkswagen-groep weerhoudt 

een lokale dimensie met een reisafstand van 20km een reistijd van 15min à 30min.164  

158. De antwoorden van erkende distributeurs van andere merken leveren een diffuus beeld op. Sommige 

geven aan dat een OTC-markt als nationaal kan worden beschouwd, waarvoor een enkele distributeur online 

                                                      
158 Antwoorden van Claes & Zonen Sint-Truiden, Garage Vanhees, Peter Beckers en Rema Cars op het verzoek om inlichtingen van 8 
november 2019, vraag 16. 
159 Antwoorden van DAVO Tongeren en Bruyninx op het verzoek om inlichtingen van 8 november 2019, vraag 16. 
160 Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, punt V.9.2.a.; Beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 juli 2019 in 
zaak MEDE-C/C-19/0014, punt V.6.2.a. 
161 M.9389 Porsche Holding Salzburg/SIVA/Soauto, §26-27; M.9070 EuroCar/Vicentini, §14-15. 
162 Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, §214, pg. 37 en §19, pg. 68; Beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 
juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0014, §142, pg. 24 en §20, pg. 42.; Beslissing ABC-2020-C/C-05 van 5 februari 2020 in zaak CONC-C/C-
19/0042, punt V.7.3 en §18, pg. 38. 
163 Aanmeldingsformulier, punt 6.1., VI.B.b. 
164 Antwoorden van Etn. J. Timmermans en Intercars Bilzen op het verzoek om inlichtingen van 8 november 2019, vraag 17f.  
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distributie als reden opgeeft. Andere distributeurs weerhouden evenwel een lokale dimensie met een 

uniforme reistijd van 30min en een reisafstand gaande van 12km tot 50km.165 

V.6.3. Beoordeling door de auditeur 

159. De marktbevraging met betrekking tot personenwagens en LCV bevestigt het bestaan van een OTC-

markt166  voor merkspecifieke reserveonderdelen, waarvoor als kopers niet-erkende onafhankelijke garages, 

carrosserie-ondernemingen alsook “doe-het-zelvers” en grote(re) vlootklanten met eigen werkplaats worden 

aangegeven. 

160. Mede gelet op de Europese en voorgaande beslissingspraktijk van de BMA167, is de auditeur van 

mening dat er in casu geen aanleiding bestaat om voor deze markt een verder onderscheid tussen 

personenwagens en LCV te overwegen (“lichte voertuigen”). 

161. De auditeur ziet verder geen reden om af te wijken van voorgaande beslissingspraktijk van de BMA 

waarin werd gesteld dat het IAM-segment (m.a.w. niet-originele reserveonderdelen) ofwel tot deze markt zou 

behoren ofwel minstens een sterke zijdelingse druk uitoefent.168  

162. De auditeur laat de uiteindelijke marktdefinitie open, maar zal de huidige transactie beoordelen 

uitgaande van de nauwst mogelijke marktaflijning, die kan omschreven worden als een merkspecifieke OTC-

markt voor originele (OEM/OES) reserveonderdelen geschikt voor personenwagens en LCV. 

163. De auditeur zal deze nauwst mogelijke marktomschrijving gebruiken voor de verdere analyse. 

164. De marktbevraging geeft verder geen definitief uitsluitsel omtrent de omvang van de geografische 

markt, maar de marktrealiteit lijkt eerder te wijzen in de richting van een nationale markt (bv. 

internetverkoop). De kopers zijn daarbij voornamelijk professionelen actief in onderhoud en/of 

(carrosserie)herstel, die algemeen gezien in staat zouden moeten zijn om prijzen te vergelijken en 

transportkosten te kunnen dragen. 

165. Omwille hiervan is de auditeur van mening dat er een nationale markt kan weerhouden worden. 

 

V.7. Conclusie met betrekking tot de marktaflijning 

166. Rekening houdend met het bovenstaande, is de auditeur van oordeel dat, voor wat betreft de 

beoordeling van voorliggende zaak, de relevante markten als volgt kunnen worden omschreven: 

- interbrand markten voor de detailhandel van nieuwe personenwagens (nationaal en lokaal); 

- interbrand markten voor de detailhandel van nieuwe LCV (nationaal en lokaal); 

                                                      
165 Antwoorden van Claes & Zonen Sint- Truiden, Garage Boden - Garage Michel en Peter Beckers op het verzoek om inlichtingen van 8 
november 2018, vraag 17f. 
166 Een OTC-verkoopsmarkt kan worden omschreven als het gedeelte aan verworven reserveonderdelen die door de erkende distributeur 
worden (door)verkocht in plaats van te worden gebruikt in functie van een (downstream) detailhandelsactiviteit voor onderhoud en 
herstel en/of carrosserie. Zie in dit verband beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE-C/C-17/0035, §213, pg. 34. 
167 Zie, in dit verband, beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0014, §139 en §140, alsook beslissing BMA-2019-
C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, §210 en §212. 
168 Zie beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, §211 en voetnoot 210. 
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- interbrand markt(en) voor de detailhandel van tweedehands personenwagens en/of LCV (nationaal en 

lokaal); 

- lokale merkspecifieke markten voor onderhoud en herstelling van personenwagens en/of LCV; 

- interbrand markten voor carrosseriewerkzaamheden voor personenwagens en LCV (nationaal en 

lokaal); 

- nationale merkspecifieke markt voor OTC-verkoop (van originele (OEM/OES) en/of niet-originele 

(IAM)) reserveonderdelen geschikt voor personenwagens en LCV; 

 

VI. Marktaandelen 

VI.1. Inleidende opmerkingen 

167. Ten eerste wordt aangegeven dat de garage Delorge Bilzen door de aanmeldende partij recent werd 

opgericht op 30 september 2018. Delorge Bilzen baat haar activiteiten uit in hetzelfde gebouw als haar 

erkende voorganger, garage Smets A., waarvan de contracten verkoop en naverkoop door D’Ieteren werden 

opgezegd op [VERTROUWELIJK]. Het Auditoraat is daarbij van oordeel dat sprake van continuïteit tussen de 

bedrijfsactiviteiten van Smets A. en Delorge Bilzen. [VERTROUWELIJK]. Het Auditoraat is tevens van oordeel 

dat de verkopen aan nieuwe personenwagens en LCV van distributeur Smets A. voor de periode 2015-2018 

kunnen worden gebruikt als een proxy voor de verkopen aan nieuwe voertuigen van Delorge Bilzen, onder 

meer gelet op een gebrek aan (realistische) alternatieven buiten de partijen om waar afnemers nieuwe 

personenwagens en LCV van het merk VW/VW CVI zouden kunnen aanschaffen.169      

168. Ten tweede wordt aangegeven dat alle marktaandelen (en de concurrentiële analyse indien van 

toepassing) initieel werden berekend uitgaande van een referentiejaar 2017. Gelet op de 

prenotificatieperiode in deze zaak, werd, voor zover de gegevens beschikbaar zijn, een update uitgevoerd 

van de marktaandeelberekeningen aan de hand van een referentiejaar 2018. In het geval van een markt 

voor onderhoud en herstel, kon de concurrentiële analyse echter niet volledig worden afgerond voor een 

referentiejaar 2018 en werd in het huidige voorstel van beslissing gebruik gemaakt van de 

marktaandeelberekeningen en concurrentiële analyse voor het referentiejaar 2017. Wat betreft een markt 

voor carrosseriewerkzaamheden, is de auditeur van oordeel dat een update van de marktaandelen niet 

vereist is gelet op de hoogte van de proxy voor het jaar 2017. 

169. Tenslotte, wat betreft de methodologie voor de verkoopmarkten, kan de auditeur voor een geografisch 

lokale marktdefinitie in eerste instantie uitgaan van een geografische (provinciale) proxy van de verkoop van 

de betrokken merken. Indien de totale verkoop van de betrokken merken op een nationaal of een provinciaal 

niveau niet meer dan 20% bedraagt, wordt er een redelijk vermoeden gehanteerd dat de verkoop op lokaal 

niveau van het verzorgingsgebied van elk van de betrokken garages minder dan 25% zal bedragen en dat 

de transactie op deze markt niet tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op een significante 

wijze zal worden belemmerd. Indien deze proxy echter geen uitsluitsel kan verlenen, zal worden overgegaan 

                                                      
169 Zie e-mailcorrespondentie met D’Ieteren op 7 en 10 mei 2019, onderzoeksdossier punten 5.2.2. en 5.2.3. 
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tot een meer gedetailleerde analyse op basis van lokale verzorgingsgebieden en lokale marktaandelen van 

partijen om de lokale marktpositie van de aanmeldende partij post-transactie te kunnen bepalen. 

VI.2. Interbrand markten voor detailhandel van nieuwe personenwagens 

[nationaal en lokaal] 

VI.2.1. Marktaandelen  

170. De aanmeldende partij heeft geen marktaandeelberekening opgegeven. Zij gaat uit van het standpunt 

dat haar marktaandeel 25% niet of slechts licht zou overschrijden en daarbij post-concentratie geen 

aanleiding zou geven tot enige belemmering van de mededinging op de desbetreffende markt.170 

171. Een nationale interbrand markt voor detailhandel van nieuwe personenwagens wordt beschouwd als 

de meest ruime marktomschrijving. De meest enge marktomschrijving betreft lokale interbrand markten voor  

detailhandel van nieuwe personenwagens. 

172. Een proxy wordt hieronder berekend op een nationaal en een provinciaal niveau. Hieruit blijkt een dat 

een 20%-grens wordt overschreden zoals op een nationaal als op een provinciaal niveau. 

173. Hierna worden de marktaandelen voor interbrand detailhandel van nieuwe personenwagens van de 

betrokken  merken op nationaal niveau weergegeven (nationale proxy), alsook de totale volumes van 

partijen, voor 2016-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
170 Aanmeldingsformulier, punt 7.2. 
171 zie website FEBIAC onder statistieken, 2.B.3. Inschrijvingen van nieuwe wagens per merk. 

 
Nationaal171 Nationaal 

[Audi] 

Nationaal 

[VW]  

Nationaal 

[Skoda] 

Nationaal 

[SEAT] 

Nationaal 

[BMW] 

Nationaal 

[BMW Mini] 

Nationaal 

[Jaguar] 

Nationaal 

[Land Rover] 

%  

merken 

2016 539.519 33.225 53.021 19.007 6.501 40.227 7.480 2.991 5.902 31,20% 

2017 546.558 33.323 50.461 19.612 7.461 42.176 7.530 3.225 5.944 31,05% 

2018 549.632 28.710 52.738 20.017 9.530 40.057 8.201 3.957 6.274 30,84% 

https://www.febiac.be/statistiques/2019/2.B.3.%20Immatriculations%20de%20voitures%20neuves%20par%20marque.xls
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  Totaal A&M Invest172  Totaal Coox-Jaspers Totaal  

partijen  

Audi VW Skoda SEAT BMW BMW  

Mini 

Jagua

r 

Land 

 Rover 

Ander Sub 

totaal 

Audi VW Skoda Seat Sub 

totaal 

 

2016 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

2017 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

2018 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

 

174. Niettegenstaande een nationale proxy van de merken 30% bedraagt, ligt het geschatte nationale 

marktaandeel van de aanmeldende partij zelf voor interbrand detailhandel van nieuwe personenwagens met 

2-3% ruim onder de 25%-drempel. 

175. Voor wat betreft een provinciale proxy, is de auditeur van oordeel dat een provinciale proxy exclusief 

leasingvoertuigen als beste proxy geldt om de lokale marktpositie van de aanmeldende partij post-transactie 

te beoordelen. Deze overweging steunt enerzijds op de observatie dat een provinciale proxy van de merken 

van nieuwe inschrijvingen inclusief leasing personenwagens een ongelijkmatige verdeling zou opleveren 

tussen de provincies aangezien de meeste leasingmaatschappijen zich op een as Brussel-Brabant-Antwerpen 

bevinden en daarbij significante volumes aan leasingvoertuigen worden ingeschreven op het adres van de 

leasingmaatschappij.  

176. Hierna worden de marktaandelen voor interbrand detailhandel van nieuwe (niet-leasing) 

personenwagens van de desbetreffende merken op een provinciaal niveau weergegeven (provinciale proxy), 

alsook de totale volumes van partijen (niet-leasing), voor de periode 2016-2018. 

                                                      
172 Zie hiervoor de databases aangeleverd door partijen, bijlagen 79-82, 90-91, 95, 100-103.  
Aantal externe verkopen op basis van een telling van unieke chassisnummers. 
Voor wat betreft het verkooppunt Delorge Bilzen, heeft de auditeur de verkoopsgegevens opgevraagd bij D’Ieteren van de vorige 
distributeur Smets A. die was gevestigd op hetzelfde adres als Delorge Bilzen. Uit deze verkoopsgegevens kunnen de verkopen van 
nieuwe personenwagens voor de periode 2016-2018 worden ingeschat. De auditeur beschouwt deze gegevens als een voldoende proxy 
om de (potentiële) verkoop van Delorge Bilzen in te schatten, maar merkt evenwel op dat Delorge Bilzen naast het merk VW huidig 
eveneens het merk Skoda verkoopt (wat niet wordt gereflecteerd in de verkoopsgegevens van Smets A.). Zie onderzoeksdossier, punt 
5.2.7, bijlage Garage Smets Armand - Nieuwe wagens.csv. 
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niet-leasing Vlaams- 

Brabant175 

[alle merken]  

Vlaams-

Brabant  

[Audi] 

 Vlaams- 

Brabant 

[VW]  

Vlaams-

Brabant 

[Skoda] 

Vlaams-

Brabant 

[SEAT] 

Vlaams-

Brabant 

[BMW] 

Vlaams-

Brabant 

[BMW Mini] 

Vlaams-

Brabant 

[Jaguar] 

Vlaams-

Brabant 

[Land Rover] 

%  

merken 

2016 […] […] […] […] […] […] […] […] […] [0-30%] 

2017 […] […] […] […] […] […] […] […] […] [0-30%] 

2018 […] […] […] […] […] […] […] […] […] [0-30%] 

 

                                                      
173 Op basis van DIV-data met betrekking tot nieuw ingeschreven personenwagens in België over de periode 2016-2018 (per merk per postcode). Deze cijfers kunnen licht 
afwijken van publieke cijfers opgegeven door FEBIAC, maar hebben geen significante invloed op de grootteorde (% merken) van de marktaandelen. Zie onderzoeksdossier, punt 
5.1.8, bijlage CAR2 met titular type. Belgische_Mededingingsautoriteit_Inschrijvingingen_nieuwe_voertuigen_2015_-2018.xlsx   
174 Selectie van de DIV-data op basis van de postcodes van de provincie Limburg (3500-3999).  
175 Selectie van de DIV-data op basis van de postcodes van de provincie Vlaams-Brabant (1500-1999 en 3000-3499).  
176 Selectie van de DIV-data op basis van de postcodes van de provincie Antwerpen (2000-2999).  

niet-leasing173 Limburg174 

[alle merken]  

Limburg  

[Audi] 

 Limburg 

[VW]  

Limburg 

[Skoda] 

Limburg 

[SEAT] 

Limburg 

[BMW] 

Limburg 

[BMW Mini] 

Limburg 

[Jaguar] 

Limburg 

[Land Rover] 

%  

merken 

2016 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

2017 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

2018 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

           

niet-leasing Antwerpen176 

[alle merken]  

Antwerpen   

[Audi] 

  Antwerpen 

[VW]  

Antwerpen 

[Skoda] 

Antwerpen 

[SEAT] 

Antwerpen 

[BMW] 

Antwerpen 

[BMW Mini] 

Antwerpen 

[Jaguar] 

Antwerpen 

[Land Rover] 

%  

merken 

2016 […] […] […] […] […] […] […] […] […] [0-30%] 

2017 […] […] […] […] […] […] […] […] […] [0-30%] 
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niet-leasing 

 

 Totaal A&M Invest Totaal Coox-Jaspers Totaal  

partijen  Audi VW Skoda SEAT BMW BMW Mini Jagua

r 

Land Rover Ander Sub 

totaal 

Audi VW Skoda Seat Subtotaal 

2016 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

2017 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

2018 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

2018 […] […] […] […] […] […] […] […] […] [0-30%] 
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177. De provinciale proxy geeft een vrij consistent marktaandeel aan tussen [20-40%]. 

178. Gelet op dit marktaandeel, is de auditeur van oordeel dat een bijkomende analyse van de lokale marktaandelen van de partijen aan de 

hand van lokale verzorgingsgebieden (2016-2018) en de marktaandelen post-transactie (op basis van het jaar 2018) vereist is.177 

179. Omwille van het feit dat leasingvoertuigen kunnen worden ingeschreven op het adres van de leasingmaatschappij en niet op het adres 

van de effectieve gebruiker, worden leasingvoertuigen niet meegenomen in de bepaling van de lokale verzorgingsgebieden gezien dit tot een 

vertekening van deze lokale verzorgingsgebieden kan leiden.178 

180. De marktaandelen per lokaal verzorgingsgebied post-transactie zijn als volgt in 2018: 

 

partij Site locatie volume_buyer volume_target volume_group volume_markt ma_buyer ma_target ma_group delta_HHI 

Coox Coox_Bree Bree […] […] […] […] [5-10%] [0-5%] [15-20%] [100-200] 

Coox Coox_DS Dilsen-Stokkem […] […] […] […] [10-15%] [0-5%] [15-20%] [100-200] 

Coox Coox_Rekem Rekem-Lanaken […] […] […] […] [10-15%] [0-5%] [10-15%] [0-100] 

A&M Invest B&O_Diest Diest […] […] […] […] [10-15%] [0-5%] [10-15%] [0-100] 

A&M Invest Centrauto_Dilsen Dilsen-Stokkem […] […] […] […] [10-15%] [0-5%] [15-20%] [0-100] 

A&M Invest Centrauto_Genk Genk […] […] […] […] [10-15%] [0-5%] [15-20%] [0-100] 

A&M Invest Centrauto_Malle Malle […] […] […] […] [0-5%] [0-5%] [0-5%] [0-100] 

A&M Invest Centrauto_Ministore Wijnegem […] […] […] […] [0-5%] [0-5%] [0-5%] [0-100] 

A&M Invest Centrauto_Wijnegem Wijnegem […] […] […] […] [0-5%] [0-5%] [0-5%] [0-100] 

A&M Invest Deboutte_Schaffen Schaffen-Diest […] […] […] […] [10-15%] [0-5%] [10-15%] [0-100] 

A&M Invest Delorge_Bilzen Bilzen […] […] […] […] [10-15%] [0-5%] [15-20%] [0-100] 

A&M Invest Delorge_Borgloon Borgloon […] […] […] […] [15-20%] [0-5%] [15-20%] [0-100] 

A&M Invest Delorge_Hasselt Hasselt […] […] […] […] [10-15%] [0-5%] [15-20%] [0-100] 

A&M Invest Delorge_Hasselt_Automotive Hasselt […] […] […] […] [10-15%] [0-5%] [10-15%] [0-100] 

A&M Invest Delorge_Lommel Lommel […] […] […] […] [5-10%] [0-5%] [5-10%] [0-100] 

A&M Invest Delorge_Overpelt Overpelt […] […] […] […] [5-10%] [0-5%] [10-15%] [0-100] 

A&M Invest Delorge_SintTruiden Sint-Truiden […] […] […] […] [10-15%] [0-5%] [10-15%] [0-100] 

A&M Invest Delorge_Tienen Tienen […] […] […] […] [20-25%] [0-5%] [20-25%] [0-100] 

A&M Invest Garage_Timmermans Tongeren […] […] […] […] [0-5%] [0-5%] [5-10%] [0-100] 

A&M Invest Garage_Vanthienen Tienen […] […] […] […] [0-5%] [0-5%] [5-10%] [0-100] 

A&M Invest Haesen_HDS Herk-De-Stad […] […] […] […] [10-15%] [0-5%] [10-15%] [0-100] 

A&M Invest JLR_Hasselt Hasselt […] […] […] […] [0-5%] [0-5%] [5-10%] [0-100] 

A&M Invest JLR_Maasland Maasmechelen […] […] […] […] [10-15%] [0-5%] [10-15%] [0-100] 

                                                      
177 De gebruikte methodologie is in wezen gelijkaardig aan deze voor onderhoud voor herstel (zie infra), met het verschil dat de teller bestaat uit het aantal verkochte nieuwe 
personenwagens (interbrand) door alle garages van de partijen en de noemer uit het aantal ingeschreven nieuwe personenwagens (interbrand) (telkens binnen het specifieke 
lokale verzorgingsgebied).  
178 Zie in dit verband Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, §241 (voetnoot 236), pg. 43.  
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A&M Invest VanOsch_Halen Halen […] […] […] […] […] […] [10-15%] [0-100] 

A&M Invest VanOsch_Hasselt Hasselt […] […] […] […] […] […] [10-15%] [0-100] 

A&M Invest VanOsch_Ministore Hasselt […] […] […] […] […] […] [10-15%] [0-100] 

A&M Invest VanOsch_Tienen Tienen […] […] […] […] […] […] [10-15%] [0-100] 

A&M Invest Willems_Genk_AD Genk […] […] […] […] […] […] [10-15%] [0-100] 

A&M Invest Willems_Genk_MB Genk […] […] […] […] […] […] [10-15%] [0-100] 
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VI.2.2. Conclusie van de auditeur 

181. De auditeur stelt vast dat de interbrand marktaandelen van de aanmeldende partij post-transactie 

voor het jaar 2018 aan de hand van lokale verzorgingsgebieden <25% bedraagt voor alle lokale 

verzorgingsgebieden. Daarnaast liggen de nationale marktaandelen van de aanmeldende partij post-

transactie voor de interbrand detailhandel van nieuwe personenwagens niet hoger dan 3%.  

182. De auditeur besluit dat - voor wat betreft interbrand detailhandel van nieuwe personenwagens - de 

transactie niet tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op significante wijze zal worden 

belemmerd. 

VI.3. Interbrand markten voor de detailhandel van nieuwe LCV [nationaal en 

lokaal]  

VI.3.1. Marktaandelen - proxy  

183. De aanmeldende partij heeft geen marktaandeelberekening opgegeven. Zij gaat uit van het standpunt 

dat haar marktaandeel 25% niet of slechts licht zou overschrijden en daarbij post-concentratie geen 

aanleiding zou geven tot enige belemmering van de mededinging op de desbetreffende markt.179 

184. Een nationale interbrand markt voor de detailhandel van nieuwe LCV wordt beschouwd als de meest 

ruime marktomschrijving. De meest enge marktomschrijving betreft lokale interbrand markten voor de 

detailhandel van nieuwe LCV. 

185. Een proxy wordt hieronder berekend op een nationaal en een provinciaal niveau. Hieruit blijkt een 

dat een 20%-grens niet wordt overschreden zoals op een nationaal als op een provinciaal niveau. 

186. Hierna worden de marktaandelen voor detailhandel van nieuwe LCV van de desbetreffende merken 

op nationaal niveau weergegeven (nationale proxy), alsook de totale volumes van partijen, voor de periode 

2017-2018. 
 

Nationaal180 

[alle merken]  

Nationaal 

 [Audi]  

Nationaal 

 [VW] 

Nationaal 

 [Skoda] 

Nationaal 

 [SEAT] 

Nationaa

l 

 [BMW] 

Nationaal 

 [BMW Mini] 

Nationaal 

 [Jaguar] 

Nationaal 

 [Land Rover] 

%  

merken 

2017 76.397 45 8.197 28 (0) 61 15 (0) 156 11,13% 

2018 77.936 89 8.249 28 (0) 88 18 (0) 147 11,06% 

  

                                                      
179 Aanmeldingsformulier, punt 7.2. 
180 zie website FEBIAC onder statistieken, 2.B. 11. Immatriculations de véhicules utilitaires neufs et d'occasion par marque, a. Lichte 
bedrijfsvoertuigen (= 3,5 t.). Het jaar 2016 is niet meer publiek beschikbaar. 

https://www.febiac.be/statistiques/2019/2.B.11.a.%20Evolution%20des%20immatriculations%20VU%20l%E9gers%20neufs%20et%20occas%20par%20marque.xls
https://www.febiac.be/statistiques/2019/2.B.11.a.%20Evolution%20des%20immatriculations%20VU%20l%E9gers%20neufs%20et%20occas%20par%20marque.xls
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 Totaal  

A&M Invest181 

Totaal  

Coox-Jaspers 

Totaal  

partijen 

VW CVI VW CVI 

2016 […] […] […] 

2017 […] […] […] 

2018 […] […] […] 

187. Voor wat betreft een provinciale proxy, wordt dezelfde redenering gehanteerd als deze vermeld onder 

punt VI.2. 

188. Hierna worden de marktaandelen voor interbrand detailhandel van nieuwe (niet-leasing) LCV van de 

betrokken merken op een provinciaal niveau weergegeven (provinciale proxy), alsook de totale volumes van 

partijen (niet-leasing), voor de periode 2016-2018. 

niet- 

leasing182 

Limburg183 

[alle merken]  

 Limburg 

[Audi]  

Limburg  

[VW] 

Limburg 

[Skoda] 

Limburg 

[SEAT] 

Limburg 

[BMW] 

Limburg 

[BMW Mini] 

Limburg 

[Jaguar] 

Limburg 

[Land Rover] 

%  

merken 

2016 […] […] […] […] […] […] […] […] […] [10-

15%] 

2017 […] […] […] […] […] […] […] […] […] [10-

15%] 

2018 […] […] […] […] […] […] […] […] […] [10-

15%] 

 

niet-  Vlaams-  Vlaams- Vlaams-

Brabant  

Vlaams-

Brabant 

Vlaams-

Brabant 

Vlaams-

Brabant 

Vlaams-

Brabant 

Vlaams-

Brabant 

Vlaams-

Brabant 

%  

                                                      
181 Zie hiervoor de databases aangeleverd door partijen, bijlagen 79-82, 90-91, 95, 100-103.  
Aantal externe verkopen op basis van een telling van unieke chassisnummers. 
De databases van de aanmeldende partij laat niet toe om bij de meeste merken een onderscheid te maken tussen personenwagens en 
LCV. Volkswagen Commercial Vehicles (“VW CVI”) kan echter als een LCV worden geïdentificeerd aangezien VW CVI als een apart merk in 
de markt wordt geplaatst (zie bv. https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Commercial_Vehicles (1995). Zie ook infra voetnoot 201. 
Gezien de DIV-data slechts zeer beperkte verkoopsaantallen in LCV van de andere merken aangeeft (zie de verkoopcijfers van de 
respectievelijke merken van nieuwe LCV op basis van DIV-data), schat de auditeur in dat dit geen aanzienlijke vervorming van de totale 
verkoopsaantallen zal inhouden. 
Voor wat betreft het verkooppunt Delorge Bilzen, heeft de auditeur de verkoopsgegevens opgevraagd bij D’Ieteren van de vorige 
distributeur Smets A. die was gevestigd op hetzelfde adres als Delorge Bilzen. Uit deze verkoopsgegevens kunnen de verkopen van 
nieuwe LCV (VW CVI) voor de periode 2016-2018 worden ingeschat. De auditeur beschouwt deze gegevens als een voldoende proxy om 
de (potentiële) verkoop van Delorge Bilzen in te schatten. 
182 Op basis van DIV-data met betrekking tot nieuw ingeschreven LCV in België over de periode 2016-2018 (per merk per postcode). Deze 
cijfers kunnen licht afwijken van publieke cijfers opgegeven door FEBIAC, maar hebben geen significante invloed op de grootteorde (% 
merken) van de marktaandelen.  
Zie onderzoeksdossier, punt 5.1.8, bijlage LCV Belgische_Mededingingsautoriteit_Inschrijvingingen_nieuwe_voertuigen_2015_-2018.xlsx   
183 Selectie van de DIV-data op basis van de postcodes van de provincie Limburg (3500-3999).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Commercial_Vehicles
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leasing Brabant184 

[alle merken]  

Brabant 

[Audi]  

[VW] [Skoda] [SEAT] [BMW] [BMW Mini] [Jaguar] [Land Rover] merken 

2016 […] […] […] […] […] […] […] […] […] [15-

20%] 

2017 […] […] […] […] […] […] […] […] […] [15-

20%] 

2018 […] […] […] […] […] […] […] […] […] [15-

20%] 

 

niet-  

leasing 

Antwerpen185 

[alle merken]  

 Vlaams- 

Brabant 

[Audi]  

Vlaams-

Brabant  

[VW] 

Vlaams-

Brabant 

[Skoda] 

Vlaams-

Brabant 

[SEAT] 

Vlaams-

Brabant 

[BMW] 

Vlaams-

Brabant 

[BMW Mini] 

Vlaams-

Brabant 

[Jaguar] 

Vlaams-

Brabant 

[Land Rover] 

%  

merken 

2016 […] […] […] […] […] […] […] […] […] [10-

15%] 

2017 […] […] […] […] […] […] […] […] […] [10-

15%] 

2018 […] […] […] […] […] […] […] […] […] [10-

15%] 

 
 

VI.3.2. Conclusie van de auditeur 

189. De auditeur stelt vast dat de proxy aangeeft dat de interbrand marktaandelen voor nieuwe LCV zowel 

op een nationaal als op provinciaal niveau maximaal 20% bedraagt (m.u.v. de provincie Vlaams-Brabant 

voor het jaar 2018). De auditeur gaat uit van de aanname dat de (interbrand) mededinging op een lokaal 

niveau symmetrisch is aan de marktpositie van de merken waardoor de lokale marktpositie van partijen niet 

significant zal afwijken van de nationale en provinciale marktaandelen van de merken. 

190. De auditeur besluit dat - voor wat betreft de interbrand detailhandel van nieuwe LCV - de proxy in 

voldoende mate aangeeft dat de transactie niet tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op 

significante wijze zal worden belemmerd. 

