
BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT

[C − 2016/11030]
Auditoraat. — Kennisgeving. — Voorafgaande aanmelding van een

concentratie. — Zaak nr. MEDE-C/C-16/0002: Delhaize Group
NV/SA/ Koninklijke Ahold NV

Op 13 januari 2016, ontving de auditeur-generaal van de Belgische
Mededingingsautoriteit een aanmelding van een concentratie in de zin
van artikel IV.10., § 1 van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging
van boek IV en van boek V in het Wetboek van economisch recht
(Belgisch Staatsblad, 26 april 2013). Hierin wordt meegedeeld dat
Koninklijke Ahold NV en Delhaize Group NV/SA zullen fusioneren.

Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector
van de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings-
en genotmiddelen overheersen.

Het Auditoraat verzoekt belanghebbende derden hun eventuele
opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te
maken, bij voorkeur voor 22 januari 2016.

Deze opmerkingen worden per e-mail onder vermelding van refe-
rentie MEDE-C/C-16/0002, toegezonden :

aud@bma-abc.be

*

INTERFEDERAAL CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN
EN BESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE

EN RACISME

[C − 2016/11024]
Raad van Bestuur

Gelet op artikel 8 van het samenwerkingsakkoord dd. 12 juni 2013
tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor
de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en
bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een
gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
Belgisch Staatsblad van 5 maart 2014;

Zijn plaatsvervangend Nederlandstalig lid van de Raad van Bestuur
aangeduid door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 12 novem-
ber 2015 :

— De heer Jan THEUNIS, plaatsvervanger voor de heer Yves
AERTS;

— De heer Selahattin KOCAK, plaatsvervanger voor de heer Jog-
chum VRIELINK.

Is plaatsvervangend Franstalig lid van de Raad van Bestuur aange-
duid door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 12 novem-
ber 2015 :

— De heer Daniel SOUDANT, plaatsvervanger voor de heer Louis-
Léon CHRISTIANS.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

[C − 2016/35049]

Vacaturetekst. — Projectingenieur - Ingenieur (A121) voor de dienst Investeringen en Renovaties van de afdeling
Operationeel Waterbeheer met standplaats Gent. — Ref: 15 46 AOW CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 7 februari 2016. Het generieke deel vindt plaats op 18 februari 2016. Het
functiespecifieke deel vindt plaats op 3 maart 2016.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd.

1. OVER ONS

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de
atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu
en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE

[C − 2016/11030]
Auditorat. — Avis. — Notification préalable d’une opération de

concentration. — Affaire n° MEDE-C/C-16/0002: Delhaize Group
NV/SA/Koninklijke Ahold NV

Le 13 janvier 2016, l’auditeur général de l’Autorité belge de la
Concurrence a reçu une notification de concentration au sens de
l’article IV.10., § 1er, de la loi du 3 avril 2013 portant insertion du livre IV
et du livre V dans le Code de droit économique (Moniteur belge,
26 avril 2013). Il en ressort que Koninklijke Ahold NV et Delhaize
Group NV/SA vont fusionner.

Selon la notification, la concentration concerne le secteur du com-
merce de détail en magasins non spécialisés à prédominance alimen-
taire.

L’Auditorat invite les tiers concernés à transmettre leurs éventuelles
observations sur l’opération de concentration de préférence avant le
22 janvier 2016.

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique
sous la référence MEDE-C/C-16/0002 à l’adresse suivante :

aud@bma-abc.be

CENTRE INTERFEDERAL POUR L’EGALITE DES CHANCES
ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME

ET LES DISCRIMINATIONS

[C − 2016/11024]
Conseil d’administration

Vu l’article 8 de l’accord de coopération entre l’Autorité fédérale, les
Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations
sous la forme d’une institution commune, au sens de l’article 92bis de
la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Moniteur
belge du 5 mars 2014;

Sont membres suppléants néerlandophones du Conseil d’Adminis-
tration désignés par la Chambre des Représentants le 12 novem-
bre 2015 :

— M. Jan THEUNIS, suppléant de M. Yves AERTS ;

— M. Selahattin KOCAK, suppléant de M. Jogchum VRIELINK.

Est membre suppléant francophone du Conseil d’Administration
désignés par la Chambre des Représentants le 12 novembre 2015 :

— M. Daniel SOUDANT, suppléant de M. Louis-Léon CHRIS-
TIANS.
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