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1. Op 19 juli 2018 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (verder 
“BMA”) een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van het Wetboek van 
Economisch Recht - Bescherming van de mededinging - Mededingingswet van 3 april 2013. De 
voorgenomen concentratie betreft de verwerving van uitsluitende zeggenschap door Groep Danis 
NV (verder “Groep Danis”) over Vannieuwenhuyse NV (verder “Vannieuwenhuyse”). 

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. Groep Danis (koper) met maatschappelijke zetel te Knijffelingstraat 15, 8851 Koolskamp, is actief 
in de agro-industrie op vier gebieden: (i) productie en commercialisering van grondstoffen voor 
de mengvoederindustrie (soja), (ii) productie en commercialisering van mengvoeders, (iii) 
productie en commercialisering van vleesvarkens en (iv) productie en commercialisering van 
varkenskarkassen (de slacht van varkens).  

4. Vannieuwenhuyse (doelonderneming) met maatschappelijke zetel te Esenstraat 22A, 8610 
Kortemark, is actief in de voedingssector met als voornaamste activiteit de aankoop van levende 
varkens om die vervolgens te laten slachten om tenslotte de verkregen karkassen te versnijden 
en eventueel uit te benen. Vannieuwenhuyse verkoopt slechts in mindere mate levende varkens 
of karkassen. 

5. [VERTROUWELIJK] 
6. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt 

binnen het toepassingsgebied van Boek IV. WER en 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 Mededinging op 8 juni 2007 . 

7. Zoals bepaald in artikel IV.63, § 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. Conform artikel IV.63, § 4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een toelatingsbeslissing 
van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.61, § 2, 1° WER.  

De auditeur – Carl Wettinck 
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