VI.4. Interbrand markten voor detailhandel van tweedehands personenwagens 

en/of LCV [nationaal en lokaal] 

VI.4.1. Marktaandelen - proxy 

                                                      
184 Selectie van de DIV-data op basis van de postcodes van de provincie Vlaams-Brabant (1500-1999 en 3000-3499).  
185 Selectie van de DIV-data op basis van de postcodes van de provincie Antwerpen (2000-2999).  



45 

 

191. De aanmeldende partij heeft geen marktaandeelberekening opgegeven. Zij gaat uit van het standpunt 

dat haar marktaandeel 25% niet of slechts licht zou overschrijden en daarbij post-concentratie geen 

aanleiding zou geven tot enige belemmering van de mededinging op de desbetreffende markt.186 

192. Een nationale interbrand markt voor de detailhandel van tweedehands personenwagens en LCV 

betreft de meest ruime marktomschrijving. De meest enge marktomschrijvingen betreffen lokale interbrand 

markten voor detail-handel van enerzijds tweedehands personenwagens en anderzijds tweedehands LCV. 

193. Hierna worden de marktaandelen van de aanmeldende partij voor detailhandel van tweedehands 

personenwagens en LCV op een nationaal niveau weergegeven voor de periode 2017-2018. 

 

LCV 

 

Jaar Nationaal190 

[alle merken] 

A&M Invest Coox/Jaspers % partijen 

Particulieren Handelaars Particulieren Handelaar

s 

2017 91.582 […] […] […] […] [0-5%] 

2018 92.779 […] […] […] […] [0-5%] 

194. Voor wat betreft lokale interbrand markten voor de detailhandel van enerzijds tweedehands 

personenwagens en anderzijds tweedehands LCV kan een proxy worden berekend door het totaal aantal 

verkochte tweedehands personenwagens en/of LCV af te zetten ten opzichte van de omvang van de totale 

markt (inschrijvingen)191 op een provinciaal niveau (Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen). 

Personenwagens Jaar A&M Invest Coox/Jaspers % partijen 

                                                      
186 Aanmeldingsformulier, punt 7.2. 
187 Zie website Febiac onder statistieken, punt 2.B.8.b. "8.b Evolutie van de inschrijvingen van tweedehandse wagens per gewest". 
188 Zie hiervoor de databases aangeleverd door partijen, bijlagen 79-82, 90-91, 95, 100-103.  
Aantal externe verkopen op basis van een telling van unieke chassisnummers. 
189 Voor sommige garages (Smets A., CentrAuto-groep) kon geen onderscheid gemaakt worden tussen verkopen aan particulieren en 
handelaars. Deze verkopen werden volledig toegewezen aan particulieren. 
190 Zie website Febiac onder statistieken, "10. Inschrijvingen van nieuwe en tweedehandse bedrijfsvoertuigen per gewest". 
191 In vorige beslissingen werd gesteld dat deze cijfers de omvang van de totale markt zouden betreffen die zowel verkopen van 
tweedehands personenwagens en/of LCV op een groothandelsniveau als op detailhandelsniveau betreffen (een opsplitsing zou niet 
mogelijk zijn). Zie beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, §251 en voetnoot 238, pg. 44; Beslissing BMA-
2019-C/C-19 van 8 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0014, §151 en voetnoot 122, pg. 27. 
Er zijn mogelijks redenen om aan te nemen dat de totale cijfers enkel betrekking hebben op het detailhandelsniveau, gezien deze cijfers 
inschrijvingen betreffen, en een DIV-inschrijving een principiële verplichting inhoudt vooraleer een voertuig in België op de baan mag. 
Met andere woorden, een DIV-inschrijving zou impliciet kunnen veronderstellen dat het voertuig werd verkocht op detailhandelsniveau 
aan eindafnemers. Omwille hiervan worden de cijfers van partijen weergegeven met opsplitsing tussen verkopen particulieren 
(detailhandel) en verkopen handelaars (groothandel) om beide scenario’s te reflecteren. 

Personenwagens   Jaar Nationaal187 

[alle merken] 

A&M Invest188 Coox/Jaspers % partijen 

Particulieren Handelaars Particulieren Handelaar

s 

2017 661.147 […]189 […] […] […] [0-5%] 

2018 657.341 […] […] […] […] [0-5%] 
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 Limburg192 

[alle merken] 

Particulieren Handelaars Particulieren Handelaars 

2017 49.359 […] […] […] […] [10-15%] 

2018 51.130 […] […] […] […] [10-15%] 

 

Personenwagens 

 

Jaar Vlaams-Brabant 

[alle merken] 

A&M Invest Coox/Jaspers % partijen 

Particulieren Handelaars Particulieren Handelaar

s 

2017 53.466 […] […] […] […] [10-15%] 

2018 54.358 […] […] […] […] [10-15%] 

 

Personenwagens 

 

Jaar Antwerpen 

[alle merken] 

A&M Invest Coox/Jaspers % partijen 

Particulieren Handelaars Particulieren Handelaar

s 

2017 91.062 […] […] […] […] [5-10%] 

2018 91.691 […] […] […] […] [5-10%] 

 

LCV  

 

Jaar Limburg193 

[alle merken] 

A&M Invest  Coox/Jaspers % partijen 

Particulieren Handelaars Particulieren Handelaars 

2017 9.669 […] […] […] […] [0-5%] 

2018 9.870 […] […] […] […] [0-5%] 

 

LCV  

 

Jaar Vlaams-Brabant 

[alle merken] 

A&M Invest  Coox/Jaspers % partijen 

Particulieren Handelaars Particulieren Handelaar

s 

                                                      
192 Op basis van publieke DIV-data met betrekking tot tweedehands ingeschreven personenwagens over de periode 2017. Zie 
https://mobilit.belgium.be/nl/publicaties/open_data onder “Voor 2017, het aantal inschrijvingen per maand van nieuwe en gebruikte 
voertuigen in functie van het Gewest, de Provincie, het titularistype, het voertuigtype, de euronorm, de CO2 categorie, de toegelaten 
massa en het brandstoftype.” 
Er werd geselecteerd op basis van “Used Vehicle” en “vehicle grouping by use”=CAR,“Exact value MaxMass CAT” tot 3,5t. (bij deze laatste 
werd de categorieën “error”, “unknown” en “leeg” niet meegerekend) en provincie label. 
Deze cijfers wijken af van de publieke cijfers opgegeven door FEBIAC, maar hebben geen significante invloed op de grootteorde (% 
merken) van de marktaandelen. 
193 Ibid. Er werd geselecteerd op basis van “Used Vehicle” en “vehicle grouping by use”=VAN en “Exact value MaxMass CAT” tot 3,5t. (bij 
deze laatste werd de categorieën “error”, “unknown” en “leeg” echter niet meegerekend) en provincie label. 

https://mobilit.belgium.be/nl/publicaties/open_data
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2017 7.535 […] […] […] […] [0-5%] 

2018 7.354 […] […] […] […] [0-5%] 

 

LCV  

 

Jaar Antwerpen 

[alle merken] 

A&M Invest  Coox/Jaspers % partijen 

Particulieren Handelaars Particulieren Handelaar

s 

2017 13.721 […] […] […] […] [0-5%] 

2018 13.236 […] […] […] […] [0-5%] 

 

VI.4.2. Conclusie van de auditeur 

195. De auditeur stelt vast dat deze proxy aangeeft dat het interbrand marktaandeel van partijen voor 

tweedehands personenwagens en/of LCV op een provinciaal niveau maximaal 14-15% zou bedragen. 

196. Gelet op het bovenstaande, besluit de auditeur dat - wat betreft de interbrand detailhandel van 

tweedehands personenwagens en/of LCV op een lokaal en/of nationaal niveau - de proxy in voldoende mate 

aangeeft dat de transactie niet tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op een significante wijze 

zal worden belemmerd. 

 

VI.5. Lokale merkspecifieke markten voor onderhoud en herstelling van 

personenwagens en/of LCV  

VI.5.1. Berekening van de aanmeldende partij 

197. De aanmeldende partij heeft het Auditoraat data bezorgd voor het berekenen van marktaandelen 

maar heeft zelf geen eigen marktaandeelberekening (m.b.t. haar eigen standpunt) opgegeven.  

198. De aanmeldende partij verwijst naar marktaandeelberekeningen van het Auditoraat alsook van de 

derde partij D’Ieteren die marktaandelen hebben berekend conform het standpunt van de BMA dat 

onderhoud en herstel een merkspecifieke markt uitmaakt.194 Hieronder wordt deze berekeningen van 

D’Ieteren verder besproken in vergelijking met de berekeningen van het Auditoraat.  

VI.5.2. Berekening van het Auditoraat 

VI.5.2.a. Methodologie 

199. In lijn met de bestaande rechtspraak van de BMA195 worden er lokale marktaandelen berekend aan 

de hand van een methodologie gebaseerd op lokale verzorgingsgebieden. 

                                                      
194 Aanmeldingsformulier, punt 7.2. 
195 beslissing ABC-2018-C/C-02 van 11 januari 2018 in zaak CONC-C/C-17/0034; Beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-
C/C-19/0008; Beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0014. 
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200. Lokale verzorgingsgebieden worden afgelijnd op basis van een methode waarbij het gebied van elke 

garage de Belgische postcodes omvat die het dichtst bij de garage gelegen zijn en gezamenlijk instaan voor 

80% van de omzet die door de betreffende garage wordt gegeneerd. Om deze dichtstbijzijnde gemeentes te 

identificeren, wordt gebruik gemaakt van de reistijd tussen de locatie van de garage en het centrum van de 

postcodes. De lokale verzorgingsgebieden (geheel aan postcodes) worden daarbij berekend over een 

standaardperiode van drie voorafgaande jaren (in casu 2015-2017) om variaties in de jaarlijkse omzet (en 

aldus de geografische spreiding ervan) uit te vlakken. Postcodes waarbinnen de garage geen omzet genereert, 

maar die zich binnen het afgebakende gebied bevinden, worden eveneens beschouwd als behorend tot het 

lokale verzorgingsgebied van de betreffende garage, en worden bijgevolg mee in rekening gebracht bij de 

berekening van de marktaandelen.   

201. De marktaandelen van elk individueel lokaal verzorgingsgebied worden berekend door de volumes 

aan unieke voertuigen (chassisnummers) van het desbetreffende merk die onderhouds- en herstelactiviteiten 

bij één van de garages van de partijen hebben ondergaan af te zetten tegenover de totale markt volumes 

(i.e. alle ingeschreven voertuigen van het desbetreffende merk) voor het laatste jaar (in casu 2017). De 

aandelen worden standaard berekend exclusief geleasede voertuigen, maar inclusief werkzaamheden ten 

gevolge van garantie en onderhoudscontracten.196 

202. In casu werden garantiewerkzaamheden verder onderverdeeld tussen garantiewerkzaamheden ten 

gevolge van de terugroepactie EA189 (“Dieselgate”) en andere garantiewerkzaamheden, waarbij garantie 

ten gevolge van EA189 werd uitgesloten van de marktaandeelberekening.197 

203. Voor de bepaling van de volumes van de totale markt op lokaal niveau werd door het Auditoraat gebruik 

gemaakt van DIV (Dienst Inschrijving van Voertuigen) gegevens op chassisnummer-niveau, waaronder met 

name postcode van inschrijving bij de DIV. 

204. Merk op dat de methode van marktaandelenberekening impliciet de assumpties maakt dat (1) elk 

ingeschreven voertuig in het relevante verzorgingsgebied éénmaal per jaar passeert bij een garage voor een 

onderhoud of herstel en dat (2) wanneer een voertuig passeert bij een van de garages van de partijen, deze in 

het desbetreffende jaar niet ook passeert bij een concurrent198. De geldigheid van deze assumpties wordt 

hieronder in de verdere analyse van de marktaandelen nog verder besproken. 

205. De auditeur observeert verder dat LCV van het merk Volkswagen (“Commercial Vehicles” of “CVI”) als 

een apart merk in de markt wordt geplaatst.199 Gelet op het feit dat in de marktdefinitie merkspecifieke 

                                                      
196 Zie beslissing BMA-2019-C/C-17 van 1 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0008, §264, beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 juli 2019 in zaak 
MEDE-C/C-19/0014, §159. 
197 “Dieselgate” wordt beschouwd als een buitengewone gebeurtenis die niet de normale marktomstandigheden weerspiegelt. Zie in dit 
verband beslissing ABC-2018-C/C-02 van 11 januari 2018 in zaak CONC-C/C-17/0034, voetnoot 41, pg. 16. 
198 Wanneer een voertuig in een bepaald jaar zowel passeert bij de koper als de verkoper van de voorliggende transactie dan wordt dit 
voertuig toegeschreven aan de partij waarbij voor dit voertuig de hoogste omzet werd gegenereerd.  
199 Zie bv. https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Commercial_Vehicles (zie jaar 1995). Zie ook de website van D’Ieteren 
https://www.dieteren.be/nl/brands-and-services/.  
Bijkomend geven bepaalde onafhankelijke garages aan dat zij niet geschoold zijn of niet de nodige capaciteit bezitten om een onderhoud 
en herstel aan het merk Volkswagen CVI uit te voeren (i.t.t. Volkswagen personenwagens).  
Zie bv. het antwoord van Garage Erik van 10 mei 2019 op het Verzoek om Inlichtingen van 28 maart 2019, vraag 11. (onderzoeksdossier 
punt 4.1.3.43.4); zie ook de antwoorden van [concurrenten 6-7-8], onderzoeksdossier punt 6.1. [vertrouwelijke versie] en punt 6.2. [niet-
vertrouwelijke versie], vraag 10. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Commercial_Vehicles
https://www.dieteren.be/nl/brands-and-services/
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markten worden weerhouden, wordt een aparte berekening gemaakt van de marktaandelen voor onderhoud 

en herstel aan het merk Volkswagen CVI.200  

206. De marktdefinitie laat echter open of er een onderscheid moet worden gemaakt tussen personenwagens 

en LCV. Daarom worden de marktaandelen ook berekend voor Volkswagen en Volkswagen CVI tezamen als 

één merk. 

207. Wat betreft LCV van de andere merken (Audi, Seat, Skoda), stelt de auditeur vast dat de databases 

van partijen geen onderscheid maken tussen personenwagens en LCV van deze merken en wordt er in de 

marktaandeel-berekening dus geen onderscheid gemaakt.201 

VI.5.2.b. Marktaandelen 

208. De lokale marktaandelen, berekend op basis van de hierboven omschreven methodologie, worden 

gerapporteerd in volgende tabel. 

 

                                                      
200 Zie in dit verband bv. beslissing BMA-2019-C/C-19 van 8 juli 2019 in zaak MEDE-C/C-19/0014, §25, pg. 42.  
201 Op basis van de (zeer) beperkte verkoopaantallen aan LCV van deze andere merken in de periode 2016-2018 (zie supra §§186-188), is de 
auditeur van oordeel dat (1) de huidige toewijzing van deze mogelijke LCV als personenwagens slechts een verwaarloosbare verandering 
zou kunnen teweegbrengen in de marktaandelen voor onderhoud en herstel aan personenwagens van deze merken (Audi, Seat, Skoda), en 
dat (2) een aparte marktaandeelberekening in onderhoud en herstel aan LCV van deze merken gezien de beperkte volumes niet zinvol zou 
zijn. 
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merk site party locatie 
Volume 
buyer 

Volume 
target 

Volume 
group 

Volume 
markt ma_buyer ma_target 

ma_grou
p delta_HHI 

Audi BO_Diest 
A&M 
Invest Diest 

[…] […] […] […] 
[25-30%] [0-5%] [20-30%] [0-100] 

Audi Coox_DS Coox 
Dilsen-
Stokkem 

[…] […] […] […] 
[20-25%] [10-15%] [30-40%] [600-700] 

Audi 
Delorge_Hasselt_
Automotive 

A&M 
Invest Hasselt 

[…] […] […] […] 
[30-35%] 

[0-5%] 
[30-40%] [200-300] 

Audi Delorge_Overpelt 
A&M 
Invest Overpelt 

[…] […] […] […] 
[25-30%] 

[0-5%] 
[20-30%] 

[0-100] 

Audi 
Delorge_SintTruide
n 

A&M 
Invest 

Sint-
Truiden 

[…] […] […] […] 
[35-40%] 

[0-5%] 
[30-40%] 

[0-100] 

Audi 
Garage_Timmerm
ans 

A&M 
Invest Tongeren 

[…] […] […] […] 
[20-25%] 

[0-5%] 
[20-30%] 

[0-100] 

Audi 
Garage_Vanthiene
n 

A&M 
Invest Tienen 

[…] […] […] […] 
[10-15%] 

[0-5%] 
[10-20%] 

[0-100] 

Audi 
Willems_Genk_M
B 

A&M 
Invest Genk 

[…] […] […] […] 
[25-30%] [10-15%] [30-40%] [500-600] 

        […] […] […] […]         

Seat Coox_Rekem Coox 
Rekem-
Lanaken 

[…] […] […] […] 
[5-10%] 

[0-5%] [10-20%] [0-100] 

Seat Delorge_Hasselt 
A&M 
Invest Hasselt 

[…] […] […] […] [5-10%] [0-5%] [10-20%] [0-100] 

Seat 
Garage_Timmerm
ans 

A&M 
Invest Tongeren 

[…] […] […] […] [5-10%] [0-5%] 
[0-10%] 

[0-100] 

        […] […] […] […]         

Skoda Coox_Bree Coox Bree […] […] […] […] [15-20%] [20-25%] [40-45%] [700-800] 

Skoda Delorge_Lommel 
A&M 
Invest Lommel 

[…] […] […] […] 
[30-35%] [10-15%] [30-40%] [300-400] 

Skoda 
Delorge_SintTruide
n 

A&M 
Invest 

Sint-
Truiden 

[…] […] […] […] [10-15%] [0-5%] [10-20%] [0-100] 

Skoda Delorge_Tienen 
A&M 
Invest Tienen 

[…] […] […] […] [10-15%] [0-5%] [10-20%] [0-100] 

Skoda Haesen_HDS 
A&M 
Invest 

Herk-De-
Stad 

[…] […] […] […] 
[20-25%] 

[0-5%] 
[20-30%] 

[0-100] 

Skoda Willems_Genk_AD 
A&M 
Invest Genk 

[…] […] […] […] 
[10-15%] 

[0-5%] 
[10-20%] [100-200] 

        […] […] […] […]         

VW Coox_Bree Coox Bree […] […] […] […] [5-10%] [20-25%] [20-30%] [300-400] 

VW Coox_Rekem Coox 
Rekem-
Lanaken 

[…] […] […] […] 
[15-20%] [5-10%] [20-30%] [200-300] 

VW Deboutte_Schaffen 
A&M 
Invest Schaffen 

[…] […] […] […] 
[25-30%] 

[0-5%] [20-30%] 
[0-100] 

VW Delorge_Bilzen 
A&M 
Invest Bilzen 

[…] […] […] […] 
[25-30%] 

[0-5%] [20-30%] 
[100-200] 

VW Delorge_Borgloon 
A&M 
Invest Borgloon 

[…] […] […] […] [25-30%] [0-5%] [20-30%] [0-100] 

VW Delorge_Hasselt 
A&M 
Invest Hasselt 

[…] […] […] […] [25-30%] [0-5%] [20-30%] [0-100] 

VW Delorge_Lommel 
A&M 
Invest Lommel 

[…] […] […] […] 
[15-20%] 

[0-5%] 
[10-20%] [100-200] 

VW Delorge_Overpelt 
A&M 
Invest Overpelt 

[…] […] […] […] 
[15-20%] [5-10%] [20-30%] [200-300] 

VW 
Delorge_SintTruide
n 

A&M 
Invest 

Sint-
Truiden 

[…] […] […] […] 
[25-30%] 

[0-5%] 
[20-30%] 

[0-100] 

VW 
Garage_Timmerm
ans 

A&M 
Invest Tongeren 

[…] […] […] […] 
[15-20%] 

[0-5%] 
[20-30%] 

[0-100] 
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VW 
Garage_Vanthiene
n 

A&M 
Invest Tienen 

[…] […] […] […] 
[10-15%] 

[0-5%] 
[10-15%] 

[0-100] 

VW Haesen_HDS 
A&M 
Invest 

Herk-De-
Stad 

[…] […] […] […] 
[25-30%] 

[0-5%] [20-30%] [0-100] 

VW Willems_Genk_AD 
A&M 
Invest Genk 

[…] […] […] […] 
[15-20%] [5-10%] 

[20-30%] 
[200-300] 

        […] […] […] […]         

VW_CVI Coox_Bree Coox Bree […] […] […] […] [15-20%] [20-25%] [30-40%] [600-700] 

VW_CVI Coox_Rekem Coox 
Rekem-
Lanaken 

[…] […] […] […] 
[20-25%] [5-10%] 

[30-40%] 
[400-500] 

VW_CVI Deboutte_Schaffen 
A&M 
Invest Schaffen 

[…] […] […] […] 
[35-40%] 

[0-5%] 
[30-40%] 

[0-100] 

VW_CVI Delorge_Bilzen 
A&M 
Invest Bilzen 

[…] […] […] […] 
[20-25%] 

[0-5%] 
[20-30%] 

[0-100] 

VW_CVI Delorge_Borgloon 
A&M 
Invest Borgloon 

[…] […] […] […] 
[35-40%] 

[0-5%] 
[30-40%] 

[0-100] 

VW_CVI Delorge_Hasselt 
A&M 
Invest Hasselt 

[…] […] […] […] 
[35-40%] 

[0-5%] 
[30-40%] 

[200-300] 

VW_CVI Delorge_Lommel 
A&M 
Invest Lommel 

[…] […] […] […] 
[20-25%] 

[0-5%] [20-30%] [200-300] 

VW_CVI Delorge_Overpelt 
A&M 
Invest Overpelt 

[…] […] […] […] 
[20-25%] 

[0-5%] [20-30%] [200-300] 

VW_CVI 
Delorge_SintTruide
n 

A&M 
Invest 

Sint-
Truiden 

[…] […] […] […] 
[30-35%] 

[0-5%] 
[30-40%] 

[0-100] 

VW_CVI 
Garage_Timmerm
ans 

A&M 
Invest Tongeren 

[…] […] […] […] 
[20-25%] 

[0-5%] 
[20-30%] 

[0-100] 

VW_CVI 
Garage_Vanthiene
n 

A&M 
Invest Tienen 

[…] […] […] […] 
[10-15%] 

[0-5%] 
[0-10%] 

[0-100] 

VW_CVI Haesen_HDS 
A&M 
Invest 

Herk-De-
Stad 

[…] […] […] […] 
[20-25%] 

[0-5%] 
[20-30%] 

[0-100] 

VW_CVI Willems_Genk_AD 
A&M 
Invest Genk 

[…] […] […] […] 
[25-30]% [5-10%] [30-40%] [500-600] 

        […] […] […] […]         

VW+V
W_CVI Coox_Bree Coox Bree 

[…] […] […] […] 
[15-20%] [15-20%] 

[20-30%] 
[300-400] 

VW+V
W_CVI Coox_Rekem Coox 

Rekem-
Lanaken 

[…] […] […] […] 
[15-20%] [5-10%] 

[20-30%] 
[200-300] 

VW+VW
_CVI Deboutte_Schaffen 

A&M 
Invest Schaffen 

[…] […] […] […] 
[25-30%] 

[0-5%] [20-30%] 
[0-100] 

VW+V
W_CVI Delorge_Bilzen 

A&M 
Invest Bilzen 

[…] […] […] […] 
[25-30]% 

[0-5%] [20-30%] 
[100-200] 

VW+VW
_CVI Delorge_Borgloon 

A&M 
Invest Borgloon 

[…] […] […] […] 
[25-30%] 

[0-5%] [20-30%] [0-100] 

VW+VW
_CVI Delorge_Hasselt 

A&M 
Invest Hasselt 

[…] […] […] […] 
[25-30%] 

[0-5%] 
[30-40%] 

[0-100] 

VW+VW
_CVI Delorge_Lommel 

A&M 
Invest Lommel 

[…] […] […] […] 
[10-15%] 

[0-5%] 
[15-20%] [100-200] 

VW+VW
_CVI Delorge_Overpelt 

A&M 
Invest Overpelt 

[…] […] […] […] 
[15-20%] [5-10%] [25-30%] [100-200] 

VW+VW
_CVI 

Delorge_SintTruide
n 

A&M 
Invest 

Sint-
Truiden 

[…] […] […] […] 
[25-30%] 

[0-5%] 
[20-30%] 

[0-100] 

VW+VW
_CVI 

Garage_Timmerm
ans 

A&M 
Invest Tongeren 

[…] […] […] […] 
[15-20%] 

[0-5%] 
[10-20%] 

[0-100] 

VW+VW
_CVI 

Garage_Vanthiene
n 

A&M 
Invest Tienen 

[…] […] […] […] 
[10-15%] 

[0-5%] 
[10-20%] 

[0-100] 

VW+VW
_CVI Haesen_HDS 

A&M 
Invest 

Herk-De-
Stad 

[…] […] […] […] 
[25-30%] 

[0-5%] 
[20-30%] 

[0-100] 
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VW+V
W_CVI Willems_Genk_AD 

A&M 
Invest Genk 

[…] […] […] […] 
[20-25%] [5-10%] [20-30%] [200-300] 

 

209. De eerste vier kolommen van bovenstaande tabel identificeren de verschillende locaties van 

de garages van de partijen per merk (sommige locaties behandelen immers meerdere merken en 

hiervoor wordt telkens een aparte berekening gemaakt). De volgende vier kolommen geven de 

berekende volumes van de partijen en de totale markt weer. In de laatste kolommen worden de 

marktaandelen van de partijen apart en tezamen percentueel weergegeven en wordt een delta-

HHI202 gerapporteerd. Het gezamenlijke marktaandeel van de partijen wordt in het rood aangeduid 

wanneer deze een 25%-grens overschrijdt. Een locatie (per merk) wordt vervolgens met (licht)rood 

gemarkeerd wanneer het gezamenlijke marktaandeel door de concentratie eveneens een delta HHI 

>150 of een >2% increment vertoont. In lijn met de regels voor de toepassing van de vereenvoudigde 

procedure voor concentraties203 worden per merk enkel de in het geel aangeduide garages 

weerhouden voor een verdere concurrentiële analyse.  

VI.5.2.c. Verdere analyse van de marktaandelen  

 Vergelijking met marktaandeelberekeningen D’Ieteren 

210. In bijlage A, punt 1 wordt de marktaandeelberekening van het Auditoraat vergeleken met de 

berekening van D’Ieteren en worden de verschillen verklaard. In het algemeen liggen de berekende 

marktaandelen van D’Ieteren in lijn met deze die werden berekend door het Auditoraat en omwille 

hiervan ziet de auditeur geen redenen om af te wijken van de selectie van de garages voor verdere 

concurrentiële analyse. 

 Test 80%-regel voor de afbakening van de lokale verzorgingsgebieden 

211. Verder werd er een test uitgevoerd of de 80%-regel accuraat is voor de inschatting van de 

verzorgingsgebieden. Bijlage A, punt 2 toont het gecumuleerde percentage van de gegenereerde 

omzet per garage en per merk in functie van de reistijd die klanten afleggen tot aan de garage. Op 

basis hiervan wordt in bijlage A, punt 3 waar relevant bijkomende marktaandelen berekend met 

lokale verzorgingsgebieden op basis van 85% of 90% van de gecumuleerde gegenereerde omzet als 

de grafiek lijkt af te vlakken op dit punt i.p.v. op 80%, wat suggereert dat het kerngebied waarin een 

garage haar omzet genereert mogelijk als te klein wordt ingeschat door de 80% regel. Voor de 

selectie van garages voor verdere concurrentiële analyse zijn er geen substantiële verschillen in de 

berekende marktaandelen en de auditeur ziet op basis van deze test dus geen reden om af te wijken 

van de standaard 80% regel. 

 

                                                      
202 Voor een uitleg omtrent de berekening van een delta-HHI, zie de Aanvullende regels betreffende de vereenvoudigde 
procedure voor concentraties, gepubliceerd op 20 januari 2020, voetnoot 1. 
203 Nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties. Goedgekeurd door de algemene vergadering van de 
Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007; Aanvullende regels betreffende de vereenvoudigde procedure voor concentraties, 
gepubliceerd op 20 januari 2020. 
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VI.5.3. Opmerkingen van de aanmeldende partij bij de gehanteerde methodologie van 

het Auditoraat 

212. Hieronder worden de opmerkingen van de aanmeldende partij alsook D’Ieteren als derde 

partij besproken die betrekking hebben op de gehanteerde methodologie voor het berekenen van 

marktaandelen door het Auditoraat.204 

 postcode inschrijving DIV vs. postcode woonplaats/tewerkstelling  

213. De aanmeldende partij geeft aan dat, indien het Auditoraat zou stellen dat de markt 

geografisch gesitueerd wordt in de lokale verzorgingsgebieden aangeduid volgens de 80%-

berekeningsmethode, de woonplaats of plaats van tewerkstelling van de gebruiker bepalend is en 

niet de plaats van inschrijving van het voertuig bij de DIV. De aanmeldende partij werpt op dat voor 

zover het Auditoraat zou aannemen dat de markt lokaal is, de voormelde berekeningsmethoden een 

vertekend/foutief beeld zouden weergeven. 

