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 Op 3 september 2018, 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. De voorgenomen concentratie betreft het opstarten van een 

activiteit waardoor A&U Energie NV, gezamenlijk gecontroleerd door Aspiravi NV en Unilin BVBA, een 

volwaardig karakter verkrijgt in de zin van Art. IV.6. §2 WER.  

 De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals bepaald 

in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht.  

 Aspiravi NV met maatschappelijke zetel te Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harebelke, die deel uitmaakt van 

de Aspiravi-groep, is hoofdzakelijk in België actief in de sector van hernieuwbare energie, in hoofdzaak 

windenergie, maar exploiteert ook installaties voor groene energieproductie uit biomassa-afval. 

 Unilin BVBA met maatschappelijke zetel te Ooigemstraat, 8710 Wielsbeke, is een producent van 

laminaat, parket en vinyl, spaan- en MDF-platen, decoratieve panelen, dakelementen en isolatieplaten. 

 A&U Energie NV met maatschappelijke zetel te Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke, zal eigenaar zijn 

van de op heden nog te bouwen energiecentrale te Wielsbeke. A&U Energie zal zowel groene stroom 

(elektriciteit en groene stroomcertificaten), groene warmte en restmetalen produceren. Voor de groene 

warmte zal een stoomnetwerk worden aangelegd.  

 De thermische energie, de restmetalen en de GSC die door de centrale gegenereerd worden, zal A&U 

Energie onder meer, aan derden verkopen. De elektriciteit zal aan de moedervennootschappen  verkocht 

worden. 

 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  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. 

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



 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.  

 Conform artikel IV.63, § 4 van het Wetboek van Economisch Recht dient deze brief te worden 

beschouwd als een toelatingsbeslissing van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.61 § 2, 1° van 

het wetboek.  

 

De auditeur – Anne-Charlotte Prévot 


