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1.
Op 21 september 2020, ontving de auditeur-generaal van de BMA een aanmelding van een
concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van de wet van 2 mei 2019 houdende wijzigingen 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 het
verwerven van uitsluitende zeggenschap door Standbyco 20 B.V. over Moore Belgium B.V.
2.
De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals
bepaald in artikel IV.70, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht.
3.
De koper Standbyco 20 B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met
maatschappelijke zetel te Brediusweg 31, 1401 AB Bussum, Nederland en wordt gecontroleerd door
Waterland Private Equity Fund VII Holding Coöperatief W.A.
4.
Waterland is een onafhankelijke investeringsfirma die middelgrote ondernemingen met
groeiambitie ondersteunt en haar investeringen richt op private (niet-beursgenoteerde) ondernemingen.
5.
De doelonderneming Moore Belgium B.V. met maatschappelijke zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020
Brussel, is actief als onafhankelijke accountancy- en consulting dienstverlener in België.
6.

Na de concentratie zal Standbyco 20 uitsluitende zeggenschap verwerven over Moore Belgium.

7.
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.b)
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.
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8.
Zoals bepaald in artikel IV.70, § 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.
9.
Conform artikel IV.70, § 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.66 § 2, 1° van
het wetboek.

De auditeur
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