
  

 

 

Zaak nr. MEDE-C/C-19/0032 

 

Plukon Food Group B.V. / Pluimveeslachterij Lammens NV 
Samenvatting van de concentratie meegedeeld door de aanmeldende partij 

Op 15 oktober 2019 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een 
aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10 WER. Hierin wordt meegedeeld 
dat Plukon Food Group B.V. (“Plukon”) voornemens is om uitsluitende zeggenschap te 
verwerven over een vooraf bepaald pakket aan activa van het faillissement van 
Pluimveeslachterij Lammens nv (“Lammens”), en anderzijds de zakelijke rechten waarvan 
Lammens Invest bvba en Wijnendale Invest bvba titularis zijn. 
Plukon is actief in de sector van het pluimveevlees en beschikt over elf pluimveeslachterijen 
en zeven bewerkings- en verpakkingsfabrieken, verspreid over Nederland, Duitsland, België, 
Frankrijk en Polen. Het bedrijf is actief in het slachten en versnijden van pluimvee, de productie 
van vers, diepgevroren en bewerkt pluimveevlees en van kant-en-klaarmaaltijden. 
Lammens was tot voor kort eveneens actief in de sector van het pluimveevlees. Zij slachtte en 
produceerde kip en kalkoen en verdeelde daarnaast ook andere vleesproducten zoals konijn en 
wild. Het bedrijf is gevestigd in Torhout. Op 17 juni 2019 werd Lammens failliet verklaard bij 
vonnis van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende. 
Lammens Invest en Wijnendale Invest zijn de ondernemingen die titularis zijn van de zakelijke 
rechten (i.e. de gronden, de gebouwen, het vruchtgebruik,…) die verband houden met de 
activiteiten van Lammens, en hebben daarnaast geen andere activiteiten. 
Er bestaat op dit ogenblik geen overlap tussen de activiteiten van Plukon en Lammens, daar 
Lammens geen commerciële activiteiten meer uitoefent. Mochten de voormalige activiteiten 
van Lammens echter in aanmerking worden genomen voor de beoordeling van deze 
aanmelding, dan zijn de markt voor (i) de inkoop van slachtpluimvee, (ii) de verkoop van 
pluimveevlees, alsook (iii) de verkoop van abattoire bijproducten van pluimvee relevant. 
Overeenkomstig artikel IV.70, §1 WER hebben Partijen om de toepassing van de 
vereenvoudigde procedure gevraagd. 

 

 


