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Boek IV - Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van de mededinging –  
artikel IV. 70 §3 WER  
Zaak nr. MEDE-C/C-22/0036: Hempo BV / Teugels Invest BV- Teugels BV- Vleesgroothandel 
Rima NV en Rikstrans BV    
Vereenvoudigde procedure – Beslissing nr. BMA-2022-C/C-42-AUD van 13 december 2022 
 
 

1. Op 30 november 2022 ontving de Auditeur-generaal van de Belgische 
Mededingingsautoriteit (hierna: “BMA”) een aanmelding van een concentratie in de zin van 
artikel IV.10, §1 van het Wetboek van economisch recht (hierna “WER”).  

2. De voorgenomen concentratie betreft een koopovereenkomst tot overdracht van 100% van 
de aandelen van Teugels BV (hierna “Teugels”), Teugels Invest BV (hierna “Teugels Invest”), 
Vleesgroothandel Rima NV (hierna “Rima”) en Rikstrans BV (hierna “Rikstrans”) (hierna 
gezamenlijk “de Target”) door JMM Investment & Management VOF, de heer Bart Teugels 
en mevrouw Carla De Baerdemaeker (hierna gezamenlijk “de Verkopers”) aan Hempo BV 
(hierna “Hempo”). Hempo verwerft op deze manier de uitsluitende zeggenschap over de 
Target. 

3. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 
bepaald in artikel IV.70, §1 WER.  

4. Hempo is een Belgische holding onder de controle van Frelotte BV en Hemcor BV, die op 
hun beurt eveneens de controle uitoefenen over Hemelaer NV en CDM NV. Hemelaer NV 
en CDM NV zijn actief in de aankoop van levende runderen en kalveren voor de slacht (in 
loonslacht) en in de verkoop van vers runds-, kalfs-, wild- en lamsvlees respectievelijk in de 
verkoop van citrus- en limoensappen. 

5. Teugels is een Belgische vennootschap actief in de aankoop van levende runderen en 
varkens voor de slacht (beide in loonslacht) en in de verkoop van vers runds-, kalfs-, 
varkens- en paardenvlees. 

6. Teugels Invest is een vastgoedvennootschap.  

7. Rima is een Belgische vennootschap voornamelijk actief in de aankoop van levende 
runderen en varkens voor de slacht (beide in loonslacht). Daarnaast is Rima actief in de 
verkoop van vers runds- en varkensvlees en van abattoire bijproducten. 

8. Rikstrans is een Belgische transportmaatschappij die instaat voor het vervoer van eigen 
vlees.  
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9. 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 20071. 

10. 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.  

11. Overeenkomstig 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, 

               Adélaïde Nys 
 

 
1  B.S. van 4 juli 2007.  


