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Auditoraat

 

Wetboek van Economisch Recht, Boek IV - artikel IV.70, §3 WER  

Zaak nr. MEDE-CC-22/0043: Katoen Natie / Mexico Natie Group 

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2023-CC-03-AUD van 30 januari 2023 
 

1. Op 12 januari 2023 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”). De voorgenomen concentratie betreft het 

verwerven door Katoen Natie NV en zijn verbonden vennootschappen (hierna genoemd 

Katoen Natie) van alle aandelen gehouden door [VERTROUWELIJK] (de Verkopers) in 

verschillende entiteiten die gezamenlijk de Mexico Natie Groep wordt genoemd.  

 

2. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 

bepaald in artikel IV.70, §1 WER. 

 

3. Katoen Natie NV, met ondernemingsnummer (0404.778.426) en met maatschappelijke zetel 

te Van Aerdstraat 33, 2060 Antwerpen, is actief in het exploiteren van haventerminals voor 

het laden en lossen van stukgoederen, containers en andere producten, het leveren van 

logistieke diensten voor het opslaan en behandelen van producten, het leveren van semi-

industriële diensten alsook process engineering en supply chain engineering. 

 
4. Mexico Natie Groep bestaat uit verschillende entiteiten. Katoen Natie zal uitsluitend 

zeggenschap verwerven over Mexico Natie NV (ondernemingsnummer 0404.784.958), 
BeNeduw NV (ondernemingsnummer 0417.651.019), Cargo Care Belgium NV 
(ondernemingsnummer 0876.906.427), Blue Star Storage NV (ondernemingsnummer 
0439.750.290), Cargo Natie BV (ondernemingsnummer 0748.446.852), Cargonet NV 
(ondernemingsnummer 0426.207.904), Nieuwe Hoop Natie NV (ondernemingsnummer 
0870.613.305), en Tejo Duw BV (ondernemingsnummer 0449.113.067). Deze 
ondernemingen zijn actief in het aanbieden van logistieke diensten, opslag, 
stuwadoorsdiensten, expeditie en transport in en rond de Haven van Antwerpen.  
 

5. 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 II.1. c) i) en ii) opgenomen in de nadere regels voor een vereenvoudigde 
aanmelding van concentraties zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de 
Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007. 
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6. 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. 

 

7. Conform 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, 2 ° WER.  

 
 

De auditeur, 
 

Bert Stulens 
 


