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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 30 juni 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 Mededingingswet van  3 april 2013 ( B.S. 26 april 2013). De voorgenomen 
concentratie bestaat in de verwerving door Univeg Belgium NV van gezamenlijke zeggenschap 
over H-Fruit en H-Ppack, samen met de Veiling Haspengouw. De Veiling heeft momenteel 
uitsluitende zeggenschap over H-Fruit en H-Ppack.  

 
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. Univeg Belgium NV, met maatschappelijke zetel in 2860 Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 1 
en met ondernemingsnummer 0459.881.552,  is de 100% dochtermaatschappij van Univeg BV 
die op haar beurt een 100% dochtermaatschappij is van Univeg Holding BV. Deze laatste is 
een 100% dochtermaatschappij van Fieldlink NV. Samen vormen zij de Univeg Groep (hierna 
“Univeg”). Univeg is een internationaal actieve onderneming, gespecialiseerd in de verkoop 
van verse groenten en fruit, bloemen en planten. Univeg is voornamelijk actief als 
groothandelaar van verse groenten en fruit. Univeg verkoopt haar producten rechtstreeks aan 
retailers en slechts in beperkte mate aan andere groothandelaars buiten België.  
 
De Europese Commissie verleende op 22 mei 2015 haar goedkeuring aan de combinatie van 
Univeg, Greenyard Foods NV en Peatinvest NV onder de uitsluitende zeggenschap van Deprez 
Holding . Op 19 juni 2015 keurde een buitengewone aandeelhoudersvergadering van 
Greenyard Foods de bedrijfscombinatie tussen Greenyard Foods, Univeg en Peatinvest goed. 
Greenyard Foods is actief in het verwerken en verkopen van diepvriesgroenten en -fruit 
(binnen de Pinguin-divisie), groenten en fruit in conserven (binnen de Noliko-divisie) en “kant-
en-klare” maaltijden. 
 

4. De Veiling Haspengouw CVBA, met maatschappelijke zetel te Tongersesteenweg 152, 3800 
Sint-Truiden en ondernemingsnummer 0415.267.589,  is een coöperatie van telers van 
kwaliteitsvol hard- en zachtfruit. De Veiling heeft de vorm van een coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft 375 vennoten. De Groep Veiling 
Haspengouw bestaat uit de coöperatieve producentenorganisatie, de werkmaatschappij H-
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Fruit en een aantal andere dochterondernemingen die instaan voor het koelen, sorteren en 
verpakken van fruit. 
 

5. De twee doelvennootschappen, H-Ppack CVBA en H-Fruit NV, met hun maatschappelijke zetel 
te Tongersesteenweg 152, 3800 Sint-Truiden (respectievelijke ondernemingsnummers 
0832.487.157 en 0894.639.215). H-Fruit NV is de verkooporganisatie voor al het hard- en 
zachtfruit dat wordt vermarkt via de Veiling. H-Ppack CVBA is een dochteronderneming van 
de Veiling die een sorteer- en verpakkingsstation voor appelen en peren uitbaat. 
 

 
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, ii) één of meer van de partijen bij 
de concentratie verrichten bedrijfsactiviteiten op een productmarkt die zich stroomopwaarts 
of stroomafwaarts bevindt van een productmarkt waarop een andere partij bij de 
concentratie bedrijfsactiviteiten verricht (verticale relatie), mits hun individuele of 
gezamenlijke marktaandelen minder dan 25% bedragen…” 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 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 
 
 


