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Vereenvoudigde procedure  –  Beslissing nr. BMA-2017-C/C-04-AUD van 13 februari 2017 
Zaak nr. MEDE-C/C-17/0002 : Verbist Wallonie NV / Ets. Adriaens NV  
Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de Mededinging – 
Mededingingswet van 3 april 2013 , artikel IV.63, § 31. 
  

1. Op 24 januari 2017, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit 
een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10. § 1 van de wet van 3 april 
2013 houdende invoeging van boek IV en van boek V in het Wetboek van economisch recht 
(B.S., 26 april 2013). De voorgenomen concentratie  betreft de verwerving van de controle 
over Ets. Adriaens NV door Verbist Wallonie NV.  

2. De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure 
zoals bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht. 

3. Verbist Wallonie NV is in België voornamelijk actief als koper van levende runderen voor de 
slacht en als verkoper van vers rundsvlees. Daarnaast is zij tevens verkoper van bewerkt 
rundsvlees en verkoper van abattoire bijproducten. De maatschappelijke zetel bevindt zich 
te 8870 Izegem, Gentseheerweg 78. 

4. De doelonderneming, Ets. Adriaens NV (hierna “Adriaens”), is actief als (i) koper van 
levende runderen voor de slacht en (ii) verkoper van vers rundsvlees. Daarnaast is zij 
tevens (iii) verkoper van abattoire bijproducten. De maatschappelijke zetel van Adriaens 
bevindt zich te 9620 Zottegem (Velzeke), Slachthuisstraat 1.   

5. De verkopers zijn Covavee CVBA met maatschappelijke zetel te 3110 Rotselaar, Wingepark 
5 B bus 202 en Agri Investment Fund CVBA met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, 
Diestsevest 32 bus 5 b. 

6. De relevante economische sectoren zijn NACE-codes  101 (Verwerking en conservering van 
vlees), 1011 (verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte), 1013 
(vervaardiging van producten van vlees) en 4632 (groothandel in vlees en vleesproducten). 

7. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie 
valt binnen het toepassingsgebied van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht 
en categorie 1, C : “… twee of meer ondernemingen fuseren, of één of meer 
ondernemingen verwerft of verwerven de uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap over 
een andere onderneming en : i) twee of meer van de partijen bij de concentratie verrichten 
bedrijfsactiviteiten op dezelfde productmarkt en geografische markt (horizontale relatie), 
mits hun gezamenlijke marktaandeel  minder dan 25% bedraagt,…” opgenomen in de 
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nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals goedgekeurd 
door de Algemene Vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007 .  

8. Zoals bepaald in artikel IV.63, § 3 van het Wetboek van Economisch Recht 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. Conform artikel IV.63, § 4 van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te 
worden beschouwd als een toelatingsbeslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit in 
de zin van artikel IV.61 § 2, 1° van het wetboek. 

De auditeur 

Antoon Kyndt 

 


