PUBLIEKE VERSIE

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT
Auditoraat

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2019-C/C-36-AUD van 25 oktober
Zaak nr. MEDE-C/C-19/0032: Plukon Food Group B.V. /Pluimveeslachterij Lammens NV
Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging Mededingingswet van 2 mei 20191 , artikel IV.70, § 3 Boek IV.

1. Op 15 oktober 2019 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit
(verder “BMA”) een aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van de wet
van 2 mei 2019 houdende wijzigingen van boek I “Definities”, van boek XV “rechtshandhaving” en
vervanging van boek IV “Bescherming van de mededinging” van het Wetboek van economisch
recht. De voorgenomen concentratie betreft de verkrijging van uitsluitende zeggenschap door
Plukon Food Group B.V. (verder “Plukon”) over een vooraf bepaald pakket aan activa van het
faillissement van Pluimveeslachterij Lammens NV (verder “Lammens”) en anderzijds de zakelijke
rechten waarvan Lammens Invest BVBA en Wijnendale Invest BVBA titularis zijn.

2. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals
bepaald in artikel IV.70, § 1 van het Wetboek van economisch recht (verder “WER”).

3. Plukon met maatschappelijke zetel te Industrieweg 36 9091 AZ Wezep Nederland en met
handelsregisternummer 30255837, is actief in de markt van het pluimveevlees en beschikt over
elf pluimveeslachterijen en zeven bewerkings- en verpakkingsfabrieken, verspreid over
Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Polen. Plukon is actief in het slachten en versnijden van
pluimvee, de productie van vers, diepgevroren en bewerkt pluimveevlees en van kant-enklaarmaaltijden.

4. Lammens, voorheen gevestigd te Wijnendale Stationsstraat 8, 8820 Torhout België met
ondernemingsnummer BE0413.748.055, was tot voor kort actief in de sector van het
pluimveevlees. Zij slachtte en produceerde kip en kalkoen en verdeelde daarnaast ook andere
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vleesproducten zoals konijn en wild. Lammens werd failliet verklaard op 17 juni 2019 door de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende.

5. Lammens Invest BVBA met maatschappelijke zetel te Wijnendale Stationsstraat 8, 8820 Torhout
België met ondernemingsnummer BE0686.569.463 en Wijnendale Invest BVBA met
maatschappelijke zetel te Wijnendale Stationsstraat 4, 8820 Torhout België en met
ondernemingsnummer BE0691.766.188, zijn ondernemingen die titularis zijn van de zakelijke
rechten (i.e. de gronden, de gebouwen, het vruchtgebruik, …) die verband houden met de
activiteiten van Lammens.

6. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt
binnen het toepassingsgebied van het Boek IV WER en categorie II. 1. c) 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.70, § 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.70, § 4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een toelatingsbeslissing
van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.66 § 2, 1° WER.

De auditeur

Bert Stulens

2

B.S. van 4 juli 2007.