214. De auditeur merkt op dat voor de berekening van de verzorgingsgebieden gebruik werd 

gemaakt van de postcodes die werden aangeleverd door de aanmeldende partijen. Indien geen adres 

bekend was in de dataset van de partijen werd er omwille van objectiviteit gekozen om de postcode 

van inschrijving bij de DIV te hanteren. De berekeningen zijn dus in de mate van het mogelijke 

zoveel mogelijk gebaseerd op de gerapporteerde woonplaats van klant in de database van de 

partijen. 

 buitenland 

215. De aanmeldende partij merkt op dat de vestigingen aan de grens met België beduidend hogere 

marktpercentages weergeven dan deze die centraler gelegen zijn. Zij poneert dat buitenlands cliënteel 

mogelijks niet of voldoende in rekening is gebracht bij de berekening van de marktpercentages.  

216. Op vraag van de auditeur heeft de aanmeldende partij bijkomende gegevens aangeleverd die 

omzetgegevens bevatten voor onderhouds- en herstellingsactiviteiten (“mechaniek”) bij klanten NL 

voor de grensregio vestigingen (2018).205 

217. De auditeur heeft bijkomend voor de periode 2016-2018 de omzetgegevens NL afgezet ten 

opzichte van de totale omzet in onderhouds- en herstellingsactiviteiten en komt tot volgende 

vaststellingen: 

Vennootschap 
2016 2017 2018 

Omzet NL Omzet totaal % Omzet NL Omzet totaal % Omzet NL  Omzet totaal % 

Delorge Overpelt N.V. […] […] [0-5%] […] […] [0-5%] […] […] [0-5%] 

Delorge Lommel B.V.B.A. […] […] [0-5%] […] […] [0-5%] […] […] [0-5%] 

Garage Willems N.V. (AD) […] […] [0-5%] […] […] [0-5%] […] […] [0-5%] 

Garage Willems N.V. (MB) […] […] [0-5%] […] […] [0-5%] […] […] [0-5%] 

Etn. Timmermans N.V. […] […] [0-5%] […] […] [0-5%] […] […] [0-5%] 

Coox Motors N.V. (DS) […] […] [0-5%] […] […] [0-5%] […] […] [0-5%] 

Coox Motors N.V. 
(Lanaken) 

[…] […] [0-5%] […] […] [0-5%] […] […] [0-5%] 

                                                      
204 Aanmeldingsformulier, punt 7.2. + document 20200115 MEDE-C_C-19_0049 Opmerkingen D_Ieteren 15_01_2020.pdf, 
onderzoeksdossier, punt 5.2.11. 
205 Aanmeldingsformulier, bijlage 119-120. 
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Garage Jaspers N.V.206 nt beschikbaar nt beschikbaar n/a nt beschikbaar nt beschikbaar n/a […] […] [0-5%] 

Totaal […] […] [0-5%] […] […] [0-5%] […] […] [0-5%] 

218. De omzet die door deze grensgarages wordt gefactureerd aan klanten in Nederland voor de 

periode 2016-2018 maakt jaarlijks slechts een fractie uit van de totale omzet van deze garages aan 

onderhoud en herstel. 

219. Daarnaast liggen de gemiddelde uurloontarieven voor onderhoud en herstel (volgens de 

aanmeldende partij) merkelijk hoger in Nederland dan in België, wat in principe zou veronderstellen 

dat Nederlandse consumenten een prijsgerichte incentive zouden hebben om een onderhoud en 

herstel te laten uitvoeren in België.207 

Uurtarief BE NL Delta 

Volkswagen [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 50% 

Skoda [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 44% 

Seat [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 38% 

Audi [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk] 48% 

220. Enerzijds gelet op deze verschillen in uurtarief maar anderzijds gelet op de geringe omzet 

van deze grensgarages in Nederland, is de auditeur van oordeel dat de gerealiseerde omzet (NL) 

eerder als uitzonderlijke interventies moeten beoordeeld worden die niet tot het normale 

verzorgingsgebied behoren en dat er in de praktijk grenseffecten spelen die verhinderen dat de 

aanmeldende partij doorsnee consumenten uit Nederland kan aantrekken op een markt voor 

onderhoud en herstel.      

221. De auditeur concludeert uit het bovenstaande dat er geen gegronde redenen bestaan om te 

veronderstellen dat de marktaandelen voor onderhoud en herstel van de aanmeldende partij 

significant zou worden overschat door geen rekening te houden met het buitenland (NL). 

 extra commerciële diensten in onderhoud en herstel ten gevolge van terugroepactie EA189 (2017)  

222. De aanmeldende partij geeft aan dat zij gebruik heeft gemaakt van de terugroepactie voor 

EA189 om extra commerciële diensten aan te bieden in onderhouds- en herstellingswerkzaamheden 

en aldus daarmee extra omzet zou gegenereerd hebben, onder meer bij voertuigen die onder 

normale omstandigheden niet meer bij een erkende concessiehouder zouden passeren (door deze 

met kleine onderhouds- en herstellingswerken een volledige service te willen bieden en alzo nog een 

bijkomende omzet te kunnen genereren). De aanmeldende partij stelt dat dit een vertekend beeld 

zou opleveren van de normaal gegenereerde omzet. 

                                                      
206 Voor de garage Jaspers kon de omzet NL voor de periode 2015-2017 niet apart worden geïdentificeerd uit de beschikbare 
database voor onderhoud en herstel. Zie aanmeldingsformulier, bijlage 79-80-81. 
207 Zie onderzoeksdossier brief partijen dd. 14/02/2019. 
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223. De auditeur is in hoofdorde van oordeel dat commerciële diensten die de aanmeldende partij 

zou hebben aangeboden aan cliënten die een terugroepactie EA189 ondergaan moeten worden 

gerekend tot de normale omzet die een commerciële onderneming genereert. Zulke diensten gaan 

immers zuiver uit van het commercieel initiatief van de aanmeldende partij en behoren verder tot 

een normale marktwerking binnen een markt waar enerzijds concessiehouders en anderzijds 

onafhankelijke garages de marktspelers uitmaken. Daarenboven zijn cliënten volledig vrij om al dan 

niet in te gaan op zulke extra commerciële aanbiedingen. 

224. Het Auditoraat heeft evenwel in een later stadium van het onderzoek eveneens gegevens 

opgevraagd van de partijen en bij de DIV voor 2018 en ook marktaandelen voor 2018 berekend, 

welke gerapporteerd worden in bijlage A, punt 4. De auditeur concludeert hieruit in secundaire orde 

dat deze grotendeels in dezelfde lijn liggen als 2017 en dat een vertekening van de marktaandelen 

voor 2017 door de terugroepactie rond Dieselgate dus geen significante rol speelt. 

 prijzenmatrix 

225. De aanmeldende partij argumenteert dat een filtering zou moeten gehanteerd worden op basis 

van prijs met minstens een ondergrens van 200€ per transactie, aangezien zij van mening is dat onder 

deze grens er sprake is van andere activiteiten dan het uitvoeren van een onderhoud en herstelling 

door de aanmeldende partij. Zij verwijst daarvoor naar de lijst met standaardprijzen die door de 

aanmeldende partij wordt gehanteerd voor een onderhoud en herstel bij courante modellen.208  

226. De auditeur stelt uit de prijslijst van de aanmeldende partij echter vast dat er bepaalde 

onderhouds- en/of herstel-activiteiten worden uitgevoerd aan een prijs (incl. btw) <200€, zoals airco 

(114-124€), remvloeistof (max. 108€) of ruitenwissers (max. 69€), en dat zulke transacties integraal 

deel uitmaken van een markt voor onderhoud en herstel, zoals de aanmeldende partij zelf in haar 

standpunt omtrent marktdefinitie heeft aangehaald.209 Dezelfde observatie geldt vice-versa 

eveneens voor onafhankelijke concurrenten (zie bijlage B, punt B.5). De auditeur besluit hieruit dat 

er geen praktische maatstaf kan worden onderschreven om een ondergrens te definiëren waarbij er 

al dan niet sprake zou zijn van onderhouds- en/of herstellingsactiviteiten. 

 correctie increment marktaandelen ten aanzien van het lokale verzorgingsgebied van de 

andere sites 

227. In haar opmerkingen van 15 januari 2020 stelt D’Ieteren dat de marktaandelen moeten 

worden berekend door de overlap in aanmerking te nemen tussen enerzijds het (80%)-

verzorgingsgebied van de desbetreffende site met anderzijds alle (80%)-verzorgingsgebieden van 

alle andere sites.210 

228. Het Auditoraat berekent standaard de marktaandelen door rekening te houden met alle 

(100%) transacties van de andere sites die zich evenwel binnen het 80%-verzorgingsgebied van de 

te berekenen site moeten bevinden. 

                                                      
208 Aanmeldingsformulier, bijlage 107. 
209 Zie supra §100. 
210 zie document 20200115 MEDE-C_C-19_0049 Opmerkingen D_Ieteren 15_01_2020.pdf, onderzoeksdossier, punt 5.2.11.. 
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229. Het Auditoraat is van oordeel dat de methode van D’Ieteren er in de praktijk zou toe leiden 

dat de transacties van de andere sites die zich bevinden in het 80%-verzorgingsgebied van de te 

berekenen site maar niet in het 80%-verzorgingsgebied van een van de andere sites daardoor 

zouden worden toegerekend aan de concurrentie. Dit zou feitelijk niet correct zijn en zou leiden tot 

een onderschatting van het marktaandeel van de aanmeldende partij. 

VI.5.4. Conclusie van de auditeur 

230. Op basis van de marktaandeelberekening door het Auditoraat wordt vastgesteld dat: 

- voor wat betreft onderhoud en herstel aan personenwagens van het merk Audi de lokale 

verzorgingsgebieden van Coox Motors (Dilsen-Stokkem), Delorge (Automotive) Hasselt, Garage 

Willems (Maaseikerbaan, Genk) in aanmerking moeten worden genomen voor verdere 

concurrentiële analyse; 

- voor wat betreft onderhoud en herstel aan personenwagens van het merk Skoda de lokale 

verzorgingsgebieden van Garage Jaspers (Bree) en Delorge Lommel in aanmerking moeten worden 

genomen voor verdere concurrentiële analyse; 

- voor wat betreft onderhoud en herstel aan personenwagens van het merk Volkswagen de 

lokale verzorgingsgebieden van Garage Jaspers (Bree), Delorge Bilzen en Garage Willems (André 

Dumontlaan, Genk) in aanmerking moeten worden genomen voor verdere concurrentiële analyse; 

- voor wat betreft onderhoud en herstel aan LCV van het het merk Volkswagen de lokale 

verzorgingsgebieden van Garage Jaspers (Bree), Coox Motors (Rekem-Lanaken), Delorge Hasselt, 

Delorge Lommel, Delorge Overpelt en Garage Willems (André Dumontlaan, Genk) in aanmerking 

moeten worden genomen voor verdere concurrentiële analyse;  

- voor wat betreft onderhoud en herstel aan personenwagens en LCV van het het merk 

Volkswagen de lokale verzorgingsgebieden van Garage Jaspers (Bree), Coox Motors (Rekem-

Lanaken), Delorge Bilzen en Garage Willems (André Dumontlaan, Genk) in aanmerking moeten 

worden genomen voor verdere concurrentiële analyse.  

231. Deze marktaandelen worden verder besproken onder punt VII. 

VI.6. Interbrand markten voor carrosseriewerkzaamheden voor 

personenwagens en LCV [nationaal en lokaal] 

VI.6.1. Marktaandelen - proxy 

232. De aanmeldende partij is in hoofdorde van mening dat carrosseriewerkzaamheden deel 

uitmaken van een markt voor onderhoud en herstel (aan personenwagens en LCV) en heeft geen aparte 

marktaandelen opgegeven.211 

                                                      
211 Aanmeldingsformulier, punt 6.1.IV.B.b. 
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233. Op basis van gegevens afkomstig van Informex heeft het Auditoraat een nationaal marktaandeel 

berekend alsook een proxy op provinciaal niveau (Limburg) voor het jaar 2017 op basis van omzet212. 

Zoals wordt aangegeven door Informex, heeft deze een 98%-dekking van expertises verbonden aan 

verzekeringsmaatschappijen in het segment van personenwagens en LCV.213  

234. De auditeur merkt op dat deze marktaandelen slechts een gedeelte van de markt omvatten 

gezien carrosserie-herstellingen die niet via verzekeringsmaatschappijen verlopen niet worden 

gereflecteerd. Uit gegevens van de aanmeldende partij m.b.t. de VAG-garages blijkt echter dat de 

totale omzet in carrosserieherstellingen niet in deze mate toe te nemen t.a.v. de omzet opgegeven 

door Informex om in casu een 25%-marktaandeeldrempel te kunnen overschrijden.214 

Omzet carrosserieherstellingen  
personenwagens en LCV 

omzet_A&M Invest 
(db_Informex) 

omzet Coox 
(db_Informex) 

omzet_Market 
(db_Informex) ma_A&M Invest  

ma_Coox ma_parties 

Nationaal […] […] […] [0-5%] [0-5%] [0-5%] 

 

Omzet carrosserieherstellingen  
personenwagens en LCV 

omzet_A&M Invest 
(db_Informex) 

omzet Coox 
(db_Informex) 

omzet_Market 
(db_Informex) 

ma_A&M Invest 
 

ma_Coox ma_parties 

Provincie Limburg […] […] […] [10-15%] [0-5%] [10-15%] 

 

VI.6.2. Conclusie van de auditeur 

235. De auditeur stelt vast dat de proxy aangeeft dat de interbrand marktaandelen voor 

carrosserieherstellingen aan personenwagens en LCV op een provinciaal niveau ongeveer 

[VERTROUWELIJK] bedraagt.  

236. De auditeur besluit dat - wat betreft de interbrand markt voor carrosseriewerkzaamheden voor 

personenwagens en LCV op een lokaal en/of nationaal niveau - de proxy in voldoende mate aangeeft 

dat de transactie niet tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op een significante wijze 

zal worden belemmerd. 

VI.7. Nationale merkspecifieke markt voor OTC-verkoop (van originele 

(OEM/OES) en/of niet-originele (IAM)) reserveonderdelen geschikt voor 

personenwagens en LCV 

VI.7.1. Marktaandelen 

237. De aanmeldende partij heeft geen marktaandeelberekening opgegeven. Zij gaat uit van het 

standpunt dat haar marktaandeel 25% niet of slechts licht zou overschrijden en post-concentratie 

                                                      
212 Deze proxy is een inschatting waarbij de volledige omzet in carrosserie van een of meerdere garages werden samengeteld 
die zich in dezelfde provincie bevinden en werd afgezet tegenover de totale omzet in carrosserie (Informex) van de provincie 
(of nationaal) waarbinnen deze garages zich bevinden. 
213 Onderzoeksdossier, punt 4.1.5.3., antwoord van 5 april 2019 van Informex op het Verzoek om Inlichtingen van 2 april 2019, 
vraag 2 en bijlage 1. 
214 […]. 
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geen aanleiding zou geven tot enige belemmering van de mededinging op de desbetreffende 

markt.215 

238. De aanmeldende partij heeft o.a. gegevens aangeleverd van de OTC-verkoop van originele 

reserveonderdelen voor personenwagens en LCV (Audi, Volkswagen, Volkswagen CVI, Seat, Skoda) 

voor de jaren 2015-2018.216 

239. Het Auditoraat heeft een marktaandeelberekening gemaakt voor deze markt waarbij de 

verkopen (omzet) van originele reserveonderdelen (OEM/OES) van de aanmeldende partij wordt 

afgezet ten opzichte van de totale omzet aan originele reserveonderdelen die door de nationale 

importeur, D’Ieteren, werden verkocht aan het officiële dealernetwerk (waarbij een (sub)categorie 

werd weerhouden die het meest representatief zou zijn om een onderscheid tussen OTC-verkoop en 

gebruik voor een herstel en/of onderhoud weer te geven).217  

240. De gedeeltelijke berekening is ingegeven door het feit dat er geen betrouwbare totale 

marktgegevens beschikbaar zijn omdat totale marktgegevens zowel de (volledige) verkoop aan 

(merkspecifieke) OEM/OES reserveonderdelen zouden moeten omvatten en verder mogelijke import 

vanuit het buitenland. Voor deze beide elementen zijn geen beschikbare cijfers voorhanden.218 

241. Er wordt een resultaat bekomen voor het jaar 2017 van [15-20%] voor de groep Delorge met 

[0-5%] voor de groep Coox en voor het jaar 2018 [15-20%] voor de groep Delorge met [0-5%] voor 

de groep Coox.219 

VI.7.2. Conclusie van de auditeur 

242. De beschikbare marktaandelen werden berekend over de verschillende merken heen.220 De 

auditeur gaat uit van de aanname dat het marktaandeel per merk symmetrisch is aan de 

marktaandelen van de gecombineerde merken waardoor het marktaandeel per merk niet significant 

zal afwijken van de gecombineerde marktaandelen.  

243. De auditeur stelt vast dat het gezamenlijk marktaandeel van de partijen op nationaal niveau 

[15-20%] voor 2017 en [15-20%] voor 2018 bedraagt.  

244. Naast de verkoop van merkspecifieke originele reserveonderdelen en/of accessoires (OEM/OES) 

kan echter voor de omvang van een wijdere OTC-markt (onder meer) rekening gehouden worden met 

de omvang van de verkoop van merkspecifieke maar niet-originele reserveonderdelen en/of 

accessoires (IAM), waardoor dit marktaandeel in werkelijkheid lager zou liggen.221 

                                                      
215 Aanmeldingsformulier, punt 7.2. 
216 Zie hiervoor de databases aangeleverd door partijen, bijlagen 79-82. De jaren 2015-2017 zijn exclusief garage Jaspers. 
217 Onderzoeksdossier, punt 5.2.6, e-mail van D’Ieteren op datum van 14 juni 2019. 
218 Zie in dit verband ook beslissing BMA-2018-C/C-04 van 31 januari 2018 in zaak MEDE-C/C-17/0035, §345, pg. 53. 
219 Berekening aan de hand van opgegeven cijfers door partijen (zie voetnoot hierboven) en D’Ieteren (NORA MLA). Zie hiervoor 
onderzoeksdossier, punt 5.2.6, bijlage Delorge - Coox.xlsx. 
220 Wegens een gebrek aan merkspecifieke gegevens in de noemer van de berekening. 
221 In dit verband kan worden verwezen naar Beslissing 2017-C/C-28 van 3 juli 2017 Sator Holding BV/Henrard Groep en de in 
§95 vermelde “Wolk After Sales Experts” rapport dat stelt dat het IAM-segment 57% van de totale markt voor de verkoop van 
reserve-onderdelen (alle merken) uitmaakt. 
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245. Gelet op het bovenstaande, besluit de auditeur dat - voor wat betreft een nationale 

merkspecifieke markt voor OTC-verkoop (van originele (OEM/OES) en/of niet-originele (IAM)) 

reserveonderdelen geschikt voor personenwagens en LCV - de transactie niet tot gevolg heeft dat een 

daadwerkelijke mededinging op significante wijze zal worden belemmerd. 

VI.8. Betrokken markten op basis van het onderzoek 

246. Gelet op het al het voorgaande, zullen de gevolgen van deze transactie worden beoordeeld 

op volgende (horizontaal) betrokken markten: 

- lokale markten voor onderhoud en herstel aan personenwagens van het merk Audi (Coox 

Motors (Dilsen-Stokkem), Delorge (Automotive) Hasselt, Garage Willems (Maaseikerbaan, Genk); 

- lokale markten voor onderhoud en herstel aan personenwagens van het merk Skoda (Garage 

Jaspers (Bree), Delorge Lommel); 

- lokale markten voor onderhoud en herstel aan het merk Volkswagen (personenwagens) 

(Garage Jaspers (Bree), Delorge Bilzen, Garage Willems (André Dumontlaan, Genk));  

- lokale markten voor onderhoud en herstel aan het merk Volkswagen CVI (LCV) (Garage 

Jaspers (Bree), Coox Motors (Rekem-Lanaken), Delorge Hasselt, Delorge Lommel, Delorge Overpelt, 

Garage Willems (André Dumontlaan, Genk)); 

- lokale markten voor onderhoud en herstel aan het merk Volkswagen CVI (personenwagens 

en LCV) (Garage Jaspers (Bree), Coox Motors (Rekem-Lanaken), Delorge Bilzen, Garage Willems 

(André Dumontlaan, Genk)). 

VII. Concurrentiële analyse 

VII.1. Inleiding 

247. Volgens artikel IV.9 §4 WER dienen concentraties die tot gevolg hebben dat een daadwerkelijke 

mededinging op de Belgische markt of een wezenlijk deel daarvan op een significante wijze wordt 

belemmerd, onder andere door het in het leven roepen of versterken van een machtspositie, 

ontoelaatbaar te worden verklaard. 

248. Bij deze beslissing dient het Mededingingscollege rekening te houden met: 

- de noodzaak een daadwerkelijke mededinging op de nationale markt te handhaven en te 

ontwikkelen in het licht van met name de structuur van alle betrokken markten en van de bestaande 

of potentiële mededinging van op of buiten het Belgische grondgebied gevestigde ondernemingen; 

- de positie op de markt van de betrokken ondernemingen, hun economische en financiële 

macht, de keuzemogelijkheden van leveranciers en afnemers, hun toegang tot voorzieningsbronnen 

en afzetmarkten, het bestaan van juridische of feitelijke hinderpalen voor de toegang tot de markt, 

de ontwikkeling van vraag naar en aanbod van de betrokken producten en diensten, de belangen 

van de tussen- en eindverbruikers, alsmede de ontwikkeling van de technische en economische 
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vooruitgang, voor zover deze in het voordeel van de consument is en geen belemmering vormt voor 

de mededinging. 

249. Tenslotte dient bij de beoordeling van de gevolgen die een concentratie heeft, de situatie die 

zou voortvloeien uit de concentratie vergeleken te worden met de situatie zoals ze zou zijn, mocht 

de concentratie niet hebben plaatsgehad.  

250. De mogelijke gevolgen van de onderhavige transactie op de lokale merkspecifieke markten 

voor onderhoud en herstel aan personenwagens en/of LCV worden hierna besproken.  

251. De analyses beperken zich hierbij tot de bespreking van de niet-gecoördineerde horizontale 

gevolgen. Gezien de specifieke marktstructuur, waar in volgende secties omstandig op in zal worden 

gegaan, is  de auditeur va oordeel dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat de transactie 

gecoördineerde gevolgen teweeg zal brengen. Het onderzoek heeft aangetoond dat de resterende 

concurrentie van onafhankelijke garages erg versnipperd is, elk met een individueel zeer beperkt 

marktaandeel, en met een marktpositionering die duidelijk verschilt van de erkende garages, 

waardoor zij geen naaste concurrenten van partijen vormen. Al deze aspecten dragen daarentegen 

volgens de auditeur wel bij tot een versterking van de risico’s op niet-gecoördineerde effecten ten 

gevolge van de transactie, zoals in de concurrentiële analyse verderop zal worden aangetoond.  

252. Daarnaast zijn de kwantitatieve analyses exclusief leasing voertuigen. Het is immers niet 

mogelijk om het leasing gedeelte van deze markt op een lokaal niveau te analyseren volgens de 

gehanteerde methodologie, aangezien deze voertuigen in regel zijn ingeschreven op de locatie van 

de leasingmaatschappij, dewelke niet noodzakelijk overeenkomt met de locatie van de gebruiker 

van het voertuig. De auditeur zal evenwel het leasingsegment bespreken aan de hand van de 

resultaten van onderhavige analyses, en daarbij rekening houden met de specificiteit van dit 

gedeelte van de markt.  

253. Het is van belang om te vermelden dat, omwille van de resultaten van een eerste 

kwantitatieve analyse op basis van DIV-gegevens, en het feit dat de voorliggende transactie een 

concentratie betreft die tot gevolg heeft dat er in een ruime omgeving van de overlappende gebieden 

van de betrokken lokale verzorgingsgebieden van de garages van de partijen er geen andere erkende 

concessiehouders van het Belgische Volkswagen-netwerk meer overblijven, in het kader van 

onderhavige zaak bijkomende analyses werden uitgevoerd op basis van gegevens verkregen bij Car-

Pass vzw. Deze gegevens laten toe de lokale marktposities van zowel de garages van de partijen als 

van hun concurrenten te kwantificeren, in tegenstelling tot de DIV-gegevens die enkel toelaten een 

inschatting te maken van de lokale marktpositie van de garages van de partijen, maar niet van hun 

concurrenten. De resultaten van de analyses op basis van beide gegevensbronnen worden hieronder 

verder besproken. 

VII.2. Marktconcentratie 

VII.2.1. Inleiding  

254. Hoe hoger het marktaandeel, hoe groter de kans dat een onderneming marktmacht bezit. 

Hoe groter de marktaandelen post-transactie, hoe groter de kans dat een concentratie zal leiden tot 
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significante toename van marktmacht en tot de neiging voor de partijen om prijzen te laten stijgen 

of de keuze voor de consument te beperken. 

255. Hierna worden de marktaandelen die de aanmeldende partij post-transactie zou aanhouden 

op de betrokken markten en de marktconcentratie geanalyseerd, eerst op basis van de DIV-gegevens 

en vervolgens op basis van Car-Pass gegevens. 

VII.2.2. Marktaandelen op basis van DIV gegevens 

256. In volgende tabel worden de marktaandelen in de betrokken markten die weerhouden werden 

in punt VI.5 (gezamenlijk marktaandeel hoger dan 25% en eveneens een delta HHI >150 of een 

>2% increment) hernomen.  

Merk Site Party locatie 
Ma 
buyer 

Ma 
target 

Ma 
group 

Delta 
HHI 

Audi Coox_DS Coox Dilsen-Stokkem [10-20%] [10-20%] 
[30-
40%] [600-700] 

Audi Delorge_Hasselt_Automotive A&M Invest Hasselt [30-40%] [0-10%] 
[30-
40%] [200-300] 

Audi Willems_Genk_MB A&M Invest Genk [20-30%] [10-20%] 
[30-
40%] [500-600] 

                

Skoda Coox_Bree Coox Bree [10-20%] [20-30%] 
[40-
50%] [700-800] 

Skoda Delorge_Lommel A&M Invest Lommel [30-40%] [0-10%] 
[30-
40%] [300-400] 

                

VW Coox_Bree Coox Bree [0-10%] [10-20%] 
[30-
40%] [300-400] 

VW Delorge_Bilzen A&M Invest Bilzen [20-30%] 
[0-10%] [30-

40%] [100-200] 

VW Willems_Genk_AD A&M Invest Genk [10-20%] 
[0-10%] [30-

40%] [200-300] 

                

VW_CVI Coox_Bree Coox Bree [10-20%] [20-30%] 
[30-
40%] [600-700] 

VW_CVI Coox_Rekem Coox Rekem-Lanaken [20-30%] [0-10%] 
[30-
40%] [400-500] 

VW_CVI Delorge_Hasselt A&M Invest Hasselt [30-40%] 
[0-10%] [30-

40%] [200-300] 

VW_CVI Delorge_Lommel A&M Invest Lommel 
[20-30%] [0-10%] [20-

30%] [200-300] 

VW_CVI Delorge_Overpelt A&M Invest Overpelt 
[20-30%] [0-10%] [20-

30%] [100-200] 

VW_CVI Willems_Genk_AD A&M Invest Genk 
[20-30%] [0-10%] [30-

40%] [500-600] 

                

VW+VW_CVI Coox_Bree Coox Bree 
[10-20%] 

[10-20%] 
[20-
30%] [300-400] 

VW+VW_CVI Coox_Rekem Coox Rekem-Lanaken 
[10-20%] 

[5-10%] 
[20-
30%] [200-300] 

VW+VW_CVI Delorge_Bilzen A&M Invest Bilzen [20-30%] [0-10%] 
[20-
30%] [100-200] 

VW+VW_CVI Willems_Genk_AD A&M Invest Genk [20-30%] [0-10%] 
[20-
30%] [200-300]8 
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257. Deze tabel toont aan dat voor het merk Audi het increment van het gezamenlijke 

marktaandeel van de partijen ten gevolge van de concentratie het grootst is voor de garages Coox 

Motors (Dilsen-Stokkem) en Garage Willems (MB, Genk) en in iets mindere mate voor Delorge 

Automotive (Hasselt). Dit resultaat is in lijn van de verwachtingen gegeven de ligging van deze 

garages, zoals op onderstaande kaart wordt geïllustreerd. De Garage Willems (MB, Genk) van de 

groep Delorge ligt relatief dicht bij de garage Coox Motors (Dilsen-Stokkem) van de groep Coox. De 

garage Delorge Automotive (Hasselt) ligt hiervan wat verder verwijderd. 

 

258. Voor het merk Skoda zorgt de concentratie voor een sterk increment in het gezamenlijke 

marktaandeel van de partijen in het lokale verzorgingsgebied van Garage Jaspers (Bree) van de 

groep Coox en wordt de reeds sterke marktpositie van Delorge Lommel (Lommel) verder versterkt. 

De ligging van beide garages wordt op onderstaande kaart geprojecteerd. 
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259. Voor het merk Volkswagen is het increment in marktaandeel het hoogst voor de relatief dicht 

bij elkaar gelegen garages Garage Jaspers (Bree) en Garage Willems (AD, Genk) en beperkter voor 

het hiervan verder weg gelegen Delorge Bilzen. 

 

260. Voor het merk Volkswagen CVI is het increment relatief hoog voor de garages Garage Jaspers 

(Bree) en Coox Motors (Rekem-Lanaken) van de groep Coox en voor Garage Willems (AD, Genk) van 

de groep Delorge, ten opzichte het increment in de verzorgingsgebieden van Delorge Hasselt 

(Hasselt), Delorge Lommel (Lommel) en Delorge Overpelt (Pelt), wat opnieuw in lijn is met de ligging 

van deze garages. 

