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Boek IV Wetboek van Economisch Recht - Bescherming van de Mededinging - Wet van 2 mei 20191, 
artikel IV.70, § 3 Boek IV  

Zaak nr. MEDE-C/C-21/0017: Indufin Investment Fund NV (Groep De Eik) – De heer Jeroen Nys / 
Landia NV 

Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2021-C/C-14-AUD van 7 juli 2021 

 

1. Op 24 juni 2021 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 verkrijging van gezamenlijke zeggenschap door Indufin 

Investment Fund NV (Groep De Eik) en de heer Jeroen Nys over Landia NV (waaronder de Belgische 

dochteronderneming Varo NV). 

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

in artikel IV.70, § 1 van het Wetboek van economisch recht (verder “WER”).  

3. Indufin Investment Fund NV met maatschappelijke zetel te Eikelenbergstraat, 20, 1700, Dilbeek en 

met ondernemingsnummer 0729.597.376 is een Belgisch investeringsfonds en beschikt actueel over 

participaties in  ondernemingen actief in het aanbieden van IT en business technologie oplossingen en 

digitale marketing diensten.  

4. De Varo Groep bestaat uit Landia NV alsook de door Landia NV gecontroleerde 

dochtervennootschappen, waaronder de Belgische vennootschap Varo NV. Landia NV met  

ondernemingsnummer 0461.988.729 en Varo NV met  ondernemingsnummer 0406.486.418 hebben 

hun maatschappelijke zetel te Joseph Van Instraat 9, 2500 Lier. Varo NV is gespecialiseerd in de 

productie en groothandel in doe-het-zelf (DIY) materiaal en richt zich op de verkoop via kanalen 

gericht naar de particuliere eindverbruiker. 

5. De heer Jeroen Nys is de huidige CEO van de Varo Groep. 

6. Indufin Investment Fund NV wordt gecontroleerd door de Belgische familiale 

investeringsmaatschappij Groep De Eik, die investeert in een brede waaier van sectoren. Via haar 

controlerende deelneming in Velleman NV (met maatschappelijke zetel te Legen Heirweg 33, 9890 
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Gavere en met ondernemingsnummer 0437.553.637) is Groep De Eik  onrechtstreeks ook actief in de 

productie en groothandel van doe-het-zelf (DIY) materiaal en gereedschap, zowel bestemd voor 

professionelen als voor particulieren. 

7. Na de concentratie zullen Indufin Investment Fund NV en de heer Jeroen Nys gezamenlijke 

zeggenschap verwerven over Landia NV (waaronder de Belgische dochteronderneming Varo NV). De 

beoogde concentratie betreft [VERTROUWELIJK]. 

8. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt binnen 

het toepassingsgebied van het Boek IV WER 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 2007 .  

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, 

 

Charlotte Delmeire 


