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PERSBERICHT 
Nr. 43/2022 

14 december 2022 

De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van Teugels BV, Teugels Invest BV, 

Vleesgroothandel Rima NV en Rikstrans BV door Hempo BV goed 

Op 13 december 2022 heeft de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de overname van Teugels BV 

(Teugels), Teugels Invest BV (Teugels Invest), Vleesgroothandel Rima NV (Rima) en Rikstrans BV (Rikstrans) 

door Hempo BV (Hempo) goedgekeurd. 

De concentratie werd aangemeld op 30 november 2022 en de toepassing van de vereenvoudigde procedure 

werd aangevraagd. 

Hempo is een Belgische holding onder de controle van Frelotte BV en Hemcor BV, die op hun beurt eveneens 

de controle uitoefenen over Hemelaer NV en CDM NV. Hemelaer NV en CDM NV zijn actief in de aankoop van 

levende runderen en kalveren voor de slacht (in loonslacht) en in de verkoop van vers runds -, kalfs-, wild- en 

lamsvlees respectievelijk in de verkoop van citrus- en limoensappen. 

Teugels is een Belgische vennootschap actief in de aankoop van levende runderen en varkens voor de slacht 

(beide in loonslacht) en in de verkoop van vers runds-, kalfs-, varkens- en paardenvlees. 

Teugels Invest is een vastgoedvennootschap.  

Rima is een Belgische vennootschap voornamelijk actief in de aankoop van levende runderen en varkens voor 

de slacht (beide in loonslacht). Daarnaast is Rima actief in de verkoop van vers runds- en varkensvlees en van 

abattoir bijproducten. 

Rikstrans is een Belgische transportmaatschappij die instaat voor het vervoer van eigen vlees.  

In haar beslissing van 13 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 de finiëren 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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