 

261. Aangezien in de marktdefinitie het bestaan van een aparte productmarkt voor onderhoud en 

herstel aan personenwagens en LCV wordt opengelaten, worden er ook marktaandelen berekend 
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voor Volkswagen en Volkswagen CVI tezamen. Het increment is het hoogst voor de garages Garage 

Jaspers (Bree) en Coox Motors (Rekem-Lanaken) van de groep Coox en voor Garage Willems (AD, 

Genk) van de groep Delorge en is beperkter voor Delorge Bilzen (Bilzen). 

 

262. De auditeur concludeert op basis van de met DIV-gegevens berekende marktaandelen dat 

vooral in de verzorgingsgebieden waarbij de garages van de groep Delorge en van de groep Coox 

relatief dicht bij elkaar liggen er een beduidende verhoging is van de marktconcentratie ten gevolge 

van de transactie. Dit wordt gereflecteerd in het hoge gezamenlijke marktaandeel en een sterk 

increment hiervan ten gevolge van de transactie, met name voor de merken Audi, Skoda en 

Volkswagen CVI en iets mindere mate voor Volkswagen en wanneer Volkswagen en Volkswagen 

CVI als één merk beschouwd worden. 

VII.2.3. Marktaandelen op basis van Car-Pass gegevens 

VII.2.3.a. Toelichting Car-Pass gegevens 

263. Voor de betrokken gebieden die weerhouden werden in punt VI.5 werd aan de hand van 

DIV-gegevens nagegaan welke voertuigen ingeschreven waren in 2017 in de lokale 

merkspecifieke verzorgingsgebieden. 

264. Aan Car-Pass werd de historiek van de interventies opgevraagd voor alle voertuigen die 

behandeld werden door de partijen in de desbetreffende lokale verzorgingsgebieden, alsook de 

historiek van alle andere voertuigen die volgens DIV ingeschreven waren in die lokale 

verzorgingsgebieden. 

265. Car-Pass is een instantie die alle werkzaamheden aan personenwagens en LCV registreert 

met als voornaamste doel fraude met kilometerstanden bij de verkoop van tweedehandswagens 

tegen te gaan. Iedereen in de autosector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden door te geven 

van elke auto of lichte bestelwagen waarop een interventie wordt gedaan.  
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266. Deze gegevens bevatten een volledige geschiedenis van het aantal geregistreerde 

werkzaamheden die aan een voertuig werden uitgevoerd, waarbij gegevens zoals 

chassisnummer, datum van eerste inschrijving, merk/model, data van werkzaamheden alsook 

kilometerstand, onderneming met adresgegevens en ondernemings- en/of 

vestigingseenheidsnummer worden geregistreerd. Car-Pass registreert echter geen prijzen die 

werden aangerekend aan de klant. 

VII.2.3.b. Reconciliatie met berekening marktaandelen op basis van Car-Pass 

gegevens 

267. Om de betrouwbaarheid van de Car-Pass gegevens als bron voor een 

marktaandelenberekening te verifiëren, werd deze afgetoetst aan de hand van een reconciliatie met 

de marktaandelen berekend op basis van de DIV-gegevens. 

268. Een belangrijk voordeel van het gebruik van de Car-Pass gegevens t.o.v. van de DIV-gegevens 

is dat er geen veronderstellingen moeten worden gemaakt aangaande het aantal interventies voor 

onderhoud en herstel per voertuig per jaar, maar daarentegen het werkelijk aantal interventies in 

kaart brengt. Zoals hierboven reeds aangegeven, geeft de DIV-methodologie hieromtrent geen 

uitsluitsel en vertrekt het Auditoraat van de assumptie dat elk voertuig jaarlijks exact éénmaal naar 

de garage gaat voor een onderhoud of herstel, wat impliceert dat zodra een voertuig bij de partijen 

is langs geweest, indirect verondersteld wordt dat deze niet bij de concurrentie is gepasseerd. Indien 

een voertuig meerdere keren bij (een van) de partijen is langs geweest, wordt dit herleidt tot één 

transactie, en toegekend aan de partij met de grootste omzetwaarde.   

269. De Car-Pass gegevens daarentegen houden er rekening mee dat (1) sommige voertuigen in 

een bepaald jaar meerdere keren voor een onderhoud of herstel zijn langs geweest, en dit zowel bij 

een garage van de partijen als naar één of meerdere concurrenten, maar ook dat (2) er voertuigen 

zijn waaraan geen enkel onderhouds- of herstellingswerk werd uitgevoerd in datzelfde jaar. Hierdoor 

staat a priori niet vast welke van de twee methoden een hoger marktaandeel oplevert. De 

laatstgenoemde correctie zorgt voor een lagere noemer dan deze berekend op basis van de DIV-

methodologie (en dus hogere marktaandelen), terwijl de eerstgenoemde correctie zowel een stijging 

van de noemer, alsook een stijging van de teller kan teweegbrengen (en dus een ambigue effect 

heeft op de marktaandelen).  

270. Een mogelijk nadeel van het gebruik van de Car-Pass gegevens, zoals benadrukt door de 

aanmeldende partij222, is dat mogelijks niet alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden die in 

werkelijkheid gebeuren ook daadwerkelijk worden geregistreerd in Car-Pass.  

271. De aanmeldende partij verwijst in dit verband naar het jaarverslag van de Economische 

Inspectie van de FOD Economie waarin wordt gesteld dat er bij een jaarlijkse controle van 425 

ondernemingen voor het jaar 2017 een overtredingspercentage van 74,8% zou vastgesteld zijn. Zij 

stelt dat zulk een overtredingspercentage grote bezwaren oplevert om gebruik te maken van de Car-

Pass gegevens ter onderbouwing van een concurrentiële analyse. Concurrenten van de partijen 

                                                      
222 Aanmeldingsformulier, punt 7.2. 
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zouden aldus niet of onvoldoende worden weergegeven in Car-Pass omdat zij slechts deels zouden 

voldoen aan de Car-Pass verplichtingen, wat in contrast wordt gesteld met de partijen waar aan de 

Car-Pass verplichtingen wordt voldaan door middel van een automatische elektronische registratie 

(Driver-systeem). 

272. De auditeur is van oordeel dat Car-Pass gegevens wel degelijk betrouwbaar zijn voor gebruik 

in de uitgevoerde analyses en dat de onvolledigheid van de Car-Pass database zoals deze wordt 

geduid door de aanmeldende partij aanzienlijk overschat wordt omwille van volgende redenen: 

- volgens het rapport leven 69,2% (en niet 74,8% want dit cijfer bevat ook andere soorten 

controles) van de gecontroleerde ondernemingen de Car-Pass wetgeving niet na; 

- echter, van deze 69,2% betreft slechts 23,5% een inbreuk op het daadwerkelijk doorgeven van 

gegevens aan Car-Pass. Alle andere inbreuken, zoals de kwaliteit of de laattijdigheid van de 

doorgegeven informatie, etc… waarnaar in het rapport verwezen wordt, veroorzaken geen 

vertekening in de resultaten van de uitgevoerde analyses door het Auditoraat. En zelfs deze 23,5% 

is mogelijks nog een overschatting aangezien de ondernemingen die een inbreuk begaan op het 

doorgeven van interventies aan Car-Pass niet noodzakelijk geen enkele interventie doorgeven, maar 

slechts een deel van hun interventies; 

- zeer belangrijk is hierbij verder op te merken dat deze controles niet willekeurig worden 

uitgevoerd, maar dat het gaat om “gerichte controles van de “weerbarstige” professionals uit de 

automobiel-sector”.223  

Het Auditoraat heeft hieromtrent de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie 

aangeschreven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Car-Pass controles.224 

Uit het antwoord van de Economische Inspectie blijkt dat de database van Car-Pass ongeveer 11.800 

actieve ondernemingen bevat die onderworpen zijn aan de Car-Pass verplichtingen. Een lijst van de 

te controleren ondernemingen wordt twee maal per jaar opgesteld in samenspraak met Car-Pass en 

bevat gemiddeld 700 à 900 ondernemingen per jaar. Met andere woorden, de lijst van de te 

controleren ondernemingen (nationaal) betreft gemiddeld 6-7,5% van het totale aantal 

ondernemingen. Het Auditoraat kon geen specifiekere gegevens verkrijgen m.b.t. de provincie 

Limburg. Er is echter geen reden om aan te nemen dat het percentage significant hoger zou liggen 

dan op nationaal vlak. 

Over de selectie van deze 6-7,5% te controleren ondernemingen wordt het volgende gesteld: “De 

ondernemingen die door de controleurs bezocht worden zijn bedrijven die volgens de database al 

een tijd gestopt zijn met het doorsturen van de kilometerstanden of die er nooit mee begonnen zijn 

of die heel veel fouten maken in de database. Slechts een klein gedeelte van deze ondernemingen 

(20%) wordt op vrije keuze van de controleur bezocht op basis van hun verplaatsingen, hun 

bestaande dossiers en de kennis van hun sector.”225 

                                                      
223 Zie het jaarverslag 2017 van de Algemene Directie Economische Inspectie, pg. 27. 
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/jaarverslag-2017-van-de 
224 Onderzoeksdossier, punt 5.3.1. 
225 Ibid. 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/jaarverslag-2017-van-de


67 

 

De vast te stellen onvolledigheid van de Car-Pass database op basis van het bovenstaande is dus 

slechts 1%-1,5% (i.e. 6-7,5% van 23,5% van 69,8%), hoewel dit percentage in werkelijkheid 

waarschijnlijk wel iets hoger is aangezien, niettegenstaande de gerichtheid van deze controles, 

sommige niet gecontroleerde ondernemingen ook overtredingen kunnen begaan, maar hierover 

bevat het jaarverslag van de Economische Inspectie geen informatie. 

273. Op basis van bovenstaande elementen concludeert de auditeur dat de onvolledigheid van de 

Car-Pass gegevens in het kader van het voorliggende onderzoek geen probleem vormt voor de 

bruikbaarheid van deze gegevens in onderstaande analyses.  

274. Een ander mogelijk nadeel van de Car-Pass gegevens betreft het feit dat tevens carrosserie-

werkzaamheden worden geregistreerd die in principe geen deel uitmaken van een weerhouden 

markt voor onderhoud en herstel. De auditeur is hieromtrent echter van oordeel dat dit nadeel zowel 

voor de partijen als voor de concurrenten geldt en dus slechts een beperkte vertekening zal 

teweegbrengen.  

275. De berekende marktaandelen op basis van de Car-Pass gegevens worden hieronder 

gerapporteerd in vergelijking met deze berekend op basis van de DIV-methodologie:
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    Standaard DIV-methodologie Car-Pass  

merk Site partij Locatie 
MA 

buyer 
MA 

target 
MA 

group delta_HHI 
MA 

buyer 
MA 

target 
MA 

group delta_HHI 

Audi Coox_DS Coox Dilsen-Stokkem […] […] […] […] […] […] [45-50]% [1000-1100] 

Audi Delorge_Hasselt_Automotive A&M Invest Hasselt […] […] […] […] […] […] [45-50]% [400-500] 

Audi Willems_Genk_MB A&M Invest Genk […] […] […] […] […] […] [45-50]% [800-900] 

                     
Skoda Coox_Bree Coox Bree […] […] […] […] […] […] [50-55]% [1200-1300] 

Skoda Delorge_Lommel A&M Invest Lommel […] […] […] […] […] […] [45-50]% [600-700] 

                     
VW Coox_Bree Coox Bree […] […] […] […] […] […] [40-45]% [800-900] 

VW Delorge_Bilzen A&M Invest Bilzen […] […] […] […] […] […] [40-45]% [300-400] 

VW Willems_Genk_AD A&M Invest Genk […] […] […] […] […] […] [40-45]% [600-700] 

                     
VW_CVI Coox_Bree Coox Bree […] […] […] […] […] […] [50-55]% [1200-1300] 

VW_CVI Coox_Rekem Coox Rekem-Lanaken […] […] […] […] […] […] [40-45]% [800-900] 

VW_CVI Delorge_Hasselt A&M Invest Hasselt […] […] […] […] […] […] [45-50]% [300-400] 

VW_CVI Delorge_Lommel A&M Invest Lommel […] […] […] […] […] […] [30-35]% [300-400] 

VW_CVI Delorge_Overpelt A&M Invest Overpelt […] […] […] […] […] […] [35-40]% [400-500] 

VW_CVI Willems_Genk_AD A&M Invest Genk […] […] […] […] […] […] [45-50]% [800-900] 

                     
VW+VW_CVI Coox_Bree Coox Bree […] […] […] […] […] […] [40-45]% [800-900] 

VW+VW_CVI Coox_Rekem Coox Rekem-Lanaken […] […] […] […] […] […] [40-45]% [600-700] 

VW+VW_CVI Delorge_Bilzen A&M Invest Bilzen […] […] […] […] […] […] [40-45]% [300-400] 

VW+VW_CVI Willems_Genk_AD A&M Invest Genk […] […] […] […] […] […] [40-45]% [600-700] 
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276. Uit deze tabel blijkt dat voor de geselecteerde gebieden de marktaandelen op basis van de Car-Pass 

gegevens beduidend hoger zijn (10% tot 15%) dan deze op basis van de DIV-methodologie. De kloof tussen 

beide berekeningen kan onder meer door volgende vaststellingen worden verklaard.  

277. Uit de Car-Pass gegevens blijkt vooreerst dat er voor een groot aantal ingeschreven voertuigen geen 

Car-Pass registraties terug te vinden zijn in 2017. Van alle bij DIV ingeschreven voertuigen in 2017 werden 

er voor slechts 50% tot 65% hiervan in dat jaar ook daadwerkelijk registraties teruggevonden in Car-Pass in 

de meeste onderzochte verzorgingsgebieden (zie bijlage B.1).  

278. Voor het beperkt aantal registraties in Car-Pass ten opzichte van het aantal inschrijvingen bij DIV in 

2017 zijn volgens de auditeur een aantal mogelijke verklaringen. Ten eerste zou dit te wijten kunnen zijn 

aan het feit dat bepaalde voertuigen minder dan minstens eenmaal per jaar langsgaan bij een garage voor 

een onderhoud en/of herstel of is het zelfs mogelijk dat bepaalde voertuigen ingeschreven zijn bij DIV, maar 

dat ze eigenlijk niet actief in gebruik zijn. Echter, aangezien het toch snel enkele honderden euro’s kost per 

jaar om een voertuig in te schrijven lijkt deze laatste verklaring niet overtuigend. Een andere verklaring is 

dat er een informeel circuit zou bestaan voor onderhoud en herstellingswerkzaamheden aan 

personenwagens en LCV en dat (waarschijnlijk vooral de kleinere onafhankelijke) concurrenten van de 

partijen niet al hun interventies aan voertuigen op legale wijze registreren.  

279. Verder worden in bijlage B.1 een aantal bijkomende berekeningen op basis van de Car-Pass gegevens 

gemaakt om de plausibiliteit van deze verschillende verklaringen te toetsen. Hieruit blijkt dat aan voertuigen 

die wel geregistreerd werden in het jaar 2017 gemiddeld ongeveer twee werkzaamheden per jaar gebeuren, 

maar verder ook dat de dekkingsgraad van Car-Pass een stuk hoger ligt wanneer er wordt gekeken naar de 

volledige historiek van registraties in de plaats van enkel registraties in 2017 (dan ligt de dekking tussen de 

90% en 100%). Deze cijfers suggereren dat er mogelijks grote verschillen bestaan in de dekking van de Car-

Pass gegevens naar de leeftijdscategorie van de voertuigen. Omwille hiervan werd de dekking van de Car-

Pass gegevens ook berekend naar leeftijd van de voertuigen. Deze cijfers tonen aan dat de dekking laag is in 

het eerste levensjaar van een voertuig (40%-50%), een maximale dekking wordt bereikt voor voertuigen met 

een leeftijd van twee tot drie jaar oud (80%-90%) waarna de dekkingsgraad gestaag afneemt tot ongeveer 

50% of lager voor voertuigen van tien jaar en ouder. 

280. De auditeur concludeert hieruit dat de veronderstelling bij de berekening van de marktaandelen op 

basis van DIV-gegevens waarbij ieder voertuig minstens eenmaal per jaar naar een garage gaat redelijk is 

voor relatief jonge voertuigen (behalve in het eerste levensjaar waarbij het waarschijnlijk vaak nog niet nodig 

is om bij een garage langs te gaan), maar dat dit voor oudere voertuigen niet noodzakelijk opgaat, wat het 

werkelijk marktaandeel mogelijks naar beneden vertekent. Gebruikers van oudere voertuigen stellen 

waarschijnlijk een onderhoud of herstel vaker uit om de kosten te beperken (of maken gebruik van een 

informeel circuit). 
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281. Derde partij D’Ieteren geeft ten slotte aan dat bepaalde “kleine” herstellingen niet moeten 

doorgegeven worden aan Car-Pass waardoor Car-Pass gegevens onbruikbaar zijn om een graad van 

“getrouwheid” te meten en dus evenmin om marktaandelen te berekenen.226 

282. Het Auditoraat heeft met deze kritiek rekening gehouden en heeft marktaandelen berekend exclusief 

werken uitgevoerd door de partijen aan voertuigen van privé-personen (particulieren) voor een bedrag lager 

dan 125€ inclusief BTW. Deze marktaandelen zijn tevens terug te vinden in bijlage B.2. De auditeur merkt 

op dat deze marktaandelen iets lager zijn dan de initiële berekeningen op basis van Car-Pass, maar dat ze 

nog steeds hoger zijn dan de marktaandelen berekend aan de hand van de standaard methodologie met de 

DIV-gegevens. Het is verder niet uitgesloten dat deze berekening de marktpositie van partijen onderschat 

gezien het zeker niet uitgesloten is dat bepaalde concurrenten ook gebruik maken van een automatische 

elektronische registratie, net zoals de partijen zelf doen, en dus ook transacties <125€ registreren. Hierover 

is echter geen informatie beschikbaar. 

VII.2.3.c. Marktconcentratie op basis van Car-Pass marktaandelen 

283. De auditeur stelt vast dat het gezamenlijke marktaandeel van de partijen post-concentratie merkelijk 

hoger is op basis van de Car-Pass gegevens dan op basis van de DIV-methodologie. Het berekende 

gezamenlijke marktaandeel ligt ongeveer 10% hoger voor de merken Audi en Skoda en zelfs ongeveer 15% 

hoger voor de merken Volkswagen, Volkswagen CVI en Volkswagen en Volkswagen CVI tezamen. 

284. Het beeld dat het increment in het gezamenlijke marktaandeel het hoogst is wanneer de garages van 

twee partijen relatief dicht bij elkaar liggen wordt hierbij bevestigd.  

285. De conclusie dat de marktconcentratie beduidend verhoogt ten gevolge van de voorliggende 

transactie wordt dus bevestigd en zelfs versterkt op basis van de Car-Pass gegevens en dit voor alle 

onderzochte merken. 

VII.2.4. Marktaandelen naar leeftijd van voertuigen 

286. Het Auditoraat heeft eveneens de merkspecifieke marktaandelen van de betrokken garages 

opgesplitst per leeftijd van voertuigen. Dit voor zowel de marktaandelen die berekend werden via de 

standaard methodologie gebruik makend van DIV-gegevens als voor de marktaandelen die berekend 

werden op basis van Car-Pass-gegevens. 

287. Een gedetailleerd overzicht van de marktaandelen naar leeftijd en bijhorende grafieken zijn 

opgenomen in bijlage B.3. 

288. Voor voertuigen die in 2017 zijn ingeschreven en dus een leeftijd hebben van 0 tot 1 jaar, zien we een 

relatief laag marktaandeel in de berekening volgens de DIV-methodologie in vergelijking met de Car-Pass 

marktaandelen. Dit kan worden verklaard doordat voor nieuwe voertuigen die verkocht zijn in 2017 en een 

eerste inschrijvingsdatum hebben in 2017 de kans groot is dat ze pas een eerste keer op onderhoud en/of 

herstel langskomen in een garage in 2018. Doordat niet alle nieuwe voertuigen een onderhoud en/of herstel 

                                                      
226 Dit punt wordt bevestigd op de website van Car-Pass: “U moet de kilometerstand altijd aan Car-Pass melden, tenzij de klant een privé-
persoon is (niet BTW-plichtig) en het totaal bedrag van de werken niet meer bedraagt dan 125 euro, BTW inbegrepen. Is de klant wel 
BTW-plichtig dan speelt het bedrag van de werken geen rol. U moet dan steeds de kilometerstand aan Car-Pass meedelen.”  
Zie https://www.car-pass.be/nl/faq onder “Moet ik ook de gegevens aan Car-Pass melden als ik kleine werken uitvoer op een voertuig?” 

https://www.car-pass.be/nl/faq
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laten uitvoeren wordt het volume van de markt via de DIV-methodologie overschat. De Car-Pass 

marktaandelen geven een duidelijker beeld weer, van de voertuigen tot 1 jaar die in 2017 naar de garage 

zijn geweest schommelt het marktaandeel van de partijen rond [VERTROUWELIJKK]. 

289. In het algemeen zien we dat de marktaandelen niet gelijk zijn overheen de indeling van voertuigen 

naar leeftijd, waarbij de marktaandelen hoog zijn in de eerste twee tot drie jaar, in de daaropvolgende jaren 

langzaam dalen en vervolgens meestal rond de leeftijd van 6-7 jaar plots een sterkere daling kennen. 

290. Ter illustratie wordt hieronder een samenvattende tabel weergegeven die per betrokken 

verzorgingsgebied aangeeft tot en met welke leeftijd van voertuigen het gezamenlijke marktaandeel van de 

partijen hoger is dan [VERTROUWELIJK]. 

    
Marktaandelen > 40% tot een 

leeftijd van 

Merk Site partij Locatie DIV  Car-Pass 

Audi Coox_DS Coox Dilsen-Stokkem [6-7[ jaar [6-7[ jaar 

Audi Delorge_Hasselt_Automotive A&M Invest Hasselt [6-7[ jaar [6-7[ jaar 

Audi Willems_Genk_MB A&M Invest Genk [6-7[ jaar [6-7[ jaar 

          

Skoda Coox_Bree Coox Bree [6-7[ jaar [9-10[ jaar 

Skoda Delorge_Lommel A&M Invest Lommel [6-7[ jaar [6-7[ jaar 

          

VW Coox_Bree Coox Bree [6-7[ jaar [6-7[ jaar 

VW Delorge_Bilzen A&M Invest Bilzen [4-5[ jaar [7-8[ jaar 

VW Willems_Genk_AD A&M Invest Genk [4-5[ jaar [6-7[ jaar 

          

VW_CVI Coox_Bree Coox Bree [6-7[ jaar [5-6[ jaar 

VW_CVI Coox_Rekem Coox Rekem-Lanaken [5-6[ jaar [6-7[ jaar 

VW_CVI Delorge_Hasselt A&M Invest Hasselt [5-6[ jaar [6-7[ jaar 

VW_CVI Delorge_Lommel A&M Invest Lommel [2-3[ jaar [2-3[ jaar 

VW_CVI Delorge_Overpelt A&M Invest Overpelt [4-5[ jaar [4-5[ jaar 

VW_CVI Willems_Genk_AD A&M Invest Genk [5-6[ jaar [6-7[ jaar 

          

VW+VW_CVI Coox_Bree Coox Bree [6-7[ jaar [6-7[ jaar 

VW+VW_CVI Coox_Rekem Coox Rekem-Lanaken [4-5[ jaar [5-6[ jaar 

VW+VW_CVI Delorge_Bilzen A&M Invest Bilzen [5-6[ jaar [6-7[ jaar 

VW+VW_CVI Willems_Genk_AD A&M Invest Genk [6-7[ jaar [6-7[ jaar 

291. De auditeur concludeert dat wanneer de markt voor onderhoud en herstel verder ingedeeld wordt op 

basis van de leeftijd van voertuigen dat de marktconcentratie ten gevolge van de transactie het sterkst is 

voor onderhoud en herstel aan relatief jonge voertuigen. Voor de in de vorige secties omschreven 

verzorgingsgebieden waarvoor het gezamenlijke marktaandeel en het increment hiervan hoog is voor de 

gehele markt, is er meestal pas een beduidende daling van het gezamenlijke marktaandeel vanaf een leeftijd 

van voertuigen van 6-7 jaar. Op basis van de DIV-gegevens kan worden gesteld dat gemiddeld over alle 

verzorgingsgebieden heen, ongeveer de helft van de voertuigen jonger is dan zeven jaar (aandeel in volumes). 

Op basis van de Car-Pass gegevens loopt dit gemiddeld aandeel verder op tot ongeveer 60%. Deze 

discrepantie toont opnieuw dat eigenaars van jongere voertuigen in verhouding vaker langsgaan voor 

onderhoud en herstel dan eigenaars met een voertuig die ouder is dan 6-7 jaar.  

VII.2.5. Conclusie marktconcentratie 
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292. Op basis van de met DIV gegevens berekende marktaandelen kan worden afgeleid dat vooral in de 

verzorgingsgebieden waarbij de garages van de groep Delorge en van groep Coox relatief dicht bij elkaar 

liggen er een beduidende verhoging is van de marktconcentratie ten gevolge van de transactie. Dit wordt 

gereflecteerd in het hoge gezamenlijke marktaandeel en een sterk increment hiervan ten gevolge van de 

transactie, met name voor de merken Audi, Skoda en Volkswagen CVI en iets mindere mate voor Volkswagen 

en wanneer Volkswagen en Volkswagen CVI als één merk beschouwd worden. De conclusie dat de 

marktconcentratie beduidend verhoogt ten gevolge van de voorliggende transactie wordt bevestigd en zelfs 

versterkt op basis van de Car-Pass gegevens en dit voor alle onderzochte merken. In verschillende 

verzorgingsgebieden overschrijdt het marktaandeel de drempel van 40% of zelfs 50% op basis van de Car-

Pass gegevens, met een delta HHI-waarde ruim boven 250.227  

VII.3. Niet-gecoördineerde gevolgen  

VII.3.1. Inleiding 

293. Niet-gecoördineerde (horizontale) gevolgen kunnen ontstaan wanneer, als gevolg van de transactie 

en een daaruit volgende verminderde concurrentiedruk, de partijen na de concentratie een drijfveer en het 

vermogen hebben om de prijzen te verhogen en/of kwaliteit te verminderen zonder dat er daarvoor een 

coördinatie met andere concurrenten nodig zou zijn. Bovendien kunnen, als gevolg van de verminderde 

concurrentiedruk, andere marktspelers, die niet betrokken zijn bij de transactie, het op hun beurt voordelig 

vinden om hun prijzen te verhogen, met als gevolg dat er zich aanzienlijke prijsverhogingen over de gehele 

markt kunnen voordoen. 

294. De mogelijkheid dat zulke niet-gecoördineerde gevolgen zich kunnen voordoen, is echter 

onwaarschijnlijker in het geval de afnemers van de partijen over voldoende overschakelingsmogelijkheden 

zouden beschikken, en andere marktspelers voldoende capaciteit hebben om hun winst te kunnen vergroten 

door een toename van de omzet. Niet-gecoördineerde gevolgen kunnen zich evenwel ook voordoen, wanneer 

de partijen een drijfveer en het vermogen zouden hebben om groeimogelijkheden van kleinere concurrenten 

te bemoeilijken en/of de concurrentiemogelijkheden van concurrerende marktspelers te beperken. 

VII.3.2. Standpunt van de aanmeldende partij  

295. De aanmeldende partij is van mening dat er diverse uitwijkmogelijkheden bestaan voor eindgebruikers 

en dat er meerdere onafhankelijke dienstverleners merkbaar in concurrentie treden met de partijen, waarbij 

zij verwijst naar categorieën van marktspelers zoals autocenters (Auto5, Feu vert, Norauto,…), fast-fitters of 

snelle montages (Midas, Speedy, Q-Team, Kwik-Fit,…), maintenance and repair area’s of onderhoud en herstel 

(Bosch Service, 1-2-3 Service, AutoFirst,…), tyre fitters of bandencentrales (Q-Team, EuroTyre, First Stop, 

Euromasters, Points…), glass repair of glasherstellers (CarGlass, SpeedGlass, BestGlass,…), body shops of 

carrosserie (CarGlass, …) en parts wholesaler of groothandels in onderdelen (Van Heck, Doyen Auto, Oscaro, 

Auto Parts International,…).228  

                                                      
227 Zie de Richtsnoeren van de Europese Commissie van 5 februari 2004 voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de 
Verordening van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, 2004/C 31/03, zie punten 17 - 21. 
228 Aanmeldingsformulier, punt 7.2. 
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296. De aanmeldende partij heeft daarbij een zeer uitgebreide lijst aangebracht van marktspelers die zij 

beschouwd als concurrenten op een markt voor onderhoud en herstel (in totaal 1.411 marktspelers). De 

aanmeldende partij heeft deze verder geordend naar mate van concurrentiële druk (een cijfer van 1 tot en 

met 4 in afnemende mate van concurrentiële druk).229 

297. Daarnaast heeft de aanmeldende partij een lijst met de grootste afnemers bezorgd die originele 

reserveonderdelen en/of vervangingsbanden aankopen bij de partijen zelf en volgens de aanmeldende partij 

merkbare concurrentie uitoefenen ten opzichte van partijen.230  

298. Verder stelt de aanmeldende partij dat - ten gevolge van Verordening nr. 461/2010 - onafhankelijke 

garages eveneens waarborgherstellingen op voertuigen kunnen uitvoeren aan eenzelfde terugbetalingstarief 

zoals is voorzien voor de officieel erkende dealers. Een eindgebruiker blijft ongestoord genieten van de 

garantieperiode als de herstelling wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de constructeur én gebruik 

wordt gemaakt van originele of gelijkwaardige reserveonderdelen.231 

299. Daarnaast stelt de aanmeldende partij dat erkende distributeurs die verschillende activiteiten 

integreren een concurrentienadeel hebben ten opzichte van de onafhankelijke marktspelers. Zij stelt dat 

erkende distributeurs enigszins worden verplicht om de nodige investeringen te doen in alle segmenten, 

hetgeen hogere kosten en een hogere prijszetting inhoudt om de opgelopen kosten te recupereren en ten 

gevolge daarvan een groter volume dient te worden gerealiseerd om de investeringen te kunnen (blijven) 

doen.232  

300. Tenslotte vermeldt de aanmeldende partij een tweede concurrentienadeel doordat officiële 

merkenherstellers geen vragen voor een onderhoud en/of herstel kan weigeren en daardoor opdrachten die 

door onafhankelijke herstellers worden geweigerd (wegens weinig of niet rendabel) verplicht zou moeten 

uitvoeren. Zij stelt dat onafhankelijke marktspelers de “quick wins” uit de markt kan pikken en herstellingen 

die verhoudingsgewijze meer kosten door te sturen naar de officiële erkende distributeurs. Dit levert officiële 

merkenherstellers een first-mover disadvantage op, gezien deze veel kosten maken/hebben gemaakt om in 

de markt als eerste te opereren. Volgers kunnen daarop de markt vervolgens penetreren aan veel lagere 

(investerings)kosten.233 

VII.3.3. Onderzoek 

VII.3.3.a. Inleiding 

301. De marktaandelen en de graad van marktconcentratie bieden bruikbare, eerste aanwijzingen voor de 

marktstructuur. Deze werden hierboven reeds omstandig besproken.  

