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BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT 

     Auditoraat 

 

Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging – artikel IV.70, §3 WER 
Zaak nr. MEDE-C/C-22/0009: KIWA NV / Vinçotte Inter NV 
Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2022-C/C-16-AUD van 12 mei 2022 
 
 
 

1. Op 26 april 2022 ontving de Auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit 

(hierna: “BMA”) een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, §1 van 

het Wetboek van economisch recht (hierna: “WER”).  

2. De voorgenomen concentratie houdt in dat Kiwa NV uitsluitende zeggenschap zou 

verwerven over Vinçotte Inter NV door de overname van alle aandelen van Vinçotte 

Private Foundation in Vinçotte Inter NV.   

3. De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde 

procedure zoals bepaald in artikel IV.70, §1 WER.  

4. KIWA NV (ingeschreven bij het KVK (Nederland) met nummer 27039108), met 
maatschappelijke zetel te Sir Winston Churchilllaan, 273, postbus 70, 2280 AB Rijswijk, is  
een internationale certificatieorganisatie die gespecialiseerd is in diensten op het gebied 
van testen, inspectie en certificering (hierna: TIC-diensten). 
 

5. Vinçotte is een private stichting (met KBO-nummer 0677.704.653), met 
maatschappelijke zetel te Jan Olieslagerslaan, 35, 1800 Vilvoorde. Vinçotte is een 
Belgische holdingvennootschap met dochtervennootschappen die TIC-diensten 
aanbieden in, onder meer, België, Nederland en Luxemburg. 

6. Vinçotte Inter NV (met KBO nummer 0418.725.937), met maatschappelijke zetel te Jan 

Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, is een Belgische onderneming die TIC -diensten 

aanbiedt in, onder meer, België, Nederland en Luxemburg.   

7. Uit onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt 

binnen het toepassingsgebied van boek IV van het Wetboek van Economische Recht en 

categorie II.1. c) i) opgenomen in de nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding 

van concentraties zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad voor 
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de Mededinging op 8 juni 20071 en punt 3 a) van de Aanvullende regels betreffende de 

vereenvoudigde procedure bij concentraties zoals goedgekeurd door het Directiecomité 

van de BMA op 8 januari 2020 van toepassing. 2 

8. Zoals bepaald in artikel IV. 70, § 3 WER, stelt de auditeur vast dat aan de voorwaarden 

voor toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde 

concentratie geen aanleiding geeft tot verzet.  

9. Overeenkomstig artikel IV.70, § 4 WER, geldt de beslissing van de auditeur als een 
beslissing van het Mededingingscollege dat de concentratie toelaatbaar is. 
 

                                 De auditeur, 

                                

                               Karel Marchand 

 

 

 
1 B.S van 4 juli 2007.  
2 B.S. van 20 januari 2020.  


