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BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT 

Auditoraat

Vereenvoudigde procedure -Beslissing nr. BMA-2015-C/C-14-AUD van 27 mei 2015 
Zaak nr. MEDE-C/C-15/0011: Katoen Natie International SA  en Indaver NV 
Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de Mededinging – 
Mededingingswet van 3 april 2013 , artikel IV.63, § 31. 

 

1. Op 11 mei 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). 
Deze aanmelding heeft betrekking op de voorgenomen transactie waarbij Katoen Natie 
International SA door de overname van 74.99% van de aandelen in Indaver NV uitsluitende 
zeggenschap zal verwerven over Indaver NV en haar dochtervennootschappen. 
 

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. Katoen Natie International SA (koper), gevestigd te 15 Boulevard Joseph II, L-1842 
Luxembourg, is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht.  Katoen Natie 
International SA is een dochtervennootschap van de Katoen Natie groep.  De activiteiten van 
de Katoen Natie groep bestaan uit logistieke en semi-industriële dienstverlening aan 
verschillende bedrijfstakken en havendiensten voor transportondernemingen. 
 

4. Delta NV (verkoper), gevestigd te Poelendaelsingel 10, 4335 JA Middelburg, Nederland, is een 
naamloze vennootschap naar Nederlands recht.  Delta NV is een multi-utility company actief 
in een aantal nutssectoren, waaronder de productie en levering van energie, infra- en 
milieudiensten en digitale services als internet, telefonie en radio en tv-signalen. 
 

5. Indaver NV (doelonderneming), gevestigd te Dijle 17a, 2800 Mechelen, is een naamloze vennootschap 
naar Belgisch recht. Indaver is een onderneming die zich richt op een duurzame en 
milieuverantwoorde verwijdering en verwerking van afvalstoffen, ten behoeve van industriële 
afnemers en regionale overheden. 

 
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) 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 20072. 
 

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.  

                                                 
1  B.S. du 26 april 2013 
2  B.S. van 4 juli 2007 
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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 

 
 

 