302. Daarnaast zijn er nog een aantal andere factoren die volgens de auditeur mee bepalen dat 

onderhavige transactie vermoedelijk aanleiding zal geven tot significante niet-gecoördineerde effecten. Het 

betreft volgende vaststellingen:  

a. Concentratie tussen de grootste lokale marktspelers en gefragmenteerde restconcurrentie; 

                                                      
229 Aanmeldingsformulier, punt 7.4 en bijlagen 74-76. 
230 Aanmeldingsformulier, punt 7.4. en bijlage 109. 
231 Aanmeldingsformulier, punt 7.4. en punt 8.7.b). 
232 Aanmeldingsformulier, punt 8.5. 
233 Aanmeldingsformulier, punt 8.5. 
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b. Concentratie tussen naaste concurrenten in termen van product- en dienstenaanbod: het belang van de 

erkenning; 

c. Concentratie tussen de twee enige erkende concessiehouders van de Volkswagen-groep in een ruime 

omgeving (geografisch naaste concurrenten); 

d. Beperkte en beperkt substitueerbare reservecapaciteit van de lokale onafhankelijke concurrenten. 

303. Elk van deze factoren wordt in volgende secties verder besproken.  

VII.3.3.b. Concentratie tussen de twee grootste lokale spelers en gefragmenteerde 

restconcurrentie 

i) Inleiding 

304. De analyse op basis van Car-Pass gegevens in bijlage B.4 toont vooreerst de sterke marktpositie aan 

van groep Delorge in elk van de onderzochte verzorgingsgebieden, en voor elk van de geanalyseerde merken. 

305. In haar eigen verzorgingsgebieden is groep Delorge de uitgesproken marktleider. Het marktaandeel 

van de eerstvolgende concurrent, in vele gevallen een garage van de groep Coox, is vele malen kleiner. In de 

gebieden waar de Coox garages relatief dicht bij de garages van groep Delorge gelegen zijn is de groep Coox 

de tweede sterke marktspeler, met name in de verzorgingsgebieden van de Delorge garages in Genk voor de 

merken Audi, VW, VW CVI en VW + VW CVI.  

306. Ook in de verzorgingsgebieden van garages van de groep Coox neemt groep Delorge reeds de positie 

in van marktleider voor de garages in Dilsem-Stokkem (Audi) en Rekem-Lanaken (VW CVI en VW + VW 

CVI). In het verzorgingsgebied van de garage Jasper Bree (Skoda, VW, VW CVI en VW + VW CVI) is de Coox 

groep zelf marktleider en is groep Delorge de sterke tweede marktspeler. 

307. De transactie in de voormelde lokale verzorgingsgebieden leidt dus in regel tot hoge gezamenlijke 

marktaandelen en een samenvloeiing van de twee grootste marktactoren. 

308. Er komt verder onmiskenbaar een asymmetrisch beeld van de marktstructuur naar voren, en dit 

overheen alle merken: elk van de geanalyseerde verzorgingsgebieden wordt gekenmerkt door één of 

maximaal twee sterke marktspelers, telkens de erkende garages, terwijl de restconcurrentie van 

onafhankelijke garages sterk gefragmenteerd is. De Car-Pass gegevens tonen aan dat het aandeel van de 

grootste onafhankelijke marktspeler die courante onderhouds- en herstellingswerken uitvoert voor elk van 

de voormelde verzorgingsgebieden maximaal [5-10]% bedraagt, en voor Audi en Skoda zelfs minder dan [1-

3]%. Het marktaandeel van de daaropvolgende onafhankelijke spelers is vaak nog vele malen kleiner. 

ii) Belangrijkste concurrenten op basis van Car-Pass analyses 

309. Volgende tabel geeft een overzicht van de voornaamste onafhankelijke concurrenten over de 

verschillende verzorgingsgebieden heen, zonder in te gaan op hun exacte positie in de merkspecifieke 

verzorgingsgebieden om de vertrouwelijkheid van hun gegenereerde marktvolumes te vrijwaren. 

Voornaamste concurrenten 

[VERTROUWELIJK]. 

[VERTROUWELIJK]. 

[VERTROUWELIJK]. 

[VERTROUWELIJK]. 
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[VERTROUWELIJK]. 

[VERTROUWELIJK]. 

[VERTROUWELIJK]. 

[VERTROUWELIJK]. 

[VERTROUWELIJK]. 

[VERTROUWELIJK]. 

[VERTROUWELIJK]. 

[VERTROUWELIJK]. 

[VERTROUWELIJK]. 

[VERTROUWELIJK]. 

[VERTROUWELIJK]. 

[VERTROUWELIJK]. 

[VERTROUWELIJK]. 

 

iii) Analyse van de concurrenten per verzorgingsgebied 

310. Aan de hand van de chassisnummers ingeschreven bij de DIV en op basis van de Car-Pass gegevens, 

wordt het volume aan werkzaamheden vastgesteld dat door de individuele ondernemingen werd uitgevoerd. 

De analyse neemt daarbij de ingeschreven merkspecifieke chassisnummers in aanmerking die zich bevinden 

in de lokale merkspecifieke verzorgingsgebieden van de betrokken garages. De relevante periode van de Car-

Pass registraties die in aanmerking wordt genomen betreft het jaar 2017.  

311. Het aantal Car-Pass registraties per onderneming voor voertuigen uit het verzorgingsgebied van de 

betrokken garages voor 2017 wordt per merk weergegeven in bijlage B.4.2. Deze analyse geeft de 

grootteorde (volume aan geregistreerde werkzaamheden) weer van de ondernemingen die als 

concurrenten van de aanmeldende partij kunnen worden beschouwd en geven indirect de mate van 

concurrentiële druk weer die de aanmeldende partij post-transactie zou ondergaan.  

312. Voor het merk Audi in de verzorgingsgebieden van Coox Motors (Dilsen-Stokkem), Delorge Hasselt 

Automotive (Hasselt) en Garage Willems (Genk, MB) is de voornaamste concurrent in onderhoud en 

herstel respectievelijk [15-20]x, [30-35]x en [25-30]x kleiner dan de totale grootte van de aanmeldende 

partijen 

313. Voor het merk Skoda in de verzorgingsgebieden van Garage Jaspers (Bree) en Delorge Lommel 

(Lommel) is de voornaamste concurrent in onderhoud en herstel respectievelijk [20-25]x en [20-25]x 

kleiner dan de totale grootte van de aanmeldende partijen. 

314. Voor het merk Volkswagen in de verzorgingsgebieden van Coox Motors (Bree), Delorge Bilzen 

(Bilzen en Garage Willems (Genk, AD) is de voornaamste concurrent in onderhoud en herstel 

respectievelijk [510]x, [15-20]x  en [10-15]x kleiner dan de totale grootte van de aanmeldende partijen. 

315. Voor het merk Volkswagen CVI in de verzorgingsgebieden van Garage Jaspers (Bree), Coox Motors 

(Rekem Lanaken), Delorge Hasselt (Hasselt), Delorge Lommel (Lommel), Delorge Overpelt en Garage 

Willems (Genk, AD) is de voornaamste concurrent in onderhoud en herstel respectievelijk [10-15]x, [35-

40]x, [45-50]x, [15-20]x, [5-10]x en [40-45]x kleiner dan de totale grootte van de aanmeldende partijen. 
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316. Voor het merk Volkswagen + Volkswagen CVI in de verzorgingsgebieden van Garage Jaspers 

(Bree), Coox Motors (Rekem Lanaken), Delorge Bilzen (Bilzen) en Garage Willems (Genk, AD) is de 

voornaamste concurrent in onderhoud en herstel respectievelijk [5-10]x, [15-20]x, [20-25]x en [20-25]x 

kleiner dan de totale grootte van de aanmeldende partijen. 

317. De auditeur concludeert op basis van de Car-Pass analyse per verzorgingsgebied dat er een beeld 

van een zeer asymmetrische marktstructuur naar voren komt in termen van grootteorde (aantal 

registraties bij Car-Pass) van de verschillende marktspelers. De asymmetrie tussen de relatief grote 

erkende marktspelers groep Delorge en groep Coox en de relatief kleine onafhankelijke marktspelers is 

het sterkst voor de verzorgingsgebieden waarbij de garages van groep Delorge en groep Coox relatief 

dicht bij elkaar liggen, en met name voor de merken Audi en Volkswagen CVI. 

iv) Analyse concurrenten per overlapgebied 

318. Waar consumenten gesitueerd tussen de garages van de partijen pre-transactie de mogelijkheid 

hebben om uit te wijken naar een andere erkende concessiehouder van de Volkswagen-groep op een 

vergelijkbare afstand, hebben deze consumenten deze mogelijkheid niet meer post-transactie. De 

langere reistijd naar een andere erkende garage dan een garage van de aanmeldende partij post-

transactie (zie punt VII.3.3.d. hierna voor meer details), impliceert dan ook hogere kosten voor de klant, 

bijvoorbeeld in termen van hogere brandstofkosten of in verloren tijd door de langere rit. 

319. Als aanvullende analyse wordt daarom nagegaan wat de uitwijkmogelijkheden zijn voor 

voertuigen die ingeschreven zijn in de overlappende zones van de lokale merkspecifieke 

verzorgingsgebieden van de betrokken garages van de partijen. 

320. Het aantal Car-Pass registraties per onderneming voor voertuigen uit het overlappend 

verzorgingsgebied van de betrokken garages voor 2017 wordt per merk weergegeven in bijlage B.4.3.  

321. Voor het merk Audi wordt nagegaan wat de uitwijkmogelijkheden zijn voor consumenten die zich 

bevinden in het overlapgebied tussen enerzijds Coox Motors (Dilsen-Stokkem) en anderzijds Delorge 

Automotive (Hasselt) en Garage Willems (Genk, MB). De voornaamste concurrent voor voertuigen in 

onderhoud en herstel in dit overlap gebied is [5-10]x kleiner dan de grootste hersteller van de Delorge-groep, 

garage Willems (Genk, MB). 

322. Voor het merk Skoda wordt nagegaan wat de uitwijkmogelijkheden zijn voor consumenten die zich 

bevinden in het overlapgebied tussen enerzijds Garage Jaspers (Bree) en anderzijds Delorge Lommel (Lommel). 

De voornaamste concurrent voor voertuigen in onderhoud en herstel in dit overlapgebied is [5-10]x kleiner 

dan de grootste hersteller van de Delorge-groep, Delorge Lommel (Lommel). 

323. Voor het merk Volkswagen wordt nagegaan wat de uitwijkmogelijkheden zijn voor consumenten die 

zich bevinden in het overlapgebied tussen enerzijds tussen enerzijds Garage Jaspers (Bree) en anderzijds 

Delorge Bilzen (Bilzen) en Garage Willems (Genk, AD). De voornaamste concurrent voor voertuigen in 

onderhoud en herstel in dit overlap gebied is iets minder dan [1-3]x kleiner dan de grootste hersteller van de 

Delorge-groep, Garage Willems (Genk,  AD). 

324. Voor het merk Volkswagen CVI wordt nagegaan wat de uitwijkmogelijkheden zijn voor consumenten 

die zich bevinden in het overlapgebied tussen enerzijds Garage Jaspers (Bree) en anderzijds Delorge Hasselt 
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(Hasselt), Delorge Lommel (Lommel), Delorge Overpelt (Pelt) en Garage Willems (Genk, AD). De voornaamste 

concurrent voor voertuigen in onderhoud en herstel in dit overlap gebied is [5-10]x kleiner dan de grootste 

hersteller van de Coox-groep, Garage Jaspers (Bree). 

325. Daarnaast wordt voor het merk Volkswagen CVI ook nagegaan wat de uitwijkmogelijkheden zijn voor 

consumenten die zich bevinden in het overlapgebied tussen enerzijds Coox Motors (Rekem-Lanaken) en 

anderzijds Delorge Hasselt, Delorge Lommel, Delorge Overpelt en Garage Willems (Genk,  AD). De 

voornaamste concurrent voor voertuigen in onderhoud en herstel in dit gebied is [10-15]x kleiner is dan de 

grootste hersteller van de Delorge-groep, Garage Willems (Genk, AD). 

326. Voor het merk Volkswagen + Volkswagen CVI wordt nagegaan wat de uitwijkmogelijkheden zijn voor 

consumenten die zich bevinden in het overlapgebied tussen enerzijds Garage Jaspers (Bree) en anderzijds 

Delorge Bilzen (Bilzen) en Garage Willems (Genk, AD). De voornaamste concurrent voor voertuigen in 

onderhoud en herstel in dit overlap gebied is iets minder dan [1-3]x kleiner dan de grootste hersteller van de 

Delorge-groep, Garage Willems (Genk, AD). 

327. Daarnaast wordt voor het merk Volkswagen + Volkswagen CVI ook nagegaan wat de 

uitwijkmogelijkheden zijn voor consumenten die zich bevinden in het overlap gebied tussen enerzijds Coox-

Motors (Rekem-Lanaken) en anderzijds Delorge Bilzen (Bilzen) en Garage Willems (Genk, AD). De voornaamste 

concurrent voor voertuigen in onderhoud en herstel in dit overlapgebied is [5-10]x kleiner dan de grootste 

hersteller van de Delorge-groep, Garage Willems (Genk, AD). 

328. Deze resultaten tonen opnieuw aan dat de concurrenten zijn zeer gefragmenteerd zijn ten opzichte 

van de partijen, waarbij de belangrijkste onafhankelijke garages significant minder registraties 

vertegenwoordigen dan de grootste hersteller van een garage van de partijen. De auditeur merkt hierbij 

op dat de asymmetrie in de onderzochte overlapgebieden het sterkst is voor de merken Audi, Skoda en 

Volkswagen CVI en in iets mindere mate naar voren komt voor de merken Volkswagen en Volkswagen en 

Volkswagen CVI tezamen. 

v) Conclusie: de marktasymmetrie wordt verder versterkt en de marktmacht in hoofde van de marktleider 

wordt verder vergroot 

329. Het onderzoek toont aan dat de intrabrand concurrentie op de markten van onderhoud en herstel 

vandaag reeds sterk asymmetrisch is met één of hoogstens twee duidelijke marktleiders, gevolgd door een sterk 

versnipperde restconcurrentie234. De belangrijkste onafhankelijke garages die courante onderhouds- en 

herstellingswerkzaamheden uitvoeren, voeren slechts een fractie uit van de volumes ten opzichte van de 

partijen. Deze asymmetrie zorgt voor een duidelijke marktmacht in hoofde van de marktleider(s). De transactie 

zal deze asymmetrische situatie versterken met een verdere verhoging van de marktmacht bij de enige 

overgebleven marktleider tot gevolg. 

 

 

                                                      
234 Hierbij moet worden opgemerkt dat deze onafhankelijke garages niet noodzakelijk klein zijn in hun totale capaciteit. Multimerkgarages 
kunnen bijvoorbeeld relatief groot zijn in totale omvang. Hun beperkte marktaandeel is gerelateerd aan de capaciteit voor onderhoud en 
herstel aan de merken betrokken bij de transactie.  
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VII.3.3.c. Concentratie tussen naaste concurrenten in termen van product- en dienstenaanbod: 

het belang van de erkenning  

330. Ten tweede kan worden opgemerkt dat de concentratie plaatsvindt tussen twee naaste concurrenten, 

zowel in termen van product- en dienstenaanbod als in termen van locatie. In deze sectie wordt het product- 

en dienstenaanbod besproken, in de volgende sectie het geografische luik.  

331. Wat het product- en dienstenaanbod betreft, toont het onderzoek aan dat er een sterkere 

substitueerbaarheid bestaat tussen de erkende concessiehouders onderling dan tussen de erkende en 

onafhankelijke garages. 

332. Het is belangrijk te benadrukken dat onderhoud en herstel aan voertuigen een markt betreft van 

diensten-na-verkoop en dat de verkoop van nieuwe voertuigen sterk gereguleerd wordt door D’Ieteren, de 

importeur voor België van nieuwe voertuigen voor de Volkswagen-groep. Zo goed als alle nieuwe voertuigen 

van de merken van de Volkswagen groep in België worden verkocht door erkende concessiehouders en deze 

erkenning wordt toegekend door D’Ieteren. 

333. Zoals omschreven in de sectie Marktdefinitie speelt er “interbrand” concurrentie tussen de erkende 

garages van de concurrerende automerken voor de verkoop van nieuwe voertuigen, maar vanaf dat een 

consument een keuze heeft gemaakt van merk is deze “locked-in” en is deze voor de diensten-na-verkoop 

aangewezen op een markt waar enkel “intrabrand” concurrentie speelt, die bestaat uit de lokale erkende 

marktspelers van het betreffende merk en de lokale onafhankelijke marktspelers die wel diensten-na-verkoop 

aanbieden, maar die in regel geen nieuwe voertuigen verkopen. 

i) Positionering van de erkende garages 

334. De partijen maken beiden deel uit van het erkende netwerk van de Volkswagen-groep, waardoor ze 

op een gelijkaardige manier in de markt gepositioneerd zijn. Om erkend te worden dient een garage aan 

strikte standaarden voldoen. Er wordt uitgegaan van de veronderstelling  dat deze investeringen worden 

opgelegd om de klanten een bepaalde kwaliteitstandaard te garanderen en ervoor te zorgen dat de erkende 

garages het volledige gamma van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden kunnen aanbieden, maar dat 

ze ook als doel hebben een uniforme “look and feel” te creëren overheen de verschillende garages in het 

netwerk om zich op deze wijze op een duidelijke en aantrekkelijke manier in de markt te positioneren ten 

opzichte van de lokale onafhankelijke garages. De uniformiteit van de erkende garages speelt overigens niet 

enkel op het vlak van kwaliteit en positionering in de markt, maar ook op het vlak van prijszetting door het 

gebruik van gedetailleerde richtprijzen235 voor alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden gestuurd 

door D’Ieteren. De aanmeldende partij gaf aan dat ze deze richtprijzen standaard hanteert.236 

335. De auditeur merkt hierbij op dat een uniforme positionering van de erkende garages in de markt naar 

de klant toe geenszins impliceert dat de verschillende concessiehouders die één of meerdere erkende garages 

beheren onderling niet meer kunnen concurreren om klanten aan te trekken in de lokale markten voor 

onderhoud en herstel. De concessiehouders hebben er belang bij om zoveel mogelijk klanten aan te trekken 

die in het bezit zijn van of een aankoop doen van een voertuig van een van de merken van de Volkswagen-

groep om zo hun bedrijfsresultaten te maximaliseren. De auditeur gaat ervan uit dat er voldoende facetten 

                                                      
235 zie onderzoeksdossier, punt 1.11, document 20180920 Bijlage prijszetting A&M aftersales mechaniek carrosserie.pdf 
236 Zie onderzoeksdossier, punt 1.40, document 20191004 Bijlage (3) 20190926 PV Plaatsbezoek Delorge Hasselt.pdf, §12 
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van de dienstverlening zijn die op concessie- of zelfs garage-niveau bepaald worden om zich binnen het 

erkende netwerk te positioneren, zoals bijvoorbeeld klantvriendelijkheid, het minimaliseren van de 

wachttijden, flexibele openingsuren, het aanbieden van faciliteiten zoals sleepdiensten of een vervangwagen 

bij langere interventies, etc. 

336. De auditeur merkt verder op dat het bestaan van richtprijzen gestuurd door D’Ieteren niet impliceert 

dat de concessiehouders hiervan niet kunnen afwijken en dus hun prijzen kunnen verlagen om klanten aan 

te trekken of niet te verliezen. Het opleggen van minimumprijzen aan neerwaartse afnemers door een 

leverancier is immers een mededingingsbeperkende overeenkomst.237 

ii) Positionering van de onafhankelijke garages 

337. In contrast met de positionering van de erkende garages in de markt staat deze van de lokale 

onafhankelijke concurrenten. Uit de analyse van de Car-Pass gegevens komt naar voren dat er binnen het 

lokale onafhankelijke circuit verschillende types van onafhankelijke marktspelers bestaan die zich op 

meerdere vlakken op een gedifferentieerde manier in de markt positioneren: 

(a) merkgespecialiseerde garages die zich specialiseren in een of meerdere merken van de Volkswagen-

groep. Meestal zijn er aanwijsbare redenen waarvoor ze zich in deze merken specialiseren, bijvoorbeeld 

omdat ze voorheen een erkenning hadden binnen het netwerk, of omdat ze opgericht zijn door voormalige 

werknemers van een erkende garage en dus hun know-how en ervaring kunnen exploiteren. Doorgaans 

bieden deze garages het volledige gamma van courante onderhouds- en herstellingswerken aan; 

(b) multimerk garages die onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aanbieden voor alle merken van 

personenwagens en/of LCV. Het kan individuele (groepen van) lokale garages betreffen of garages die deel 

uitmaken van een nationaal of zelfs internationaal netwerk, zoals Auto5, Bosch Car Service, etc. Doorgaans 

bieden ook deze garages het volledige gamma van courante onderhouds- en herstellingswerken aan, maar 

in sommige gevallen positioneren zij zich wel met een specifieke strategie in de markt. De keten Auto5 focust 

zich bijvoorbeeld op relatief kleine en snelle herstellingen (fast-fitting), terwijl ketens als Bosch Car Service of 

1-2-3 Autoservice op verschillende aspecten ondersteuning bieden (bv. onderdelen, opleiding, marketing) 

aan de lokale garages; 

(c) niche-gespecialiseerde garages die zich toeleggen op een specifiek segment in de markt voor 

onderhouds- en herstellingswerkzaamheden, zoals glas- of bandenherstellingen. Het kan opnieuw gaan om 

individuele (groepen van) lokale garages of garages die deel uitmaken van een nationaal of internationaal 

netwerk. 

 

iii) Substitueerbaarheid tussen erkende garages onderling versus ten aanzien van de onafhankelijke garages  

338. Bovenstaande categorisering van de onafhankelijke garages die actief zijn in de lokale 

verzorgingsgebieden van de erkende garages van de partijen suggereert dat de concurrenten in categorie (a) 

waarschijnlijk de meest naaste concurrenten zijn van de erkende garages, vervolgens categorie (b) en in 

                                                      
237 Verordening Nr. 330/2010 van 20 april 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, Publicatieblad (2010) C 130, 
artikel 4 a) 
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mindere mate categorie (c) aangezien deze laatste enkel concurreren met de erkende garages voor deze 

specifieke diensten van onderhoud en herstel. 

339. Als de onafhankelijke garages als identiek beschouwd zouden worden door de consument aan de 

erkende garages, dan wordt er verwacht dat ook de prijszetting van de dezelfde diensten die zij aanbieden 

gelijkaardig zou zijn. Dit blijkt in de praktijk echter duidelijk niet het geval. Een prijsvergelijking die werd 

uitgevoerd voor een selectie van concurrenten uit categorie (a) en (b) hierboven toont aan dat aangerekende 

prijzen door de erkende garages van de partijen doorgaans beduidend hoger zijn dan deze van de 

onafhankelijke garages. In bijlage B.5 wordt per merk van de Volkswagen-groep de prijs van een aantal 

courante onderhouds- en herstellingswerkzaamheden bij de partijen vergeleken met de gemiddelde prijs die 

de aangeschreven onafhankelijke garages hiervoor rapporteerden. Voor de meeste interventies is de 

gerapporteerde prijs van de partijen merkbaar hoger (in sommige gevallen tot meer dan dubbel zo hoog) 

dan deze van de onafhankelijke garages.238 Verder blijkt uit de prijsvergelijking dat de prijzen voor 

vergelijkbare diensten tussen de merk-gespecialiseerde garages in categorie (a) wel vergelijkbaar zijn met 

deze van de multimerk garages in categorie (b).  

340. De geobserveerde prijsverschillen suggereren dat de diensten van de onafhankelijke garages niet als 

perfect substitueerbaar worden beschouwd voor deze van erkende garages. Indien ze perfect substitueerbaar 

zouden zijn dan zouden de klanten van de partijen overschakelen naar de onafhankelijke garages en/of zou 

er een convergentie zijn van het prijsniveau. De vergelijkbare gemiddelde prijzen tussen de onafhankelijke 

garages in categorie (a) en (b) suggereert dat deze door de consument waarschijnlijk wel meer als onderling 

substitueerbaar beschouwd worden. 

341. De belangrijkste verklaring voor de geobserveerde prijsverschillen tussen de erkende en onafhankelijke 

garages is volgens de auditeur dat er een verschil bestaat in de kwaliteit van dienstverlening (of op zijn minst 

dat er een gepercipieerd kwaliteitsverschil is voor de klanten van de partijen, die deze diensten niet als 

evenwaardig beschouwen) en mogelijks in de kwaliteit van de gebruikte materialen en wisselstukken door 

de onafhankelijke garages. 

342. Hierbij speelt de erkenning en de daarmee gepaard gaande investeringen een belangrijke rol. In de 

volgende paragrafen worden de klantenbindende effecten die hieruit voortvloeien, en hun invloed op de 

substitueerbaarheid tussen erkende garages enerzijds en onafhankelijke garages anderzijds toegelicht.  

iv) Het klantenbindende effect van de exclusieve toegang tot verkoop en garantie  

343. Er is volgens de auditeur een belangrijk klantenbindend effect in het voordeel van een erkende garage 

die de verkoop van een voertuig uitvoert ten opzichte van de onafhankelijke marktspelers in de markt. De 

erkende garage waar de klant een nieuw voertuig koopt is het logische eerste aanspreekpunt voor verdere 

diensten-na-verkoop en dit voordeel hebben de onafhankelijke garages niet.239 

                                                      
238 Een uitzondering hierop betreft het vervangen van een distributieriem wat gemiddeld als duurder wordt gerapporteerd bij de 
onafhankelijke garages. Verder is het onderhoud na 60.000km doorgaans gelijkaardig geprijsd bij de erkende en de onafhankelijke 
garages. Dit kan mogelijks verklaard worden doordat de garantieperiode rond de periode dat deze onderhoudsbeurt valt meestal ook 
vervalt en dat de erkende garages op dat moment een drijfveer hebben om de klanten verder te binden en dus deze dienst scherp te 
prijzen in het geval de klant een prijsvergelijking zou doen met het onafhankelijke circuit. 
239 Zie in dit verband ook supra, punt V.4.1.c), §104. 
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344. De garage die het voertuig verkoopt, heeft vanaf dat ogenblik een concurrentieel voordeel ten opzichte 

van andere garages voor de verdere naverkoopdiensten. Deze concurrentie valt in de verschillende Limburgse 

verzorgingsgebieden volledig weg ten gevolge van de concentratie, gezien er slechts één erkende marktspeler 

overblijft.  

345. Dat consumenten als uitgangspositie aangewezen zijn op de erkende garage waar het nieuwe voertuig 

werd aangeschaft, wordt verder versterkt door het systeem van garantie (waarborgherstellingen) dat van 

toepassing is en dit versterkt verder het klantenbindende effect. Ook al is het theoretisch mogelijk dat 

onafhankelijke garages garantiewerken uitvoeren, zoals gesuggereerd door de aanmeldende partij240, blijkt 

uit de marktbevraging dat dit in de praktijk geenszins het geval is, zoals hieronder verder wordt toegelicht. 

Het is bovendien niet uitgesloten dat de perceptie leeft onder klanten dat ook andere onderhouds- of 

herstellingswerkzaamheden die niet onder garantie vallen ook dienen uitgevoerd te worden bij de erkende 

garage van aankoop om het recht op garantie niet te verliezen. 

