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Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2020-CC-06-AUD van 10 februari 2020 

1. Op 22 januari 2020 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 oprichting van een gemeenschappelijke onderneming (“JV Transport”) door Fiege 
Warenhaus Logistik GmbH & Co. KG (verder “Fiege”) en Galeria Karstadt Kaufhof GmbH (verder “Galeria”). 
Deze JV Transport zal logistieke diensten verlenen[…]. 

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

3. Fiege, gevestigd te Greven, Duitsland, is een indirecte dochteronderneming van Fiege Logistik 
Holding Stiftung & Co. KG met zetel in Greven. De hoofdactiviteit van Fiege is het verwerven en beheren 
van aandelen in operationele logistieke dienstverleners, die met name actief zijn op het gebied van 
logistieke diensten voor warenhuizen en detailhandel. Deze diensten omvatten het vervoer van goederen, 
expeditie, opslag, diverse e-commerce diensten en het regelen van pakketbezorging.  

4. Galeria is een onrechtstreekse 100% dochteronderneming van Signa Retail GmbH, gevestigd te 
Freyung 3, A-1010 Wenen, Oostenrijk. Galeria exploiteert een keten van warenhuizen in Duitsland. De 
retailportefeuille van Galeria omvat een breed scala aan producten, waaronder, maar niet beperkt tot, 
textiel, schoenen, sportkleding en -uitrusting, koffers, tassen en rugzakken, enz.  

5. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt 
binnen het toepassingsgebied van boek IV WER en categorieën II. 1. a) i) en ii) en/of II. 1. c) i) en ii) 
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 24 mei 2019. 
2  B.S. van 4 juli 2007.  



6. 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.  

7. 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, 

Carl Wettinck 


