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08 december 2022 

 

De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van Quality Meat Processors NV door DGS Group 

B.V. goed  

Op 7 december 2022 heeft de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de overname van Quality Meat Processors 

NV (QBMP) door DGS Group B.V. (DGS Group) goedgekeurd. 

De concentratie werd aangemeld op 17 november 2022 en de toepassing van de vereenvoudigde procedure 

werd aangevraagd. 

DGS Group is een Nederlandse vennootschap die opereert onder de commerciële naam “Group of Butchers” 

en actief is op het gebied van de productie en verkoop van een gamma van ambachtelijke bewerkte vleeswaren 

(charcuterie), vleesproducten, salades en tapas, hoofdzakelijk aan retailers (supermarkten) in Nederland, 

Duitsland en in een beperkte mate in België. DGS Group produceert enkel private label, aldus geen 

merkproducten. Tot slot versnijdt DGS Group slechts in zeer beperkte mate vlees van derden, en dit e nkel in 

Nederland. 

QBMP is een Belgische holding waarin, via het vehikel van een tweede holding Remic NV (“Remic”), de 

activiteiten van drie vennootschappen werden ondergebracht: Vleeswaren De Keyser NV (“VDK”), Guina NV 

(“Guina”) en Salaisons des Ardennes NV (“SDA”). Deze activiteiten omvatten in hoofdzaak de productie en 

verkoop van een breed scala aan vleesproducten, hoofdzakelijk aan supermarkten en in beperkte mate aan 

groothandelaars, aan foodservice en aan de industrie. De vennootschappen zijn daarnaast, weliswaar in 

mindere mate, actief in het versnijden en verpakken van bewerkte vleeswaren voor derden.  Tot slot worden 

ook in beperkte mate aperitiefhapjes (beperkt tot salamiblokjes en minisalami’s) verkocht en verkoopt QBMP 

bewerkte vleeswaren die als onderdeel dienen van “gemaksproducten” (convenience products) .  

In haar beslissing van 7 december 2022 stelt de BMA vast 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 op te nemen met: 

Damien Gerard 

Auditeur-generaal 

Tel: +32 (2) 277 76 57 

E-mail: damien.gerard@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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