346. Uit antwoorden op een verzoek om inlichtingen bij onafhankelijke garages actief in onderhoud en/of 

herstel blijkt unaniem dat deze onafhankelijke garages in de praktijk geen waarborgherstellingen uitvoeren en 

dat zij de consument voor deze soort herstellingen doorverwijzen naar een erkende concessiehouder. Als reden 

wordt er aangegeven dat zij geen toestemming en/of terugbetaling kunnen verkrijgen om 

garantieherstellingen uit te voeren. In bepaalde gevallen regelt de onafhankelijke garage echter zelf de 

waarborgherstelling bij de erkende concessiehouder, waardoor deze commercieel gezien een vorm van 

(garantie)service kunnen aanbieden aan de cliënt, zijnde weliswaar dat de onafhankelijke garage deze zelf niet 

uitvoert.241  

 

347. Het juridisch kader voorziet dat er in principe geen voorwaarde aan de garantie van de autofabrikant 

kan worden gekoppeld die eindgebruikers verplicht om herstellings- en/of onderhoudswerkzaamheden die 

niet onder de garantie vallen uitsluitend binnen het erkende netwerk van de autofabrikant te laten 

uitvoeren.242 De rationale hiervoor betreft een risico dat de consumenten gaan geloven dat de garantie komt 

                                                      
240 Aanmeldingsformulier, punt 7.4. en punt 8.7. b) 
241 Onderzoeksdossier, punt 6.1. [vertrouwelijke versie] en punt 6.2. [niet-vertrouwelijke versie] 
242 Aanvullende richtsnoeren betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor verkoop en herstelling van motorvoertuigen en 
voor de distributie van reserveonderdelen voor motorvoertuigen, §69. 
Zie ook: Veelgestelde vragen (FAQ) over de toepassing van de EU-Antitrustregels in de motorvoertuigensector, onder punt “garanties”. 
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te vervallen wanneer de service wordt uitgevoerd in onafhankelijke garages of wanneer er reserveonderdelen 

van andere merken worden gebruikt.243 

348. Er wordt echter ook gepreciseerd dat een leverancier terecht kan weigeren om een garantie na te 

leven indien er een oorzakelijk verband bestaat tussen de situatie die tot de aanspraak voor garantie leidt en 

het feit dat een bepaalde hersteller het herstel en/of onderhoud niet correct heeft uitgevoerd of 

reserveonderdelen van een lage kwaliteit heeft gebruikt, zonder dat deze situatie een invloed zou hebben op 

de verenigbaarheid van de overeenkomst van de leverancier met de mededingingsregels.244 

349. Indien het onderhoud dan ook slecht wordt uitgevoerd door een andere garage en zo de oorzaak 

vormt van een probleem gedekt door de wettelijke garantie of zelfs de commerciële garantie, kan de 

consument zich enkel richten tot deze garagehouder die het onderhoud deed, aangezien deze 

verantwoordelijk is voor de goede uitvoering van het onderhoud- en/of herstelling.245 

350. De auditeur is van mening dat deze situatie een onzekerheid bij consumenten in de hand werkt, 

aangezien een onderhoud en herstel bij een niet-erkende garage mogelijks kan leiden tot een verlies van 

garantie, en aldus de consument aanzet om elke soort onderhoud en/of herstelling te laten uitvoeren bij de 

erkende distributeur, minstens voor zolang de garantieperiode loopt (risicoaversie). De drempel voor de klant 

om over te schakelen tussen erkende garages onderling, is om die reden beperkter dan tussen erkende 

garages en onafhankelijke garages.  

351. De auditeur besluit daarentegen dat - in tegenstelling tot het standpunt van de aanmeldende partij - 

de concurrentie van niet-erkende garages tijdens de garantieperiode als gering moet worden beoordeeld, 

wat op indirecte wijze blijkt uit het hoge aandeel in Car-Pass-registraties bij de partijen tijdens de 

merkspecifieke garantieperiode (zie  bijlage B, punt B.3). De auditeur gaat aldus uit van een zeer beperkte 

concurrentie door niet-erkende garages tijdens de garantieperiode die speelt op alle werkzaamheden, 

waaronder werkzaamheden die niet onder garantie zouden vallen. 

352. Door de transactie wordt de keuzemogelijkheid om in kader van garantiewerken terecht te kunnen bij 

een andere erkende garage verder beperkt.  

v) Het klantenbindende effect van de erkenning en de uniforme look & feel 

353. Daarnaast leiden de erkenning, en de opgelegde investeringen die hiermee gepaard gaan tot een 

verhoogde uniformiteit en merkbekendheid van de erkende garages. Er kan worden aangenomen dat deze 

uniformiteit tot een sterke verbetering van de “look and feel” van de garage leidt, die kwaliteit en 

betrouwbaarheid uitstraalt ten aanzien van de klant, wat het klantenbindend effect van verkoop en garantie 

verder versterkt. 

354. Het langdurig karakter van deze klantenbindende effecten wordt gestaafd door de observatie dat de 

marktaandelen van de partijen niet symmetrisch verdeeld zijn wanneer deze uitgesplitst worden naar de 

leeftijd van voertuigen. De marktaandelen naar leeftijd en grafieken in bijlage B.3 tonen aan dat er na de 

                                                      
243 Veelgestelde vragen (FAQ) over de toepassing van de EU-Antitrustregels in de motorvoertuigensector, onder punt “garanties”. 
244 Ibid. voetnoot 244. 
245 https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/garantie/veelgestelde-vragen-over-de,  

https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/garantie/veelgestelde-vragen-over-de
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initiële garantieperiode van twee jaar er een verdere consumentenloyaliteit blijkt te zijn die slechts geleidelijk 

afneemt tot aan een leeftijd van 6 à 7 jaar.246  

355. De (gepercipieerde) kwaliteitsverschillen die voortvloeien door de uniforme “look and feel” zorgen 

bijgevolg voor lagere overschakelingkosten tussen garages die deel uitmaken van het erkende netwerk, in 

vergelijking met de overschakelingskosten van het erkende naar het onafhankelijke circuit.  

356. Door de transactie wordt de keuzemogelijkheid om terecht te kunnen bij een erkende garage, met 

dezelfde uitstraling verder beperkt.  

vi) Conclusie: beperkte substitueerbaarheid tussen erkende en onafhankelijke garages  

357. De auditeur concludeert op basis van de positionering van de garages van de partijen en deze van de 

concurrerende onafhankelijke garages in de markt en op basis van de geobserveerde prijsverschillen voor 

gelijkaardige diensten tussen de partijen en de onafhankelijke concurrenten dat de markt gekenmerkt wordt 

door een sterk gedifferentieerd dienstenaanbod tussen de verschillende type marktspelers. Deze verschillen 

in positionering resulteren bovendien niet alleen in prijsverschillen, maar ook in verschil in klantenbinding.  

358. Product- en dienstendifferentiatie in het algemeen is een belangrijke bron van marktmacht. De kans 

op het ontstaan of vergroten van marktmacht ten gevolge van een concentratie is groter wanneer de partijen 

meer naaste concurrenten zijn van elkaar dan in vergelijking met de overige concurrenten, wat bij de 

voorliggende transactie duidelijk het geval is. 

359. De klantenbindende effecten hebben bovendien tot gevolg dat eens een klant verbonden is aan een 

bepaalde erkende garage en deze klant voor bepaalde redenen wilt veranderen van garage, zoals 

bijvoorbeeld ontevredenheid over de prijs of kwaliteit van de diensten-na-verkoop, deze klant zelf op zoek 

dient te gaan naar uitwijkmogelijkheden. Deze zoektocht kan als kostelijk worden gepercipieerd, of is ook 

werkelijk kostelijk aangezien de klant bijvoorbeeld verder moet rijden.  

360. Op basis van het onderzoek stelt de auditeur dat de kosten om over te schakelen van garage omwille 

van alle hoger vernoemde argumenten lager liggen tussen de erkende garages onderling, dan tussen de 

erkende garage en het onafhankelijke circuit. Ten gevolge van de voorliggende concentratie valt in de 

onderzochte verzorgingsgebieden steeds de concurrentie tussen de twee meest naaste concurrenten dus weg 

met een verhoogd risico op niet-gecoördineerde effecten als gevolg.  

VII.3.3.d. Concentratie tussen de twee enige erkende concessiehouders van de Volkswagen-

groep in een ruime omgeving (geografisch naaste concurrenten) 

361. In vorige secties werd omstandig aangetoond dat de substitueerbaarheid tussen erkende garages 

onderling sterker is dan tussen erkende garages enerzijds en onafhankelijke garages anderzijds, met 

belangrijke drempels om over te schakelen naar het onafhankelijke circuit tot gevolg. 

362. Indien klanten enkel bereid zijn over te schakelen naar een andere erkende marktspeler, dan hebben 

zij vandaag in de provincie Limburg de keuze tussen twee concessiehouders. Post-transactie zullen zij 

genoodzaakt zijn een alternatief buiten de provinciegrenzen te zoeken, gezien de twee enige overblijvende 

erkende concessiehouders van de Volkswagen-groep in de ruime omgeving van de provincie Limburg 

                                                      
246 Deze loyaliteit wordt verder ook door de aanmeldende partij bevestigd, zie bv. de loyaliteitscijfers voor het merk Audi afkomstig van 
de aanmeldende partij. Zie het aanmeldingsformulier, punt 8.7. b) en bijlage 108. 
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samengaan. Niet alleen op vlak van product- en dienstenaanbod zijn de betrokken garages dus elkaars 

naaste concurrenten, maar ook op geografisch vlak binnen het netwerk van erkende concessiehouders.  

363. In bijlage B.6 wordt de reistijd in kaart gebracht van de betrokken garages van de partijen naar de 

dichtstbijzijnde concurrerende erkende garages in de omliggende provincies en wordt de grootte van de 80% 

verzorgingsgebieden in reistijd weergegeven. 

364. De tabellen in deze annex tonen aan dat er in regel geen andere concurrerende erkende garages 

gelokaliseerd zijn binnen Vlaanderen in de respectievelijke verzorgingsgebieden van de onderzochte 

garages.247 

365. Ter illustratie, ten opzichte van de garages van de partijen waarvoor hierboven werd aangetoond dat 

de transactie resulteert in een sterk verhoogde marktconcentratie, is de dichtstbijzijnde concurrerende garage 

als volgt gelokaliseerd: 

a. de reistijden van de lokale verzorgingsgebieden van Garage Willems (Genk, AD) en Garage Willems 

(Genk, MB) schommelen tussen 23 en 26 minuten terwijl de dichtstbijzijnde erkende concurrent in Vlaanderen 

op een reistijd ligt van minimum 32 minuten; 

b. de reistijd van het lokale verzorgingsgebied van Coox Motors (Dilsen-Stokkem) bedraagt 30 minuten 

terwijl de dichtstbijzijnde erkende concurrent in Vlaanderen op een reistijd ligt van minimum 45 minuten; 

c. de reistijden van de verzorgingsgebieden van Garage Jaspers (Bree) schommelen tussen 24 en 27 

minuten terwijl de dichtstbijzijnde erkende concurrent in Vlaanderen op een reistijd ligt van minimum 56 

minuten; 

d. de reistijden van de verzorgingsgebieden van Coox Motors (Rekem Lanaken) bedragen 28 minuten 

terwijl de dichtstbijzijnde erkende concurrent in Vlaanderen op een reistijd ligt van minimum 42 minuten; 

366. De auditeur merkt hierbij op dat er voor de Coox garages wel enkele dichtere alternatieven bestaan 

in Wallonië, maar dat het omwille van de taalbarrière onwaarschijnlijk is dat consumenten zich naar daar 

zullen verplaatsen. 

i) Conclusie: de dichtstbijzijnde erkende garages liggen te ver om concurrentieel te zijn   

367. De auditeur stelt vast dat door de transactie er slechts één erkende concessiehouder overblijft in de 

provincie Limburg. Voor bepaalde garages van de partijen, en met name deze van de Delorge-groep die 

gelokaliseerd zijn tegen de grens van de provincie Limburg, gaat er waarschijnlijk wel een concurrentiële druk 

uit van de omliggende erkende garages, maar voor een groot deel van de Limburgse klanten vormt een 

erkende garage buiten de provincie echter geen volwaardige uitwijkoptie, gelet op de verre reistijd en de 

daarmee gepaard gaande kosten. Indien zij enkel bij een erkende garage terecht kunnen of wensen te gaan, 

hebben ze post-transactie slechts één keuzemogelijkheid meer over binnen een aanvaardbare reistijd.  

 

 

                                                      
247 De enige uitzondering is Delorge Lommel VW CVI (reistijd tot grens verzorgingsgebied 38min) waarbij Garage Verellen in Geel (op 
29min) in het verzorgingsgebied gelokaliseerd is. 
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VII.3.3.e. Beperkte en beperkt substitueerbare reservecapaciteit van de lokale onafhankelijke 

concurrenten 

368. Het onderzoek toont ten slotte aan dat er een zekere reservecapaciteit aanwezig is bij de 

onafhankelijke garages om klanten te bedienen die eventueel ten gevolge van de concentratie zouden willen 

veranderen van garage voor hun onderhouds- en herstellingswerken. Deze reservecapaciteit is echter net als 

de markaandelen sterk gefragmenteerd en op basis van bovenstaande argumenten met betrekking tot de 

imperfecte substitueerbaarheid tussen de erkende en onafhankelijke garages moet benadrukt worden dat de 

onafhankelijke garages met reservecapaciteit niet noodzakelijk als volwaardige uitwijkmogelijkheden kunnen 

beschouwd worden. 

369. In bijlage B.7 worden de resultaten van de marktbevraging naar capaciteit en reservecapaciteit 

uiteengezet. De huidige capaciteit van een garage werd in de bevraging gespecifieerd als het aantal 

doorgangen per week van voertuigen die een garage overheen alle merken momenteel gemiddeld behandelt 

voor onderhouds- en herstellingswerken. De reservecapaciteit werd gespecifieerd als het aantal extra 

doorgangen die momenteel verwerkt kunnen worden zonder extra investeringen in personeel of materiaal.248 

De cijfers werden opgevraagd voor de onderzochte garages van de partijen en voor 26 concurrenten die 

geselecteerd werden op basis hun relevantie in de Car-Pass analyses, het feit dat ze courante onderhouds- 

en herstellingswerken uitvoeren en dat ze gelegen zijn op relevante locaties in de onderzochte 

verzorgingsgebieden. Gegeven het belang van locatie wordt in de annex per onderzochte garage van de 

partijen een tabel weergegeven met de geselecteerde concurrenten binnen een reistijd van 30 minuten. 

370. Het overzicht van de capaciteit van de voornaamste concurrenten toont aan dat er enkele 

onafhankelijke garages zijn met een capaciteit die in dezelfde grootteorde ligt als deze van de garages van 

de partijen, maar in regel zijn de onafhankelijke concurrenten in termen van wekelijks behandelde 

doorgangen beduidend kleiner dan de garages van de partijen. Hierbij dient daarbij benadrukt te worden dat 

waar de partijen zich per garage focussen op één merk, zoals bijvoorbeeld Delorge Hasselt Automotive 

(Hasselt) en Coox Motors (Dilsen-Stokkem) voor Audi, of enkele merken van de Volkswagen groep, de meeste 

concurrenten multimerk garages zijn die werkzaamheden uitvoeren aan alle merken van de ruime interbrand 

markt voor personenwagens en LCV. 

371. Er zijn verder binnen de geselecteerde multimerk garages 7 concurrenten die gespecialiseerd zijn in 

onderhoud en herstel aan voertuigen van de Volkswagen groep, waarvan er 2 zijn met respectievelijk 90 en 

110 gerapporteerde doorgangen en dus met een vergelijkbare capaciteit als de garages van de partijen. Ook 

bij deze laatste concurrenten dient echter benadrukt te worden dat ze doorgaans alle merken van de 

Volkswagengroep behandelen en mogelijks ook voertuigen van andere merken. 

372. In termen van reservecapaciteit zijn er drie relatief grote multimerk spelers die alle merken in de markt 

behandelen die een relatief grote reservecapaciteit van respectievelijk 27, 29 en 32 doorgangen per week 

rapporteren en twee kleinere met een reservecapaciteit van 20 en 33 doorgangen. Van de zeven multimerk 

garages die gespecialiseerd zijn in de merken van de Volkswagen-groep zijn er drie met een 

noemenswaardige overcapaciteit van respectievelijk 15, 28 en 30 doorgangen. Alle andere geselecteerde 

                                                      
248 Er werd ook gepolst naar mogelijke uitbreidingsmogelijkheden mits investeringen in personeel en/of materiaal. De resultaten hiervan 
worden hieronder verder besproken in punt VII.4 over toetredings- en uitbreidingsbarrières. 
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garages hebben een reservecapaciteit van 10 doorgangen of minder en vaak zelfs geen of slechts enkele 

doorgangen. 

373. Wanneer er wordt gekeken naar de reservecapaciteit van de concurrenten in de nabije omgeving (30 

minuten in reistijd) van de onderzochte garages stelt de auditeur vast dat deze in regel verre van volstaat om 

de gerealiseerde capaciteit van de garages van de partijen gelegen in deze gebieden op te vangen. Bij deze 

oefening dient wel te worden opgemerkt dat niet alle concurrenten die in deze gebieden liggen zijn bevraagd, 

maar het zijn wel de voornaamste en meest naaste concurrenten die geselecteerd werden op basis van 

voorgaande analyses. 

i) Conclusie: beperkte en beperkt substitueerbare reservecapaciteit van de lokale onafhankelijke concurrenten 

374. De auditeur concludeert dat er onvoldoende reservecapaciteit van de lokale onafhankelijke garages 

ter beschikking is, die bovendien sterk gefragmenteerd is, om als volwaardige uitwijkmogelijkheid te dienen 

voor de klanten van de onderzochte erkende garages van de partijen en dus om de mededingingsbeperkende 

gevolgen van de concentratie tegen te gaan. 

VII.3.4. Beoordeling en conclusie van de auditeur betreffende de niet-gecoördineerde 

gevolgen 

375. Gelet op al het voorgaande, is de auditeur van oordeel dat - voor wat betreft de lokale merkspecifieke 

markten voor onderhoud en herstelling aan personenwagens en/of LCV - de concurrentie van de aanwezige 

marktspelers post-transactie binnen de lokale verzorgingsgebieden van de betrokken garages niet als 

afdoende kan beschouwd worden om het risico op significante niet-gecoördineerde 

mededingingsbeperkende horizontale gevolgen uit te sluiten. Het betreft met name: 

- de lokale verzorgingsgebieden van Delorge Automotive (Hasselt), Garage Willems (Maaseikerbaan, 

Genk) en Coox Motors (Dilsem-Stokkem) voor onderhoud en herstel aan personenwagens van het merk Audi; 

- de lokale verzorgingsgebieden van Delorge Lommel en Garage Jaspers (Bree) voor onderhoud en 

herstel aan personenwagens van het merk Skoda; 

- de lokale verzorgingsgebieden van Delorge Bilzen, Garage Willems (André Dumontlaan, Genk), 

Garage Jaspers (Bree) voor onderhoud en herstel aan personenwagens van het merk VW; 

- de lokale verzorgingsgebieden van Delorge Hasselt, Delorge Lommel, Delorge Overpelt, Garage 

Willems (André Dumontlaan, Genk), Garage Jaspers (Bree)  en Coox Motors (Rekem Lanaken) voor 

onderhoud en herstel aan LCV van het merk Volkswagen; 

- de lokale verzorgingsgebieden van Garage Jaspers (Bree), Coox Motors (Rekem-Lanaken), Delorge 

Bilzen en Garage Willems (André Dumontlaan, Genk) voor onderhoud en herstel aan personenwagens en 

LCV van het merk Volkswagen. 

376. De auditeur merkt hierbij op dat op basis van bovenstaande analyses het risico op deze effecten groter 

wordt geacht voor de onderzochte garages van de merken Audi, Skoda en Volkswagen CVI en in iets mindere 

mate speelt voor het merk Volkswagen en wanneer Volkswagen en Volkswagens CVI tezamen als één merk 

beschouwd worden. 
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377. De auditeur steunt voor zijn oordeel met name op het feit dat post-transactie slechts één erkende 

concessiehouder van de Volkswagen-groep overblijft in de provincie Limburg. Voor het merendeel van de 

Limburgse klanten is er geen uitwijkmogelijkheid meer over binnen het erkende netwerk omwille van de 

grote afstand naar de eerstvolgende andere erkende garage buiten de provinciegrenzen. Post-transactie 

wordt de gefuseerde onderneming bovendien de duidelijke marktleider binnen de verschillende betrokken 

lokale merkspecifieke verzorgingsgebieden, gevolgd door een sterk gefragmenteerde restconcurrentie van de 

onafhankelijke garages, waarmee de kloof door de transactie verder vergroot. Daarenboven verschillen deze 

resterende onafhankelijke garages niet enkel in omvang, maar kan het product- en dienstenaanbod van deze 

garages als imperfecte substituten worden beschouwd. Deze bestaande of minstens gepercipieerde 

verschillen in het aanbod vinden hun oorzaak onder meer in de exclusieve toegang tot verkoop en garantie 

en andere klantenbindende effecten verbonden aan de erkenning binnen het netwerk van de Volkswagen-

groep, die belangrijke drempels vormen voor de klant om over te schakelen naar het onafhankelijke netwerk. 

Tenslotte moet gewezen worden op de beperkte reservecapaciteit die als volwaardige uitwijkmogelijkheid 

kan beschouwd worden van de lokale onafhankelijke concurrenten.   

378. Bovenstaande analyse is enkel uitgevoerd voor het particuliere segment binnen de markt voor 

onderhoud en herstel aan personenwagen en LCV. Wel kan worden verondersteld dat ook in het lease-

segment er post-transactie geen keuzemogelijkheden meer overblijven binnen het netwerk van erkende 

concessiehouders in Limburg. De mededingingsbeperkende effecten zijn zelfs mogelijks nog sterker in het 

leasesegment omdat klanten met een leasewagen in principe niet kunnen uitwijken naar onafhankelijke 

garages en voor hun onderhoud en herstel enkel terecht kunnen bij garages uit het erkende netwerk. 

379. Om deze redenen is de auditeur dan ook van mening dat de voorliggende concentratie een ernstig 

risico inhoudt de volgende niet-gecoördineerde effecten tot gevolg te hebben door het wegvallen van de 

concurrentiële druk die de partijen voorheen op elkaar uitoefenden: 

 de verhoging van prijzen voor onderhouds- en herstellingswerkzaamheden door de partijen, of op zijn 

minst een verminderde drijfveer om af te wijken van de richtprijzen gestuurd door D’Ieteren; 

 de vermindering van de kwaliteit en/of flexibiliteit van dienstverlening (bv. door langere wachttijden, 

doorsturen van klanten naar andere garages binnen de groep, etc…) of een verminderd aanbod van 

faciliteiten (bv. aanbieding van een vervangwagen) die voorheen werden aangeboden om te verhinderen dat 

klanten zouden veranderen van erkende concessiehouder of om deze juist aan te trekken; 

 er is mogelijks ook een tweede orde effect waarbij bepaalde onafhankelijke lokale concurrenten in 

reactie op de concentratie de prijzen van hun diensten zullen verhogen. 

380. Door hun beperkte omvang, alsook beperkte substitueerbaarheid, acht de auditeur de concurrentie 

van de onafhankelijke garages niet afdoende om deze niet-gecoördineerde effecten tegen te gaan.  

381. In volgende secties wordt uiteengezet of de gevreesde niet-gecoördineerde effecten nog kunnen 

worden gecompenseerd door concurrentie van nieuwe toetreders of uitbreiding bij bestaande garages, door 

de compenserende afnemersmacht van de klanten en de mogelijke efficiëntiewinsten die door de transactie 

teweeg zouden kunnen gebracht worden.  
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VII.4. Toetredings- en uitbreidingsbarrières 

VII.4.1. Standpunt van de partijen 

382. De aanmeldende partij stelt dat - om toe te treden tot de markt - er veeleer dient te worden vertrokken 

vanuit de strategie om bestaande concessies over te nemen dan volledig nieuwe vestigingen en/of systemen 

op te zetten. Om een volledig nieuw distributiesysteem op te zetten wordt er namelijk naar zeer ruwe schatting 

maar liefst 10 miljoen euro aan investeringen vereist. 

VII.4.2. Onderzoek 

383. Gegeven het aantal actieve marktspelers met allerlei positioneringen in de markt lijken er geen 

significante barrières te bestaan om toe te treden tot het onafhankelijke circuit. Er is echter wel een duidelijke 

barrière om toe te treden tot het erkende netwerk. In het kader van Market Area-strategie lijkt de kans 

onbestaande dat er in de provincie Limburg in de nabije toekomst nieuwe erkende marktspelers zullen 

toegelaten worden.249 Het onderzoek heeft echter aangetoond dat het beschikken over deze erkenning 

belangrijk is om vanuit het standpunt van de klanten als een gelijkwaardig substituut te kunnen worden 

beschouwd.  

384. Wat betreft de uitbreidingsmogelijkheden heeft het onderzoek aangetoond dat enkele onafhankelijke 

garages over de mogelijkheid beschikken om hun capaciteit verder op te voeren. Een overzicht van de 

mogelijkheden tot uitbreiding voor een selectie van onafhankelijke concurrenten kan teruggevonden worden 

in Annex B.7. Bij de onafhankelijke garages die een specialisatie hebben in onderhoud en herstel aan 

voertuigen van de merken van de Volkswagengroep rapporteert de grootste speler bijvoorbeeld een huidig 

gebruikte capaciteit van 110 doorgangen op weekbasis en een mogelijkheid van uitbreiding tot 220 

doorgangen op weekbasis door investeringen in personeel en materiaal. Bij de multimerk garages zonder 

specialisatie in specifieke merken rapporteert een van de grootste spelers een huidige capaciteit van 196 

doorgangen op weekbasis met mogelijkheid tot uitbreiding tot 295 doorgangen. In het algemeen blijft de 

capaciteit, en de mogelijkheid tot het uitbreiden hiervan, van de onafhankelijke garages echter zeer 

gefragmenteerd en is de vraag op basis van voorgaande analyses of al deze garages wel als volwaardige 

uitwijkmogelijkheid beschouwd kunnen worden. 

385. De auditeur betwijfelt verder of deze garages effectief de prikkel zullen hebben om hun bestaande 

capaciteit verder op te hogen, gezien de onafhankelijke garages vandaag reeds niet in staat zijn hun 

overcapaciteit maximaal te benutten, onder meer door de beperkte substitueerbaarheid tussen erkende 

garages en onafhankelijke spelers. 

VII.4.3. Conclusie 

386. De auditeur concludeert op basis van bovenstaande dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat er 

belangrijke toetredingsbarrières zijn om toe te kunnen treden tot het erkende netwerk van D’Ieteren. 

Bovendien concludeert de auditeur dat de vastgestelde uitbreidingsmogelijkheid in het onafhankelijke circuit 

enerzijds beperkt zijn in omvang, en anderzijds niet kunnen beschouwd worden als volwaardige 

uitwijkmogelijkheden in hoofde van de klant.  

                                                      
249 Zie het Leader Area Market contract, onderzoeksdossier punt 3.3.4., inleiding en artikelen 8 en 9. 
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VII.5. Compenserende afnemersmacht 

VII.5.1. Onderzoek 

387. In dit stadium van het onderzoek, werd in hoofdzaak gefocust op de mogelijke 

mededingingsbeperkende gevolgen op het particuliere en professionele onderhoud- en herstelsegment 

exclusief leasing. Wat de compenserende afnemersmacht van deze groep van klanten betreft, kan worden 

opgemerkt dat deze klanten een verwaarloosbaar individueel aandeel hebben aan de vraagzijde van 

onderhoud- en herstellingswerkzaamheden.  

388. Verder toont het onderzoek aan dat klanten quasi volledig locked-in zijn binnen dezelfde merkengroep 

na de aankoop van hun voertuig. De concurrentie op de diensten-na-verkoop markten beperkt zich tot 

intrabrand concurrentie, die het sterkst is tussen de erkende garages onderling. De hierboven omschreven 

klantenbindende effecten door verkoop, garantie en kwaliteitslabel waar de erkende garages van kunnen 

genieten, onderstrepen deze vaststelling.  

389. Voorts moet benadrukt worden dat eens een klant een voertuig heeft gekocht, onderhouds- en 

herstellingsdiensten een primair karakter krijgen, met een remmend effect op de prijssensitiviteit: klanten 

hebben vaak niet eens de optie om het voertuig niet te herstellen, en in de garantieperiode is een onderhoud 

verplicht om garantie te kunnen behouden. Het niet-herstellen van een voertuig is vaak een veel duurdere 

optie, zoals het voertuig van de hand doen aan een sterk verlaagde prijs, of het risico lopen dat er 

onherroepelijke schade wordt aangebracht.  

390. Daarnaast hebben de richtprijzen die opgelegd worden door D’Ieteren, een beperkende impact op 

prijsconcurrentie tussen de erkende garages. Hierdoor is het voor de individuele consument veel moeilijker om 

bij een andere erkende garage een concurrentieel aantrekkelijker voorstel af te dwingen.  

VII.5.2. Conclusie 

391. De auditeur concludeert op basis van bovenstaande dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat de 

meerderheid van de klanten onvoldoende tegenwicht kunnen bieden om de waarschijnlijke 

concurrentiebeperkende gevolgen van de voorgenomen concentratie tegen te gaan. 

VII.6. Efficiëntieverbeteringen 

VII.6.1. Inleiding 

392. In de beoordeling van onderhavige concentratie houdt het Auditoraat rekening met 

efficiëntieverbeteringen die mogelijks uit de concentratie zouden voortvloeien. In lijn met de Horizontale 

richtsnoeren250 worden de aangehaalde efficiëntieverbeteringen onderworpen aan volgende cumulatieve 

voorwaarden: 

- de efficiëntieverbeteringen moeten ten goede komen aan de verbruikers (consument); 

- de efficiëntieverbeteringen moeten specifiek voortvloeien uit de concentratie;  

                                                      
250 Richtsnoeren van de Europese Commissie van 5 februari 2004 voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening 
van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, 2004/C 31/03, punten 76-88. 
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- de efficiëntieverbeteringen moeten verifieerbaar zijn. 

