
  
 

PUBLIEKE VERSIE 

1 
 

 
BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT 

Auditoraat 

 

 Boek IV - Wetboek van Economisch Recht – artikel IV. 70 §3 WER  
 Zaak nr. MEDE-C/C-22/0033: DGS Group B.V. / Quality Belgian Meat Processors NV. 
 Vereenvoudigde procedure – Beslissing nr. BMA-2022-C/C-40-AUD van 7 december 2022 
 
 
1. Op 17 november 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 betreft een koop-verkoopovereenkomst tot overdracht van 
100% van de aandelen in Quality Belgian Meat Processors NV (hierna “QBMP”) door Bencis 
Buyout Fund IV A C.V., Bencis Buyout Fund IV B C.V., en Kong Invest BV (hierna “de Verkopers”) 
aan DGS Group B.V. (hierna “DGS Group”). DGS Group verwerft op deze manier de uitsluitende 
zeggenschap over QBMP en haar dochterondernemingen. 

3. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 
bepaald in artikel IV.70, §1 WER.  

4.   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 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 enkel in Nederland. 

5. QBMP is een Belgische holding waarin, via het vehikel van een tweede holding Remic NV, de 
activiteiten van drie vennootschappen werden ondergebracht: Vleeswaren De Keyser NV, 
Guina NV en Salaisons des Ardennes NV. Deze activiteiten omvatten in hoofdzaak de productie 
en verkoop van een gamma van vleesproducten, hoofdzakelijk aan supermarkten en in 
beperkte mate aan groothandelaars, aan foodservice en aan de industrie. De vennootschappen 
zijn daarnaast, 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).  

6. Uit onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt binnen 
het toepassingsgebied van boek IV van het Wetboek van Economische Recht, 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 de 
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Mededinging op 8 juni 20071 en punt 3 a) opgenomen in de Aanvullende regels betreffende de 
vereenvoudigde procedure bij concentraties zoals goedgekeurd door het Directiecomité van de 
BMA op 8 januari 20202.  

7. 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.  

8. Overeenkomstig artikel IV.70, § 4 WER, dient deze brief te worden beschouwd als een 
toelatingsbeslissing van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.66 §2, 1° WER. 

De auditeur, 

Charlotte Delmeire 
 

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


