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Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging – Wet van 2 mei 

20191, artikel IV.70, §3 WER 

Zaak nr. MEDE-C/C-21/0018: Koninklijke A-ware Food Group B.V. /FrieslandCampina Belgium NV  

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2021-C/C-17-AUD van 6 oktober 2021 

 

1. Op 22 september 2021 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit 

(hierna: "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 

(hierna: "WER").  

2. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals bepaald 

in artikel IV.70, §1 WER. 

3. A-ware Dairy Products Belgium BV betreft een Belgische dochteronderneming van Koninklijke A-

ware Food Group B.V. (“A-ware”) gevestigd in Nederland.  

4. A-ware is een Nederlands familiebedrijf in de agri-foodindustrie. De onderneming is verdeeld over 

bijna 20 vestigingen in Nederland en België. A-ware is wereldwijd actief. De A-ware groep verricht de 

volgende activiteiten in België: transportdiensten, diensten die verband houden met de handel in 

verpakte kaas, natuurkaas, kaaspoeders, room, dagverse zuivel en dagverse tapas.  

5. FrieslandCampina Belgium NV maakt deel uit van de Royal FrieslandCampina groep 

(“FrieslandCampina”), een grote, internationaal opererende zuivelcoöperatie, gevormd door 

melkveehouders in Nederland, België en Duitsland. FrieslandCampina levert consumentenproducten, 

zoals melk, yoghurt, kaas, kindervoeding en desserts, producten voor de professionele markt, 

waaronder room- en boterproducten, ingrediënten en halffabricaten voor producenten van 

kindervoeding, de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector. De onderneming heeft 

vestigingen in 38 landen en exporteert naar meer dan honderd landen wereldwijd.  

6. De transactie betreft meer bepaald productiefaciliteiten voor melkpoeder en SMC (skimmed milk 

concentrate) van een fabriek in Aalter van FrieslandCampina Belgium NV en specifieke daarmee 

verband houdende zakelijke contracten (hierna: “het target”). 

7. De transactieovereenkomst betreft een verwerving van de uitsluitende zeggenschap door A-ware 

van het target. 
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8. 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) 

zoals 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 . 

9. 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. 

10. 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  

Devi Wyns 
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