VII.6.2. Standpunt van de aanmeldende partij 

393. De aanmeldende partij geeft een opsomming van door haar aangehaalde efficiëntieverbeteringen, 

die werden opgesplitst in enerzijds kostenverbeteringen en anderzijds kwalitatieve efficiëntieverbeteringen.251 

394. Als kostenverbeteringen worden (a) synergie-effecten, (b) integratie van bestaande activa, (c) 

schaalvoordelen, (d) toepassingsvoordelen, (e) incorporatie van meerdere soorten goederen in een 

distributiesysteem en (f) de verbetering op het gebied van planning aangehaald. Als kwalitatieve 

efficiëntieverbeteringen worden (a) een ruimer productaanbod en (b) een verbeterde dienstverlening 

opgelijst. 

395. De aanmeldende partij licht in dit verband toe dat door de bundeling van complementaire 

vaardigheden en activa er een snellere ontwikkeling en marktintroductie van verbeterde of nieuwe 

producten/diensten en technologieën mogelijk is. Verder kunnen de betrokken partijen na de 

concentratieperiode ook de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren door hun krachten dienaangaande 

te bundelen.252  

396. Als motivering dat een billijk aandeel van de efficiëntieverbeteringen te goede zou komen aan de 

gebruikers (consument), geeft de aanmeldende partij de volgende elementen aan: (a) prijsvermindering, (b) 

verbeterde bevoorrading in termen van regelmaat, zekerheid en toegenomen keuze, (c) verrijking van het 

aanbod met verbeterde diensten, (d) een betere benutting van het bestaande gamma, en (e) een betere 

dienstverlening. 

397. De aanmeldende partij licht toe dat de betrokken partijen post-concentratie grotere investeringen 

kunnen dragen, waardoor zij in de mogelijkheid zijn om mee te gaan in de nieuwe tendensen in de 

autosector. Ten aanzien van de eindgebruikers vermeldt de aanmeldende partij een betere dienstverlening, 

een verrijking van het aanbod met verbeterde diensten en een betere benutting van het bestaande gamma, 

waaronder de mogelijkheid om nieuwe diensten op de markt te brengen zoals eventueel één of andere vorm 

van car sharing, fleet management, internetverkoop,... Ook in markten waar de bij de aanmelding betrokken 

partijen heden niet actief zijn, zullen zij zorgen voor meer concurrentie en zodoende tegengewicht bij de 

bestaande marktspelers hetgeen kan resulteren tot prijsverminderingen in het voordeel van de 

eindgebruiker.253 

398. De aanmeldende partij geeft vervolgens aan dat de activiteiten efficiënter worden uitgeoefend ten 

gevolge van het sluiten van de overeenkomst, dan indien de overeenkomst niet zou worden gesloten. 

Daarnaast geven zij aan dat er geen beperkingen werden opgelegd aan de betrokken ondernemingen. 

399. Tot slot brengt de voorgenomen concentratie volgens de aanmeldende partij geen substantiële 

beperking van de mededinging met zich mee omwille van: (a) het feit dat de aanmeldende partij geen 

merkbare invloed zou hebben op de toetredingsdrempels die eerder worden bepaald door de merken zelf, (b) 

                                                      
251 Aanmeldingsformulier, punt 10c. 
252 Aanmeldingsformulier, punt 10c. 
253 Aanmeldingsformulier, punt 10c. 
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de concurrentiekracht van potentiële toetreders en van andere marktspelers en (c) ten opzichte van de 

afnemers er weinig wijzigt daar enkel de zeggenschap wordt overgedragen.254 

VII.6.3. Onderzoek 

400. Niettegenstaande de aangehaalde efficiëntieverbeteringen werden aangehaald in de context van 

artikel IV.9, §5 WER die enkel van toepassing is op de oprichting van een volwaardige gemeenschappelijke 

onderneming (“full function joint-venture”) zoals voorzien in artikel IV.6, §2 WER, is de auditeur van oordeel 

dat de argumenten van de aanmeldende partij kunnen getoetst worden aan het voormelde analysekader 

voor de beoordeling van de efficiëntieverbeteringen. 

VII.6.3.a. Voordeel voor de gebruikers 

401. De te hanteren toetssteen bij de beoordeling van beweerde efficiëntieverbeteringen is dat de 

verbruikers niet slechter af mogen zijn ten gevolge van de concentratie. Efficiëntieverbeteringen moeten 

daarbij substantieel en tijdig zijn en in beginsel de verbruikers ten goede komen op die relevante markten 

waar anders waarschijnlijk mededingingsproblemen zouden ontstaan.255 

402. Niettegenstaande de aanmeldende partij meerdere kostenverlagende efficiëntiewinsten opgeeft, 

worden volgende zaken door het Auditoraat aangestipt.256  

403. [VERTROUWELIJK]. 257 De auditeur beschouwt het als onwaarschijnlijk dat (een deel van) de 

aangehaalde kostenefficiëntie zou worden doorgegeven aan de verbruiker (consument) in de vorm van lagere 

prijzen indien de aanmeldende partij adviesprijzen van de invoerder toepast. 

404. De auditeur merkt ook op dat de aanmeldende partij de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde 

diensten aanhaalt om een billijk aandeel van de efficiëntieverbeteringen aan verbruikers te rechtvaardigen. 

De voorbeelden die de aanmeldende partij hieromtrent aanhaalt (zoals car sharing, fleet management, 

internetverkoop) hebben echter betrekking op andere markten (zoals verkoop) of slechts in ondergeschikte 

orde betrekking op een markt voor onderhoud en herstel aan personenwagens en/of LCV. De auditeur is van 

oordeel dat de ontwikkeling van nieuwe diensten of verbeterde diensten in een primaire markt (zoals 

verkoop) de verwachte mededingingsbeperkende gevolgen in een aftermarkt (onderhoud en herstel) niet of 

voldoende zouden kunnen compenseren. Integendeel, de ontwikkeling van zulke (verkoops)diensten met een 

contractuele link naar onderhoud en herstel toe (zoals car sharing, fleet management) kan de 

mededingingsbeperkende gevolgen verergeren, rekening houdende met de marktpositie die de aanmeldende 

partij post-concentratie zou innemen.   

405. De auditeur merkt verder de ambigue aard op van de wijze waarop de aanmeldende partij de 

voordelen voor verbruikers (consumenten) aanduidt. Deze mogelijke voordelen worden door de 

aanmeldende partij immers enkel geacht te materialiseren op markten waar de aanmeldende partij op heden 

niet actief is. Mutatis mutandis leidt de auditeur hieruit af dat de verbruiker (consument) op de relevante 

                                                      
254 Ibid. 
255 Richtsnoeren van de Europese Commissie van 5 februari 2004 voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening 
van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, 2004/C 31/03, punten 79. 
256 Zie supra. 
257 20190926 PV Plaatsbezoek Delorge Hasselt, §12, onderzoeksdossier punt 1.40. 
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markten naar aanleiding van de voorliggende concentratie niet zal kunnen genieten van lagere prijzen voor 

een onderhoud en herstel. 

406. Daarnaast stelt de auditeur vast dat de aanmeldende partij haar ruimer productaanbod niet concreet 

uitwerkt en verder niet aangeeft binnen welke termijn het ruimer productaanbod en/of deze verbeterde 

dienstverlening zou aanbieden. 

407. Gelet op deze bovenstaande elementen lijkt het aannemelijk dat de voorgestelde 

efficiëntieverbeteringen noch substantieel noch tijdig zijn en in beginsel niet de verbruiker (consument) ten 

goede zullen komen op deze relevante markten waar de verwachte mededingingsproblemen zouden 

ontstaan. 

VII.6.3.b. Specifiek resultaat van de concentratie 

408. Efficiëntieverbeteringen zijn relevant voor de beoordeling van een concentratie uit 

mededingingsoogpunt wanneer zij een direct resultaat zijn van de aangemelde concentratie.258 

409. In dit verband wordt opgemerkt dat een ruimer productaanbod en de ontwikkeling van mogelijke 

verbeterde en/of nieuwe diensten zoals car sharing, fleet management en internetverkoop niet kan 

beschouwd worden als specifiek het resultaat van voorliggende concentratie. Uit de Global Automotive 

Executive Survey 2018259 van KPMG blijkt ondermeer dat 80% van de ondervraagde bedrijfsleiders ervan 

overtuigd is dat dealers alleen zullen kunnen overleven door zich om te vormen tot een plaats waar een 

dienst (“service”) wordt verleend of tot een verkoopspunt van tweedehands voertuigen. Hieruit volgt dat 

Mobility-as-a-Service (“MAAS”) oplossingen zich zullen ontwikkelen ongeacht de voorliggende concentratie. 

410. Bovendien maakt de aanmeldende partij niet duidelijk hoe de overname zou leiden tot de combinatie 

van unieke assets (afkomstig van beide partijen) die leiden tot synergieën die niet kunnen behaald worden 

in afwezigheid van de concentratie. In concreto, behalve vermelding van kostenefficiënties, geeft de 

aanmeldende partij niet aan wat de feitelijke meerwaarde zou zijn van een overname van de Coox-garages 

in de ontwikkeling van deze nieuwe diensten zoals internetverkoop, car sharing en fleet management.   

VII.6.3.c. Verifieerbaarheid 

411. Efficiëntieverbeteringen worden geacht verifieerbaar te zijn opdat het Auditoraat redelijk zeker kan 

zijn dat de efficiëntieverbeteringen zich ook daadwerkelijk zullen voordoen, en ze moeten substantieel 

genoeg zijn om de potentiële schade die de fusie kan meebrengen voor de verbruikers tegen te gaan.260 

412. De auditeur stelt evenwel vast dat de aanmeldende partij verschillende efficiëntieverbeteringen 

aanhaalt zonder deze evenwel concreet te staven. De aanmeldende partij verschafte in het 

aanmeldingsformulier immers geen concrete elementen waarmee het onderzoeksteam de aangehaalde 

efficiënties zou kunnen verifiëren. 

 

                                                      
258 Richtsnoeren van de Europese Commissie van 5 februari 2004 voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening 
van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, 2004/C 31/03, punten 85. 
259 https://automotive-institute.kpmg.de/2018 en https://automotive-institute.kpmg.de/GAES2019/ 
260 Richtsnoeren van de Europese Commissie van 5 februari 2004 voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening 
van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, 2004/C 31/03, punten 86. 

https://automotive-institute.kpmg.de/2018%20en%20https:/automotive-institute.kpmg.de/GAES2019/
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VII.6.4.  Beoordeling en conclusie van de auditeur 

413. Gelet op al het voorgaande, weerhoudt de auditeur voor onderhavige concentratie geen 

efficiëntieverbeteringen die mogelijk een voldoende tegengewicht zouden kunnen bieden tegen de verwachte 

mededingingsbeperkende gevolgen van de voorgenomen concentratie. 

VII.7. Counterfactual scenario 

414. Bij het beoordelen van de gevolgen die een concentratie heeft voor de mededinging wordt de 

mededingingssituatie die uit de concentratie zou voortvloeien, vergeleken met die welke zonder de 

concentratie zou hebben bestaan. In de meeste gevallen is de bestaande mededingingssituatie het meest 

relevante vergelijkingspunt om de effecten van een concentratie te beoordelen. In bepaalde omstandigheden 

kan evenwel rekening gehouden worden met toekomstige ontwikkelingen van de markt die redelijkerwijs te 

voorspellen zijn.  

415. In dit verband kan met name worden rekening gehouden met de kans dat ondernemingen in een 

situatie zonder de concentratie de markt zullen betreden of deze zullen verlaten, wanneer deze 

counterfactual analyse nagaat wat het relevante vergelijkingspunt is.  

416. Hierbij moet in eerste instantie vermeld worden A&M Invest voorafgaand aan onderhavige transactie 

recentelijk nog vier andere erkende garages van het D’Ieteren-netwerk in de provincie Limburg heeft 

overgenomen waarvan de closing reeds heeft plaatsgevonden. De voorliggende transactie kan beschouwd 

worden als het sluitstuk van de volledige consolidatie van het D’Ieteren-netwerk in Limburg, waarbij slechts 

één erkende speler overblijft.  

417. Rekening houdend met de hoge toetredingsbarrières om tot het D’Ieteren-netwerk te behoren, en het 

recentelijke consolidatieproces kan worden aangenomen dat zelfs zonder deze transactie het aantal erkende 

spelers in de provincie Limburg niet meer zal toenemen.261  

418. De vraag die zich dan stelt, is of de situatie zonder de concentratie een gunstiger concurrentiële 

omgeving vormt dan diegene die verwacht wordt na de concentratie. Volgens de auditeur is het antwoord 

op deze vraag affirmatief. Immers, het hele onderzoek heeft aangetoond dat net omwille van de grotere 

substitueerbaarheid tussen de erkende garages onderling, en het belangrijke marktaandeel van Coox in haar 

eigen verzorgingsgebieden, maar eveneens in een aantal verzorgingsgebieden van de garages van de groep 

Delorge, er zonder de concentratie deze sterkere concurrentie tussen erkende spelers zal aanblijven. Er zijn 

bovendien geen signalen gegeven door Partijen dat Coox de markt zal verlaten indien de concentratie niet 

doorgaat.  

VII.8. Conclusie van de auditeur aangaande de gevolgen van de voorgenomen 

transactie 

419. In voorliggende zaak concludeert de auditeur dat - indien de concentratie zou doorgaan - deze tot 

gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de betrokken lokale merkspecifieke markten voor 

onderhoud en herstelling aan personenwagens en/of LCV in de verzorgingsgebieden van Delorge Hasselt, 

                                                      
261 zie supra voetnoot 251. 
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Delorge Automotive (Hasselt), Delorge Lommel, Delorge Overpelt, Delorge Bilzen, Garage Willems 

(Maaseikerbaan, Genk) Garage Willems (André Dumontlaan, Genk), Coox Motors (Rekem Lanaken), Coox 

Motors (Dilsem-Stokkem) en Garage Jaspers (Bree) op significante wijze zal worden belemmerd, zoals 

bedoeld in artikel IV.9 §4 WER. 

420. Op basis van het gevoerde onderzoek kan voor geen enkele van de bovenvermelde garages en voor 

de respectievelijke merken die zij behandelen uitgesloten worden dat de mededingingsbeperkende effecten, 

zoals omschreven in punt VII.3.4. hierboven, ten gevolge van de transactie zich zullen voltrekken. 

421. De auditeur merkt hierbij echter wel op dat het risico op deze effecten groter wordt geacht voor de 

onderzochte garages van de merken Audi, Skoda en Volkswagen CVI en in iets mindere mate speelt voor het 

merk Volkswagen en wanneer Volkswagen en Volkswagens CVI tezamen als één merk beschouwd worden. 

422. Daarnaast concludeert de auditeur in dit stadium van het onderzoek dat: 

- er hoge toetredingsbarrières zijn om toe te treden tot de markt voor onderhoud en herstel als erkende 

garage; 

- er onvoldoende compenserende marktmacht is om de waarschijnlijke mededingingsbeperkende 

gevolgen van de voorgenomen concentratie weg te werken; 

- vooropgestelde efficiëntieverbeteringen onvoldoende zijn aangetoond. 

VIII. Verbintenissen 

423. Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om verbintenissen aan te bieden om een 

beslissing te verkrijgen op grond van artikel IV.66, §2 1° WER. 

IX. Voorstel tot beslissing 

424. De auditeur stelt het Mededingingscollege voor, bij toepassing van artikel IV.66, §1, 2° WER en artikel 

IV.66, §2, 3° WER, volgende beslissing te nemen:  

i.dat de overname van de activiteiten van groep Coox, aangemeld bij de BMA onder zaaknummer MEDE-C/C-

19/0049, binnen het toepassingsgebied valt van de regels van concentratietoezicht in het WER; 

ii. vast te stellen dat er ernstige twijfels bestaan omtrent de toelaatbaarheid van de concentratie en te beslissen 

de procedure van bijkomend onderzoek en beslissing bedoeld in artikel IV.67 tot IV.69 WER in te zetten. 

X. Vertrouwelijkheid 

425. Hiervoor kan verwezen worden naar de vertrouwelijkheidsbeslissing van de auditeur.” 
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IV. Schriftelijke opmerkingen van de aanmeldende partij 

49. De aanmeldende partij legde voor wat volgt: 

“1. VOORAFGAANDELIJKE NOTA  
 
1.1. Alvorens wij de inhoudelijke opmerkingen op het Voorstel van beslissing weergeven, dienen wij 
nogmaals ons ongenoegen uit te drukken namens A&M Invest over het (tijds)verloop dat het dossier tot 
op heden gekend heeft in een uitzonderlijk lange prenotificatiefase, hetgeen volgens A&M Invest 
geenszins de bedoeling kan zijn van dergelijke fase.  
Daarenboven werd na definitieve indiening van het formulier d.d. 24 december 2019 de noodzaak 
gevoeld door het Auditoraat om inzake de ‘stop de klok’-procedure te moeten toepassen op datum van 
14 januari 2020. A&M Invest ontkent niet dat dit ingegeven was door een administratieve vergissing 
hunnentwege in één van vele aangeleverde databases voor één bepaalde site (met name Garage 
Willems), doch meent dat de toepassing van de betreffende procedure buitenproportioneel was en door 
het Auditoraat gebruikt werd om nog verder-reikende informatie op te vragen en hen opnieuw de tijd en 
rust te gunnen voor onderzoeken die voorafgaandelijk aan de definitieve indiening d.d. 24 december 2019 
(nog) niet aan de orde waren.  
1.2. U zal wel willen begrijpen dat de aanmeldende partij op heden geen noodzaak meer ziet tot 
bijkomend onderzoek daar zij meent dat er voldoende tijd en ruimte is geweest voor het Auditoraat om 
het dossier van naderbij te bekijken.  
 
Het Voorstel van Beslissing laat verder na voldoende te specifiëren voor welke aspecten bijkomend 
onderzoek vereist zou zijn en welke specifieke werkzaamheden in dit kader nog zouden openstaan nadat 
zij zelf het dossier ruim 2 jaar in onderzoek hebben gehouden. De kritiek op de in het door het Voorstel 
van Beslissing gebruikte cijfers, over de gevoerde berekeningen alsook over de daaruit vervolgens 
getrokken conclusies werd door A&M Invest ten overvloede reeds aangekaart in de prenotificatiefase 
(mondeling dan wel schriftelijk) aan het Auditoraat.  
1.3. In huidige notificatiefase verloopt daarenboven naar inziens van A&M Invest alles evenmin zoals het 
behoort teneinde diens rechten van verdediging te kunnen vrijwaren.  
 
Zo stelt artikel IV. 46, §3, laatste alinea WER dat de aanmeldende partij simultaan aan ontvangst van het 
Voorstel tot Beslissing een elektronische kopie kan verkrijgen van het dossier. A&M Invest verkreeg dit 
niet onmiddellijk, noch na uitdrukkelijk verzoek daartoe.  
Pas na diverse aanmaningen – dagelijks – aan het secretariaat van de Belgische Mededingingsautoriteit 
(hierna verder ‘BMA’ genaamd) voor de ontvangst van dergelijke kopie, kreeg A&M Invest op donderdag 
4 juni laatstleden een bericht vanwege het secretariaat dat de betreffende USB-Stick ter beschikking werd 
gesteld aan het onthaal op de benedenverdieping. Het is dan ook enkel door toedoen van A&M Invest 
dat zulks op deze wijze ter ophaling werd klaargelegd, aangezien zij dit initieel per post wensten te 
verzenden. Dit zou als gevolg hebben gehad dat A&M Invest ten vroegste (sterk benadrukt) kennis kon 
nemen van de elektronische stukken uit het dossier op maandag 8 juni 2020, één dag voor de uiterlijke 
termijn waarbinnen A&M Invest diens schriftelijke opmerkingen kan neerleggen. 3  
 
De USB Stick met een elektronische kopie van het dossier werd aldus pas donderdagavond 4 juni 
laatstleden in ontvangst genomen door (de raadslieden van) A&M Invest, slechts twee volle werkdagen 
vóór de uiterlijke opmerkingentermijn in hare hoofde.  
Aangezien de BMA tot op heden veel beweringen steunt op basis van de Car Pass gegevens, heeft A&M 
Invest deze excel-bestanden als eerst en zo spoedig als mogelijk willen verifiëren in het dossier om te 
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kunnen onderwerpen aan grondig nazicht teneinde diens recht van verdediging alsnog enigszins te 
kunnen uitoefenen gelet op het belang dat de BMA hieraan – onterecht – hecht.  
De excel-bestanden in het dossier zien er evenwel allen als volgt uit:  
Het spreekt voor zich dat door A&M Invest hier geen nuttig onderzoek op kan verrichten bij totaal gebrek 
aan informatie.  
Het weze daarenboven overigens opgemerkt dat Car Pass zélf de aangeleverde databases niet 
noodzakelijk als vertrouwelijk beschouwd, laat staan ten aanzien van de aanmeldende partij die hier in 
principe op dient te moeten kunnen antwoorden of eigen berekeningen – al dan niet met behulp van 
D’Ieteren – moet kunnen voeren. In E-mail d.d. 8 januari 2020 aan Carpass – Verzoek tot aanlevering NV-
versie (Stuk 4. – 4.1.6. CAR PASS – 8 januari 2020) vanwege het Auditoraat kan men het volgende lezen:  
Het is absoluut onbegrijpelijk, en vooral in het licht van de rechten van verdediging, dat dergelijke 
informatie door het Auditoraat als vertrouwelijk wordt aangemerkt en dit door loutere verwijzing naar 
artikel IV. 41, §4 WER zonder verdere motivering. 4  
 
A&M Invest zou zich er nog in kunnen vinden dat de cijfers ten aanzien van derden als vertrouwelijk 
moeten worden beschouwd, doch meent dat dit ten aanzien van haar in haar hoedanigheid van 
aanmeldende partij rekening houdende met het gegeven dat de BMA haar redeneringen op basis van 
deze gegevens onderbouwt / ondersteunt om tot een voorstel van beslissing te komen én het gegeven 
dat om deze data meermaals – zowel schriftelijk als mondeling – werd verzocht tot vrijgave ervan, te 
kwader trouw is.  
 
1.4. Niet alleen ligt er in huidig dossier aldus een schending van art. 6 van het Europees Verdrag van de 
Rechten van de Mens vast om onder meer bovenstaande redenen, doch is er ook – en niet onbelangrijk 
– de niet-naleving van de tijdige mededeling van de stukken in het dossier (zie hierboven hetgeen 
vermeld omtrent de USB-stick) met als gevolg dat deze niet-tijdige neerlegging veroorzaakt dat in 
huidig aanmeldingsdossier überhaupt geen tweede fase nog maar mogelijk is.  
 
1.5. Gelet op bovenstaande, behoudt A&M Invest zich in ieder geval het recht voor om haar 
hiernavolgende opmerkingen verder aan te vullen en uit te breiden ter zitting.  
 
2. OPMERKINGEN - ALGEMEEN  
 
2.1. Het Voorstel van Beslissing stelt correct dat A&M Invest geen gebruik heeft gemaakt om op vandaag 
verbintenissen voor te stellen, gelet op het gegeven dat zij meent dat hiertoe geen noodzaak bestaat 
aangezien het Voorstel van Beslissing geenszins A&M Invest overtuigt dat er ernstige twijfels zouden 
bestaan omtrent de toelaatbaarheid van de concentratie. Er is allesbehalve sluitend bewijs om zulks nog 
maar enigszins aannemelijk te kunnen maken.  
 
2.2. De algemene opmerking die A&M Invest wenst te maken is dan ook dat het Voorstel van Beslissing 
weinig overtuigt gelet op de vele veronderstellingen en vluchtige aannames vanwege de BMA in dit 
dossier.  
 
Eén van de vele voorbeelden betreft bijvoorbeeld hetgeen opgenomen in randnummer 221 van het 
Voorstel van Beslissing inzake de buitenlandse omzetten van de grensgarages.  
Na een korte prijsvergelijking van de uurtarieven voor onderhoud en herstel aan de merken Volkswagen, 
Skoda, Seat en Audi tussen België en Nederland en een nazicht van het percentage gegenereerde 
buitenlandse omzetten, concludeert de BMA al snel het volgende: ‘De auditeur concludeert uit het 
bovenstaande dat er geen gegronde redenen bestaan om te veronderstellen dat de marktaandelen voor 
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onderhoud en herstel van de aanmeldende partij significant zou worden overschat door geen rekening 
te houden met het buitenland.’ Hier worden vanzelfsprekend heel wat denkstappen overgeslagen 
vooraleer dergelijke conclusie geponeerd kan worden. Daarenboven wordt er gebruik gemaakt van 
bijzonder vage termijn als ‘niet significant overschat’. Het mag duidelijk wezen dat dit nogal kort door de 
bocht is. Overigens merkt A&M Invest op dat de BMA weinig consequent haar eigen marktafbakeningen 
naleeft, daar er plots in randnummer 366 van het Voorstel 5  
 
van Beslissing wordt gesteld dat er voor de garages Coox alternatieven bestaan die dichterbij zijn doch 
zich in Wallonië bevinden en omwille van dit laatstgenoemde feit toch niet in rekening worden genomen.  
De door de BMA uitgevoerde economische analyses in dit dossier sluiten naar mening van A&M Invest 
niet tot onvoldoende aan bij de voorlopige conclusies die in het Voorstel van Beslissing getrokken worden 
en houdt de BMA volgens A&M Invest niet consequent diens eigen marktafbakeningen vast.  
Een ander voorbeeld betreft hetgeen gesteld in randnummer 360 van het Voorstel van Beslissing, waarbij 
de BMA het volgende poneert: “Op basis van onderzoek stelt de auditeur dat de kosten om over te 
schakelen van garage omwille van alle hoger vernoemde argumenten lager liggen tussen de erkende 
garages onderling, dan tussen de erkende garages en het onafhankelijk circuit.’ Weerom meent A&M 
Invest dat hier onvoldoende tot geen bewijs voor handen ligt. Het omgekeerde is namelijk veel 
plausibelere, dat daar waar een uniforme ‘look and feel’ van de erkende garages zou heersen een 
ontevreden consument net sneller zou overstappen naar een garage uit het onafhankelijke circuit dan 
naar een andere garage met dezelfde uniforme look and feel.  
2.3. De verdere opmerkingen vanwege A&M Invest die hierna volgen gaan enkel over de markt 
Onderhoud en Herstel (hierna afgekort als ‘O&H’) aangezien A&M Invest begrijpt dat de BMA enkel hier, 
en zeer terecht niet op de overige omschreven en aangeduide relevante markten in deze 
concentratieoperatie, ernstige twijfels ziet voor de toelaatbaarheid van de gewenste overname van de 
groep Coox door A&M Invest, quod non.  
 
3. MARKTAANDEELBEREKENING – ONDERHOUD EN HERSTEL  
 
(A) BEREKENING MARKTAANDELEN DIV-METHODE VERSUS CAR PASS-METHODE  
 
3.1. De BMA heeft twee methodes aangehaald voor de berekening van de marktaandelen van O&H, één 
waarbij zij als vertrekbasis de gegevens vanuit DIV gebruiken en één waarbij zij als vertrekbasis de Car 
Pass –data gebruiken.  
 
A&M Invest heeft kritiek geuit, dewelke zij wenst te herhalen en dit ondanks de repliek vanwege de BMA 
hierover, omtrent de volledigheid en correctheid van de Car Pass- gegevens.  
De repliek vanwege de BMA kan namelijk niet overtuigen, daar zij opnieuw vertrekt van 
veronderstellingen die zij niet uitspreekt, doch impliciet steeds vervat zitten in diens conclusies en 
eigenlijk incorrect zijn. Wanneer men grofweg tot een vluchtige conclusie komt dat ‘de vast te stellen 
onvolledigheid van de Car Pass database op basis van bovenstaande […] dus slechts 1% - 1,5%’1 betreft, 
dan wordt er sowieso al vertrokken van de veronderstelling dat alle niet-gecontroleerde ondernemingen 
de Car Pass wetgeving perfect en correct naleven. Dergelijke stelling kan evenwel niet worden 
aangenomen.  
1 Randnummer 272 Voorstel van Beslissing 6  
 
Verder, meent de BMA dat slechts 23,5% van de inbreuken op de Car Pass wetgeving het ‘niet doorgeven’ 
van doorgangen betreft en de overige inbreuken (hetwelk er nog bijzonder veel zijn) ‘slechts’ betrekking 
zouden hebben op ‘onder meer’ de kwaliteit of de laattijdigheid van het doorgeven van de informatie 
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betreft. Zij stellen daaropvolgend bijzonder snel dat dit geen vertekening van de resultaten veroorzaakt. 
Het spreekt voor zich dat dit wél het geval is en de gebruikte Car Pass databases zodoende allesbehalve 
correct zijn om dergelijke berekeningen te willen op steunen, al is het maar zo dat laattijdig ingeven 
veroorzaakt dat er heel wat doorgangen geregistreerd worden in een ander jaar dan deze waarin ze 
effectief hebben plaatsgevonden.  
Hoewel A&M Invest geen toegang krijgt tot de eigenlijke Car Pass-data, meent zij op voldoende wijze te 
kunnen poneren dat de data – hoe zij er ook daadwerkelijk uiteindelijk zou uitzien – geenszins gebruikt 
kan worden.  
3.2. Van beide vertrekbasissen kan A&M Invest zich dan ook veeleer aansluiten bij het gebruik van de 
gegevens die uit DIV getrokken kunnen worden eerder dan deze uit Car Pass data. Hoewel A&M Invest 
zich kan vinden in het gebruik van de DIV-gegevens als vertrekbasis voor de marktberekeningen in de 
markt O&H, heeft zij evenwel diverse opmerkingen over de verdere berekeningsmethode 
dienaangaande.  
 
