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. 

 

 

1. Op 04 februari 2015, ontving de auditeur-generaal van de 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 ( B.S. 26 april 2013). De 

voorgenomen concentratie betreft de overname door ASWEBO NV (koper)  van alle aandelen 

in de NV Aannemingen Van Wellen (AVW) ( doelonderneming ) verkocht  door 

Aannemingsmaatschappij CFE NV  (verkoper).Op basis van de verkoopovereenkomst (SPA) 

van 1 december 2014 zal Aswebo de aandelen verwerven in AVW. 

 

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. CFE ( verkoper), gevestigd te Hermann-Debrouxlaan 40-42, 1160 Brussel, is actief op zes 

verschillende gebieden :bagger- en maritieme werken, bouw, spoor en wegen 

infrastructuurwerken, Multi technieken, vastgoedontwikkeling en-beheer, publiek-private 

samenwerkingen &concessies. 

 

4. Aswebo nv (koper), gevestigd te Booiebos 4, 9031 Gent (Drongen), is actief op vier 

verschillende gebieden :wegenbouw, asfaltproductie, burgerlijke bouwkunde en recyclage. 

 

5. Het over te nemen Aannemingen Van Wellen (AVW) van CFE, gevestigd te  Klinkaardstraat 

198, 2950 Kapellen, is  uitsluitend actief in de wegenbouw en de productie van asfalt 

(doelonderneming).  

 

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 c (i) ( wegenbouw-horizontale relatie) & (ii)  (asfaltproductie-verticale relatie) 

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
2
. 

 

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 Raad voor de Mededinging in de zin van artikel 

IV.61 § 2, 1° van het wetboek.  

  

De auditeur, 

Bert STULENS 
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