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Beslissing van 16 februari 2000 - nr. 2000 – C/C – 03
INZAKE :

CORONA-LOTUS N.V., met maatschappelijke zetel te 9971 LEMBEKE, Gentstraat 5.

en :

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ N.V., met maatschappelijke zetel te 6280 LORVAL-
GERPINNES, rue de la Blanche Borne 13.

Gezien de aanmelding aan het Secretariaat van de Raad voor de Mededinging van een concentratie door de
partijen voornoemd gezamenlijk ingediend op 5 januari 2000;

Gezien de mededeling conform artikel 32 bis § 1 van de Wet van de aanmelding van de concentratie op 6 januari
2000 door het secretariaat aan het korps van verslaggevers;

Gezien de stukken van het dossier en het gemotiveerd verslag van de Dienst voor de Mededinging zoals dit op
24 januari 2000 werd overgemaakt aan de verslaggever;

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever zoals dit op 28 januari 2000 werd opgesteld en op 31
januari 2000 werd betekend aan de Raad;

Gehoord het verslag van de verslaggever de heer Johan Isselée;

Gehoord de aanmeldende partijen in hun toelichtingen;

1. Beide aanmeldende partijen zijn ondernemingen in de zin van artikel 1 van de Wet van 5 augustus 1991 tot
bescherming van de economische mededinging zoals gecoördineerd door het Koninklijk Besluit van 1 juli 1999;

2. De aangemelde concentratie valt uiteen in twee delen :

� Vooreerst maakt de Nationale Portefeuillemaatschappij zich  sterk  dat  haar  dochteronderneming  Suzy
aan Corona-Lotus alle merken, handelsnamen, eventuele octrooien en andere intellectuele rechten, recepten
voor en know-how verbonden aan wafels en galetten gecommercialiseerd door Suzy alsook haar cliënteel
met inbegrip van de lopende afname-overeenkomsten zal verkopen, met dien verstande dat deze producten
dan in de toekomst in vestigingen van Corona zullen vervaardigd worden en dat Suzy haar maatschappelijke
naam zal veranderen;

� Vervolgens gaan de aanmeldende partijen over tot de oprichting van een full fonction joint venture voor de
private label productie- en verkoopactiviteiten van wafels en galetten van Corona-Lotus N.V. en de
Nationale Portefeuillemaatschappij door de verkoop van 50 % van de aandelen van Interwaffles N.V. aan
Corona-Lotus N.V., terwijl de andere 50 % van de aandelen van Interwaffles N.V. zullen worden
aangehouden door de Nationale Portefeuillemaatschappij, waarbij de aanmeldende  partijen  zijn
overeengekomen  dat  deze  joint-venture N.V. Interwaffles, die door hen gezamenlijk zal gecontroleerd
worden, een nieuwe productie-eenheid zal bouwen en over een volledig eigen management zal beschikken;

Uit de voorliggende stukken blijkt dat deze operaties een concentratie zijn in de zin van artikel 9 § 1 van de Wet
tot Bescherming van de economische mededinging zoals gecoördineerd op 1 juli 1999;

3. De princiepsovereenkomst werd ondertekend op 25 november 1999, terwijl de aanmelding pas gebeurde op 5
januari 2000, hetzij buiten de termijn voorzien in artikel 12 § 1 van de Wet waarbij de laatst nuttige dag 25
december 1999 was;

Partijen merken op dat de Raad gesloten was vanaf 24 december 1999 te 12 uur tot en met 4 januari 2000;

De door artikel 12, § 1, voorziene termijn wordt niet verlengd door artikel 23 van het koninklijk besluit van 15
maart 1993 betreffende de procedures inzake de bescherming van de economische mededinging (zie o.m.
Vandermeersch, D., De Mededingingswet, Kluwer Rechtswetenschappen, Deel II, Hoofdstuk 15, Afdeling 2, §
2). In casu heeft de laattijdigheid echter geen enkel gevolg gehad, zodat er geen reden is om een boete op te
leggen.

4. De wettelijke drempels bepaald in artikel 11 § 1 van de Wet van 5 augustus 1991 zoals gecoördineerd door
K.B. van 1 juli 1999 werden overschreden, zodat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van
voormelde wet valt;

5. De ondernemingen die het voorwerp uitmaken van de transactie zijn actief op de " markt van zoete koekjes en
het gebak ";

De relevante geografische markt is tenminste Europees;
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De markt voor koekjes en gebak wordt gekenmerkt door een levendige concurrentie;

Verder blijkt de sector, alleszins het overgrote deel ervan, geen problemen te zien in de voorliggende
concentratie;

Uit het verslag van de Dienst blijkt dat de betrokken ondernemingen samen minder dan 25 % van de betrokken
markt controleren;

6. De Raad voor de Mededinging besluit dan ook dat de concentratie binnen het toepassingsgebied van de Wet
tot bescherming van de economische mededinging valt (artikel 33 § 1 van de Wet) en dat er geen redenen zijn
om zich tegen deze concentratie te verzetten, zodat de concentratie toelaatbaar moet verklaard worden (artikel 33
§ 2.1.a) van de Wet);

OM DEZE REDENEN,
De Raad van de Mededinging,

Verzet zich niet tegen deze concentratie vermits er geen ernstige twijfel bestaat over de toelaatbaarheid ervan en
beslist dat deze concentratie toelaatbaar is;

Aldus uitgesproken op 16 februari 2000 door de Kamer voor de Raad van de Mededinging samengesteld uit :

de heer Frank Deschoolmeester, kamervoorzitter,

de heren Olivier Gutt, Peter Poma en Robert Vanosselaer, leden.