3.3. Met behulp van D’Ieteren, die over meer technische expertise en benodigde data beschikken, kon 
A&M Invest eveneens marktaandeelberekeningen aanleveren voor de markt O&H, doch dient hierbij te 
worden benadrukt dat deze, zoals vermeld in het aanmeldingsformulier, onder meer nog geen rekening 
houden met de kritiek die partijen geven aangaande de verwerking van de ‘Chevauchement’ (zie verder).  
 
De BMA aanvaardde inzake enkel en alleen een dataset met bijhorende marktaandelen ter definitieve 
indiening van het formulier voor zover deze in lijn was met de door hun uiteengezette en besproken 
methode tot marktberekening. A&M Invest wenst dit te bandrukken aangezien de marktaandelen door 
D’Ieteren berekend en gevoegd door A&M Invest in diens aanmeldingsformulier zodoende nog steeds 
ruim overschat zijn en geenszins beschouwd kunnen worden als overeenstemmend met de visie vanwege 
A&M Invest noch met deze van D’Ieteren.  
(B) KRITIEK MARKTBEREKENINGEN  
 
CIJFERS SMETS- BILZEN  
3.4. In randnummer 167 blijkt dat de BMA de commerciële cijfers vanwege de garage Smets A. voor het 
jaar 2017 gebruikt teneinde de later afzonderlijk opgerichte vennootschap Delorge Bilzen (opgericht op 
datum van 30 september 2018) te willen betrekken in marktaandeelberekeningen voor het gebruikte jaar 
2017.  
7  
A&M Invest herhaalt ten overvloede dat de nieuw opgerichte vennootschap / garage Delorge Bilzen 
geenszins een één op één verderzetting van de activiteiten betreft van de voorheen in het gebouw 
gehuisveste garage Smets A.  
3.5[VERTROUWELIJK]. 
 
LOYAUTEIT  
3.6. Voor het uitvoeren van de berekeningen voor de marktaandelen, stelt de BMA dat zodra een 
bepaalde cliënt éénmaal teruggevonden kan worden in de databases van A&M Invest, zij dienen 
beschouwd te worden als 100%-unieke klant vanwege A&M Invest. Hiermee kan zij zich absoluut niet 
akkoord mee verklaren daar dit geenszins de werkelijkheid weergeeft.  
 
3.7. Gegeven (i) de veronderstelling van de BMA dat elke klant éénmaal per jaar op onderhoud gaat, een 
stelling waarin A&M Invest zich kan vinden gelet op de aanbevelingen van de fabrieken uit dat jaarlijks 
onderhoud vereist is en dat het overgrote merendeel van de consumenten deze aanbevelingen naleeft, 
en (ii) dat een normaal onderhoud en herstel aan een wagen (éénder welk merk, eender welk model, 
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eender welke leeftijd) niet onder de 200 EUR (excl. BTW) verricht kan worden (noch bij een erkende 
garage noch bij een onafhankelijke hersteller waar doorgaans de prijzen lager liggen), stelt A&M Invest 
dat er minstens een werkbare minimumgrens dient te worden aangeduid om een bepaalde klant al of 
niet als unieke klant van de ene of de andere garage te doen beschouwen.  
 
Als werkbare grens stelt A&M Invest een bedrag voor van 125 EUR (incl. BTW, aldus 103,31 EUR excl. 
BTW) waarbij zowel op basis van de marktprijzen voor een onderhoudsbeurt aan de wagen als op basis 
van het gegeven dat Car Pass dit grensbedrag hanteert als minimale herstellingen die niet 
noodzakelijk/verplicht ingegeven moeten worden in Car Pass aannemelijk gemaakt kan worden dat zulks 
geen 100%-unieke klant van A&M Invest betreft.  
Concreet; een wagen die éénmaal op een jaar per toeval zou zijn langsgegaan in een garage van A&M 
Invest voor bijvoorbeeld een busje Adblue, gezien hij op dat moment aldaar passeert, doch verder nooit 
meer binnenkomt voor enig onderhoud of groot herstel, kan bezwaarlijk als een unieke klant van A&M 
Invest beschouwd worden.  
3.8. A&M Invest stelde de proef op de som voor de impact die zulks teweeg zou brengen op de huidige 
marktaandelen die berekend werden door de BMA.  
8  
 
Het hanteren van dergelijke minimumgrens is evenwel nog geen perfecte benadering van de 
werkelijkheid daar deze filtering hoe dan ook nog steeds een overschatting van de marktaandelen van 
A&M Invest betreft. Immers, het grensbedrag waarmee de proef op de som werd gesteld is uitzonderlijk 
laag genomen én voor zover er aldus per unieke chassis een doorgang werd geregistreerd van meer dan 
125 EUR (incl. BTW) de klant in de berekeningen wel als 100%-unieke klant van A&M Invest wordt 
beschouwd terwijl zulks in de praktijk niet het geval zal zijn en deze betreffende klant mogelijks ook bij 
een concurrent (erkend dan wel onafhankelijk) passeert eventueel zelfs voor een nog hoger jaarlijks 
factuurbedrag dan het jaarlijkse factuurbedrag boven 125 EUR (incl. BTW) bij A&M Invest.  
A&M Invest meent dat deze filtering een berekening van de marktaandelen weergeeft die aldus veel 
dichter aanleunen bij de werkelijkheid (hoewel nog niet perfect en nog steeds een overschatting), dan 
deze die op heden gebruikt wordt.  
3.9. Welnu, zoals aangehaald, heeft A&M Invest zulks op de proef gesteld. Dit heeft zij gedaan voor twee 
afzonderlijke jaren, 2018 en 2017.  
 
[VERTROUWELIJK].  
Om hier voldoende zekerheid over te kunnen bieden, werd dezelfde test uitgevoerd op de brute data van 
het jaar 2017 die eveneens aangeleverd werd aan de BMA en waarop de marktberekeningen vanwege 
D’Ieteren gesteund werden.  
Hierbij bekomt A&M Invest, in samenwerking met D’Ieteren die de expertise aldaar volledig bemachtigd, 
tot het volgende resultaat na een cleansing, zie eveneens bijlage 1 aan huidig schrijven:  
- [VERTROUWELIJK].;  
9  
 
[VERTROUWELIJK].  
 
Voormelde filtering betekent aldus een relatief aanzienlijke drop-out van degene die als unieke klant van 
A&M Invest kunnen beschouwd worden.  
GARANTIEWERKZAAMHEDEN  
3.10. A&M Invest bevestigt en herhaalt haar standpunt dat de werkzaamheden uitgevoerd onder 
garantie geenszins mogen betrokken worden in de marktaandeelberekeningen en deze, net zoals de 
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dieselgate-werkzaamheden (zijnde garantiewerkzaamheden ingevolge een terugroepactie van EA189) 
uit de berekeningen gefilterd dienen te worden.  
 
Voor A&M Invest, net zoals voor elke andere verkoper, geldt immers de verplichting voor vrijwaring van 
de verborgen gebreken uit artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek hetgeen betekent dat zij zulks niet 
kunnen weigeren en hiertoe wettelijk gebonden zijn. Het is bijgevolg dan ook perfect verstaanbaar dat 
een consument terugkeert naar de verkoper van zijn wagen om deze herstelling uit te voeren, waaraan 
de betreffende garage overigens geen winst op maakt.  
Het is dan ook maar de vraag op welke wijze deze garantiewerkzaamheden deel uitmaken van een vrije 
markt waar concurrentie zou spelen.  
A&M Invest is dan ook de mening toegedaan dat zulks, net als de dieselgate-claims (EA189) gefilterd 
moest zijn uit de marktaandeelberekeningen.  
DIESELGATE  
3.11. Bovenstaande brengt A&M Invest dan ook bij deze betreffende dieselgate-claims die door de BMA 
gefilterd zouden zijn doch op een nog onvoldoende wijze.  
 
A&M Invest stelt immers vast dat enkel en alleen de zeer strikte EA189 claims werden gefilterd, hetgeen 
extreem gelimiteerd is, daar er eveneens onder meer ‘Vouchers’ inzake werden verstrekt. Ook deze 
uitgevoerde onderhouden en herstellingen dienen als een buitengewone gebeurtenis die niet de normale 
marktomstandigheden weerspiegelen te worden beschouwd.  
Hetzelfde geldt voor de opmerking die A&M Invest reeds eerder voorzag in het aanmeldingsformulier 
waarbij zij stelt dat ook indirect dieselgate een opgepompte omzet / aantal doorgangen waaruit 
gefactureerd werd vertoont. De BMA stelt hierover in randnummer 223 van het Voorstel van Beslissing 
dat deze diensten zuiver uitgaan van het commercieel initiatief van de aanmeldende partij en alzo 
behoren tot de normale marktwerking binnen een markt. Het is bezwaarlijk zulks te stellen wanneer 
duidelijk erkend wordt dat de dieselgate een buitengewone gebeurtenis betreft. Het spreekt voor zich dat 
deze buitengewone gebeurtenis verder strekt dan de eigenlijke zuivere EA189 claims waardoor het 
marktbeeld van die jaren vertekend wordt. 10  
 
Minstens dient aldus rekening gehouden te worden met de ‘Vouchers’ die inzake werden verstrekt, 
dewelke gefilterd had moeten zijn uit de marktaandeelberekeningen vanwege de BMA.  
CHEVAUCHEMENT  
3.12. A&M Invest meent begrepen te hebben dat de marktaandelen berekend worden door de BMA 
waarbij in wezen cliënten van de betreffende garage binnen een 100%-verzorgingsgebied doch buiten de 
aangeduide 80%-verzorgingsgebied eveneens mee gerekend worden in de marktaandelen. Zulks houdt 
aldus in dat de teller bij de marktaandelen vergroot doch de noemer hetzelfde wordt gehouden. Deze 
werkwijze is volgens A&M Invest niet correct en ook hiermee werd door de BMA geen rekening gehouden 
met deze bemerking van zowel A&M Invest als van D’ieteren.  
 
4. CONCURRENTIËLE ANALYSE  
 
MARKTCONCENTRATIE OP BASIS VAN DE CAR PASS MARKTAANDELEN  
4.1. Ten overvloede herhaalt A&M Invest dat alle conclusies getrokken uit / gesteund op / zogenaamd 
bevestigd door, geen waarde kunnen hebben gelet op de gebrekkige vertrekbasis. Zie hiervoor onder 
meer hetgeen boven reeds aangehaald.  
 
MARKTAANDELEN NAAR LEEFTIJD VAN DE VOERTUIGEN  
4.2. De BMA voert een gevoeligheidsanalyse uit op basis van de leeftijd van de wagens, hetgeen een zicht 



101 

zou geven op hoe lang A&M Invest eigenlijk een bepaalde cliënt kan aanhouden en loyaal kan maken 
aan de vestiging.  
 
Zij komt tot de conclusie dat A&M Invest een relatief hoog marktaandeel heeft voor jonge wagens 
waarna dit marktaandeel scherp zal dalen wanneer de leeftijd van het voertuig hoger is dan 6 of 7 jaar. 
(Op basis van de DIV-gegevens, die volgens A&M Invest veel representatiever zijn, is deze daling veeleer 
vroeger te herkennen dan na 6 of 7 jaar).  
4.3. Welnu, in de veronderstelling dat, louter for the sake of argument, er hoge (problematische) 
marktpercentages voor A&M Invest worden geregistreerd, quod non, dient dit absoluut gerelativeerd te 
worden.  
 
Op basis van de Febiac-data is duidelijk te stellen dat circa 41% van alle wagens 7 jaar of jonger is. Het 
merendeel van het wagenpark in België voor de betreffende merken waarbinnen A&M Invest opereert 
(de Volkswagen-groep wat onderhoud en herstel betreft gelet op de aanname van intrabrand 
concurrentie), en zulks exclusief leasing, is aldus ouder dan 7 jaar. Voor het merk Volkswagen is er zelfs 
slecht een percentage van een kleine 37% dat 7 jaar is of jonger.  
A&M Invest voegt ter ondersteuning hierbij bijlage 2 aan huidig schrijven toe. 11  
 
4.4. Het één en ander brengt uiteraard de voorlopige conclusies vanwege de BMA in een ander (breder) 
perspectief, hetwelk niet zomaar aan de kant geschoven kan worden.  
 
Men kan stellen dat er voor het overgrote merendeel van de rondrijdende voertuigen binnen België aldus 
ontegensprekelijk geen enkel probleem bestaat van ‘te hoge marktpercentage’ post concentratie.  
HOGERE PRIJZEN DOOR PARTIJEN  
4.5. De BMA stelt dat A&M Invest, post concentratie, plots in de mogelijkheid zou zijn om haar prijzen op 
te drijven. De door D’Ieteren aangegeven richtprijzen betreffen evenwel een juiste indicatie van wat in 
de markt door de consument aanvaardbaar wordt geacht.  
 
Opnieuw meent A&M Invest dat de BMA haar stelling inzake absoluut niet aannemelijk kan maken. Er 
zijn geen indicaties dat A&M Invest haar prijzen post concentratie zal opdrijven. De vrees dienaangaande 
vanuit de BMA blijft aldus een weinig onderbouwde vrees zonder dit te willen staven met argumenten 
waarom A&M Invest überhaupt post concentratie zou overgaan tot een prijsverhoging.  
VERMINDERDE KWALITEIT  
4.6. De BMA stelt dat een er een vermindering van kwaliteit en/of flexibiliteit van dienstverlening of een 
verminderd aanbod van faciliteiten zou ontstaan post concentratie. Opnieuw trekt zij aldus (voorlopige) 
conclusies op indirect economisch bewijs, met name de vermeende vermindering van 
uitwijkmogelijkheden.  
 
De vraag stelt zich evenwel of er überhaupt op heden (pre concentratie) door consumenten werkelijk 
overgestapt zou worden van de ene erkende garage uit de A&M Invest- groep naar de andere erkende 
garage uit de Coox-groep of omgekeerd.  
Indien dit nu reeds niet het geval zou zijn, is er immers geen basis om aan te nemen dat een hypothetische 
vermindering van kwaliteit, flexibiliteit of aanbod van faciliteiten zou leiden tot een significante 
verschuiving van klanten.  
4.7. Bovenvermeld aspect werd door A&M Invest getest op basis van de aangeleverde data voor 2018 
waarbij zij aldus een analyse hebben uitgevoerd wat de overstappen betreft die op heden geregistreerd 
zouden worden tussen de erkende garages waarvoor in huidig formulier data werd aangeleverd (zijnde 
de overstappen tussen de huidige vennootschappen binnen de structuur A&M Invest naar deze van Groep 
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Coox dan wel omgekeerd). A&M Invest stelt vast dat er nu reeds bijzonder weinig eigenlijke overstappen 
tussen erkende garages plaatsvinden.  
12  
De resultaten worden hierbij schematisch weergegeven:  
[VERTROUWELIJK]  
De stelling vanwege de BMA inzake kan volgens A&M Invest opnieuw niet ondersteund worden met enig 
bewijs en A&M Invest meent hiertoe met bovenstaande alleszins het tegenbewijs van te hebben geleverd 
voor zover als nodig.  
5. CONCLUSIE MARKTCONCENTRATIE  
 
5.1. Tot slot wenst A&M Invest alvast schriftelijk kort in te gaan op de (voorlopige) conclusie van de BMA 
waarbij zij voor de markt O&H per merk binnen de Volkswagen-groep enkele gebieden aanduidt waar 
volgens haar enige twijfel omtrent de toelaatbaarheid van de concentratieoperatie zou bestaan.  
 
Voor het merk Audi werden drie garages aangeduid (Coox DS, Delorge Automotive Hasselt en Willems 
Genk op de Maaseikerbaan) waarbij de marktaandelen berekend door het Auditoraat op basis van DIV-
data voor allen boven de 35% doch onder de 40% liggen. Binnen de Volkswagen-groep kan Audi – in 
onderscheiding met de overige merken binnen de groep – beschouwd worden als het luxueuzere merk. 
Dit maakt dat inzake ook een andere aanpak van de markt door de consument zelf gevraagd wordt. Daar 
waar een volkswagen-consument bij voorkeur binnen een afzienbaar kortere duurtijd een garage voor 
onderhoud ‘verwacht’ is zulks niet het geval voor de Audi-consumenten. Aangezien de markt er zelf om 
vraagt, zijn deze marktpercentages dan ook minder problematisch te beschouwen dan dat het Auditoraat 
ze op heden tracht voor te houden.  
5.2. Voor de overige merken zal A&M Invest het niet nalaten om bij monde van haar raadslieden ter 
zitting hier uitgebreider op terug te komen en zich nu te willen beperken tot het merk waar het Auditoraat 
de hoogste percentages registreerden in vergelijking met de andere merken (met als uitzondering de 
garage Coox te Bree voor het merk Skoda).“ 

V. Beoordeling door het Mededingingscollege 

V.1. De regels van concentratietoezicht zijn van toepassing 

 

51. Gelet op de gegevens vermeld onder randnummer 49 van het Voorstel van beslissing stelt het College bij 

toepassing van artikel IV.66, §1, 2° WER vast dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied 

valt van de regels inzake concentraties van Boek IV WER. 

 

V.2. Marktdefinities en betrokken markten 

V.2.1. Marktdefinities  

52. Het College deelt gelet op de beslissingspraktijk van de Europese Commissie, van de BMA en nationale 

mededingingsautoriteiten waarnaar hij verwijst, en om de redenen die hij vermeldt, het oordeel dat de auditeur 

formuleert onder de randnummers 74, 76, 93, 116-120, 141-144, 160-161, en 165 van het Voorstel van 

beslissing betreffende de relevante markten. 
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53. Gelet op het oordeel van de auditeur dat hij formuleert onder de randnummers 76 en 93 van het Voorstel van 

beslissing acht het College het niet vereist verder in te gaan op lokale interbrand markten voor nieuwe 

personenwagens en nieuwe LCV, en op de markt of markten voor tweede hands personenwagens en LCV. Het 

College acht het gelet op het oordeel van de auditeur dat hij formuleert onder randnummer 161 ook niet 

vereist om verder in te gaan op een eventueel onderscheid tussen markten voor OEM en IAM onderdelen.  

 

54. Het College liet in eerdere beslissingen waar de auditeur naar verwijst262, open of er sprake is van één of twee 

aparte merk specifieke markten voor onderhoud en herstel van enerzijds personenwagens en anderzijds LCV. 

Het stelt vast dat de tussenkomende partij tijdens de zitting opmerkte dat een samen beschouwen van beide 

markten of marktsegmenten een significante neerwaartse impact kan hebben op de marktaandelen van 

partijen op sommige geografische markten,. De Aanmeldende Partij toonde naar het oordeel van het College  

echter niet aan in welke mate, bij voorbeeld de onderhoudswerkzaamheden en onderdelen, voor LCVs dezelfde 

zijn als voor modellen die tot het personenwagengamma worden gerekend. Vermits de vraag of er sprake is 

van één of van twee aparte merk specifieke markten van invloed is op de beoordeling van deze concentratie, 

kan het College deze vraag in deze zaak niet zonder meer open laten.  

 

55. Het College moet vaststellen dat er voor het nemen van een beslissing in deze zaak dus enige twijfel bestaat 

over de juiste definitie van de relevante markten voor het onderhoud en herstellingen van personenwagens 

en van LCV.  

V.2.2. Betrokken markten  

56. Het College deelt om de redenen die hij vermeldt het oordeel dat de auditeur formuleert onder de 

randnummers 182, 190, 196, 236, en 245 betreffende de betrokken markten.  

 

57. Het College stelt vast dat de auditeur de betrokken markten gedefinieerd heeft op basis van DIV gegevens263. 

Deze conclusies van de auditeur worden dus niet geraakt door het verschil van mening tussen de Aanmeldende 

Partij en de auditeur betreffende het gebruik van Car Pass gegevens.   

 

58. Het College oordeelt gelet op wat vermeld is onder randnummer 217 van het Voorstel van beslissing dat de 

auditeur terecht oordeelt dat er geen gegronde redenen zijn om te veronderstellen dat gegevens over de 

dienstverlening aan klanten in Nederland de marktgegevens significant beïnvloeden. 

 

59. Het College stelt ook vast dat de Aanmeldende Partij betwist dat een klant voor 100% als een klant van een 

Delorge of een Coox garage wordt beschouwd ook al kwam hij er maar één keer. Het College kan niet 

inschatten wat de impact zou zijn van een andere aanpak, tenzij verondersteld wordt dat deze eenmalige 

tussenkomsten bijna altijd tussenkomsten voor zijn voor een bedrag van minder dan 125€264 

 

                                                      
262 Randnummer 97 van het Voorstel van beslissing. 
263  Randnummer 203 van het Voorstel van beslissing 
264  Bijlage B2 bij het Voorstel van beslissing. 
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60. De Aanmeldende Partij betwiste tijdens de zitting dat de onder randnummer 256 van het Voorstel van 

beslissing gegeven marktaandelen voor de Skoda garages in Bree en Lommel correct de impact van de 

Dieselgate terugroepactie weergeven. Zij betwist daarom de stelling die de auditeur formuleert onder 

randnummer 224. Het College beschikt in dit stadium niet over voldoende gegevens om deze kritiek en de 

impact ervan op de marktgegevens te beoordelen. 

 

61. Het College stelt vast dat er gegronde twijfel bestaat over de identificatie van de betrokken lokale markten 

voor onderhoud en herstellingen aan personenwagens en LCVs. 

V.3. Concurrentiële analyse 

 

62. Het College stelt op de eerste plaats vast dat de beoordeling van de concurrentiële analyse  bemoeilijkt wordt 

door de eerder vast gestelde twijfel over de identificatie van de betrokken markten. 

V.3.1. Gebruik van en toegang tot Car Pass gegevens 

63. Het College stelt verder vast dat de Aanmeldende Partij265, daarin tijdens de zitting gesteund door de 

Tussenkomende Partij, laat gelden dat de marktaandelen beoordeeld dienen te worden op grond van de DIV 

gegevens, en niet van de Car Pass gegevens,  zoals in aanvullende orde gebruikt door de auditeur266.  

 

64. De Aanmeldende Partij verzet zich verder tegen het gebruik van de Car Pass gegevens omdat haar de toegang 

tot deze gegevens werd geweigerd267. Het Auditoraat stelde inzake de toegang tot deze gegevens dat zij 

concurrentieel gevoelige informatie bevatten over concurrenten. In antwoord op de vraag van de 

Aanmeldende Partij om vertrouwelijk toegang te verlenen aan de raadslieden, stelde de auditeur-generaal dat 

het Auditoraat terzake contact nam met de Europese Commissie die suggereerde dergelijke toegang pas in 

een tweede fase procedure te verlenen. 

 

65. Het College wijst echter op de significante verschillen tussen de eerste fase procedure voor het beoordelen 

van een concentratie door de Europese Commissie en de procedure zoals georganiseerd in boek IV WER268. 

De artikelen IV.64 en 65 WER voorzien een schriftelijke en een mondelinge procedure in een eerste fase 

onderzoek, en artikel IV.64 §3 WER verleent de aanmeldende partijen toegang tot het onderzoeks- en het 

proceduredossier. Artikel IV.69 §4 WER stelt uitdrukkelijk dat het College zijn beslissing niet kan steunen op 

gegevens en documenten die als vertrouwelijk werden beschouwd tegenover de aanmeldende partij, tenzij 

het stukken betreft van de verkoper, van een andere aanmeldende partij of van de doelonderneming en de 

aanmeldende partij kennis heeft kunnen nemen van een niet-vertrouwelijke versie of samenvatting. 

 

                                                      
265  Randnummers 3.1-3.3 van de Schriftelijke opmerkingen van de Aanmeldende Partij. 
266  Randnummers 263-291 van het Voorstel van beslissing. 
267  Randnummer 1.3 van de Schriftelijke opmerkingen van de Aanmeldende Partij. 
268  Het College wijst daarbij overigens ook op het arrest van het Hof van Justitie in de UPS zaak (HvJ, 16 januari 2019, zaak C-265/17 P. 
Het Hof oordeelde dat de Commissie niet kon stellen dat zij niet verplicht was om aan verzoekster het eindmodel van de 

econometrische analyse mee te delen vóór de vaststelling van haar besluit (overweging 56). 
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66. Het College is met het Auditoraat van oordeel dat aanmeldende partijen niet zonder meer toegang kunnen 

krijgen tot vertrouwelijke gegevens over concurrenten.  Het College stelt vast dat, gelet op het geheel van de 

gegevens waarover de Aanmeldende Partij kon beschikken, en blijkens haar Schriftelijke opmerkingen, zij in 

staat was om te antwoorden op de argumenten van de auditeur, ook wanneer hij zijn argumenten steunde op 

Car Pass gegevens269. Verder blijkt bij voorbeeld uit bijlagen A1 en B2 bij het Voorstel van beslissing dat 

omgekeerd de auditeur ook  is ingegaan op de door Aanmeldende Partij aangereikte gegevens, en diens kritiek 

inzake de impact van het in aanmerking nemen van tussenkomsten voor een bedrag van minder dan 125€. 

Het College oordeelt dat het op grond van de voor de Aanmeldende Partij niet-vertrouwelijke Car Pass 

gegevens, waarover dus geen vertrouwelijkheidsbetwisting bestaat,  over voldoende aanwijzingen beschikt om 

vast te stellen dat er ernstige twijfel is over de toelaatbaarheid van de aangemelde concentratie.  Overigens 

stelt het College ook ernstige twijfels over de toelaatbaarheid van de aangemelde concentratie vast op basis 

van de DIV gegevens alleen. 

V.3.2. Niet gecoördineerde verticale gevolgen 

67. Het College deelt om de door hem gegeven redenen het oordeel dat de auditeur formuleert onder de 

randnummers 379-380, 386, 391, 413 en 419-422. 

 

68. Het College stelt ten gronde ongeacht de gebruikte gegevens met de auditeur vast dat er in de provincie 

Limburg na de transactie maar één groep erkende verdelers zal zijn, naast een sterk gefragmenteerd aanbod 

van onafhankelijke, al dan niet in bepaalde tussenkomsten gespecialiseerde garages met een relatief beperkte 

capaciteit270. Het oordeelt dat de onafhankelijke garages wat betreft onderhoud en herstellingen weliswaar 

een competitieve druk kunnen uitoefenen op het netwerk van erkende verdelers, maar, bij voorbeeld voor de 

eigenaars van auto’s die nog niet lang uit garantie zijn271, niet als een vergelijkbaar aantrekkelijk substituut 

kunnen worden beschouwd. Het College heeft op dit punt bij voorbeeld vragen over de mate waarin voor 

leasingauto’s een beroep kan worden gedaan op onafhankelijke garages, en over de mogelijke impact van 

onderhoud door niet erkende garages op de tweedehandswaarde van auto’s. 

 

69. Het College oordeelt verder dat bij de beoordeling van een counterfactual scenario ook de vraag rijst naar de 

mate waarin er ook zonder de transactie echt sprake is van concurrentie tussen erkende verdelers. Zij dienen 

allen aan dezelfde door de importeur opgelegde kwaliteitseisen en andere voor de klanten relevante 

voorwaarden te beantwoorden, en daarbij de door de importeur bepaalde protocols te volgen voor de door 

hen geleverde diensten. Zij blijken (maar daarom niet allemaal of altijd) voor hun diensten adviesprijzen toe te 

passen die door de importeur zijn bepaald272. Het stelt daarom de vraag in welke mate de voor erkende 

verdelers geldende regels, die ook na de concentratie voor de nieuwe groep zullen gelden, de gevreesde 

mededingingsbeperkende gevolgen van de concentratie kunnen vermijden, respectievelijk naar de mate 

waarin thans sprake is van een daadwerkelijke mededinging die door de concentratie significant kan worden 

beperkt in de zin van artikel IV.9, §4 WER. 

                                                      
269 Zie bij voorbeeld randnummer 3.7 van de Schriftelijke opmerkingen van de Aanmeldende Partij. 
270  Randnummers 368-374 van het Voorstel van beslissing . 
271  Afhankelijk van het merk, zie de randnummers 286-291 van het Voorstel van beslissing met toelichting over de gebruikte methode in 
Bijlage B3. 
272 Randnummer 403 van het Voorstel van beslissing. 
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70. De auditeur oordeelde ook dat de toetreding van nieuwe erkende verdelers weinig waarschijnlijk is273. Maar hij 

vernam zoals het College tijdens de zitting dat D’Ieteren oud-concessionarissen in Lubbeek en Zedelgem 

opnieuw erkende. De impact hiervan kon nog niet worden onderzocht.  

 

V.4. Besluit 

71. Het College deelt om deze redenen het oordeel van de auditeur dat er ernstige twijfel bestaat over de 

toelaatbaarheid van de concentratie en beslist een procedure van bijkomend onderzoek te openen bedoeld in 

de artikelen IV.67 tot IV.69 WER. 

 

OM DEZE REDENEN 

 

Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel 66, §1, 2° en artikel 66, §2, 3° WER: 

 

1. Dat de overname door de Holding Groep Delorge BV (Groep Automotive & Mobility Invest NV) van Coox 

Gregor Management BV & Coox Jochem Management BV (Groep Coox), aangemeld bij de Belgische 

Mededingingsautoriteit onder nr. MEDE-C/C-19/0049, binnen het toepassingsgebied valt van de regels 

van concentratietoezicht in het WER, 

 

2. Een procedure van bijkomend onderzoek te openen zoals bedoeld in de artikelen IV.67 tot IV.69 WER.  

 

Aldus beslist op 15 mei 2020 door het Mededingingscollege samengesteld uit Jacques Steenbergen, voorzitter 

van de Belgische Mededingingsautoriteit en van het Mededingingscollege, Frank Naert en Gerben Pauwels, 

assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit. 

 

 

Voor het Mededingingscollege, 

 

 

J. Steenbergen 

voorzitter 

 

                                                      
273 Randnummer 386 van het Voorstel van beslissing. 


