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Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de Mededinging – 
Mededingingswet van 3 april 2013 , artikel IV.63, § 31. 

 
 

1. Op 7 september 2016, 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 uitsluitende zeggenschap over Colfridis Invest NV door West-
Beheer NV.  
 

2.  De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 
bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht (verder “WER”).  
 

3. West-Beheer NV (koper) maakt deel uit van de Distrilog groep, die actief is in België in de 
sector van de integrale logistieke dienstverlening. West-Beheer NV heeft haar zetel in 2830 
Willebroek, Koningin Astridlaan 14.  
 

4. Colfridis Invest NV (doelonderneming) is een vennootschap naar Belgisch recht met 
maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Weversstraat 29. Colfridis Invest NV (hierna 
‘Colfridis’) houdt alle aandelen  aan in Colfridis Distribution BVBA en Colfridis Logistics NV. 
Colfridis is eveneens actief in de sector van de integrale logistieke dienstverlening, maar 
dan meer gefocust op  de opslag, behandeling  en het transport van diepgevroren 
producten.   
 

5. De relevante economische sectoren zijn NACE – code 49.41 (goederenvervoer), NACE-code 
52.10 (opslag in koelpakhuizen en overige opslag) en 52.24 (vrachtbehandeling). 
 

6. 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 200712. 
 

7. 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.  
 

8. 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 
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