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Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de opstart van een energiecentrale 

door Aspiravi NV en Unilin BVBA goed  

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 20 september 2018 het opstarten 

goedgekeurd van een activiteit waardoor A&U Energie NV, gezamenlijk gecontroleerd door Aspiravi NV en 

Unilin BVBA, een volwaardig karakter verkrijgt in de zin van Art. IV.6. §2 WER. 

De concentratie werd aangemeld op 3 september 2018 en de toepassing van de vereenvoudigde procedure 

werd aangevraagd.  

Aspiravi NV is hoofdzakelijk in België actief in de sector van hernieuwbare energie, in hoofdzaak windenergie, 

maar exploiteert ook installaties voor groene energieproductie uit biomassa-afval. Unilin BVBA is een 

producent van laminaat, parket en vinyl, spaan-en MDF-platen, decoratieve panelen, dakelementen en 

isolatieplaten. 

A&U Energie NV zal eigenaar zijn van de op heden nog te bouwen energiecentrale te Wielsbeke. A&U Energie 

zal zowel groene stroom (elektriciteit en groene stroomcertificaten), groene warmte en restmetalen 

produceren. Voor de groene warmte zal een stoomnetwerk worden aangelegd.  

In haar beslissing van 20 september 2018 constateert de BMA dat aan de voorwaarden voor de toepassing 

van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot 

verzet.  

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:  

Véronique Thirion  
Auditeur-generaal  
Tel: +32 (2) 277 93 53  
E-mail: veronique.thirion@bma-abc.be 
Website: www.mededinging.be 

 

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het 

definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA mededingingsbeperkende 

praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste fusies en overnames. De 

BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten en de Europese Commissie binnen het 

Europees Mededingingsnetwerk (ECN). 
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