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Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de oprichting goed van een 

gemeenschappelijke onderneming door Camino NV, Fivanco NV, Hoprom NV en Indel Invest BVBA 

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 2 september 2019 de oprichting van 

een gemeenschappelijke onderneming door Camino NV, Fivanco NV, Hoprom NV en Indel Invest BVBA 

goedgekeurd. 

De concentratie werd aangemeld op 20 augustus 2019 en de toepassing van de vereenvoudigde procedure 

werd aangevraagd.  

Camino NV is een holdingvennootschap die de volgende vennootschappen exclusief controleert: Durabrik, 

een aannemer en projectontwikkelaar van residentieel vastgoed, Durabrik Grondontwikkeling NV, een 

tussenholding die eigenaar is van 5 grondbanken (Het Grondjuweel, Nestas, Het Landgoed, Duca en 

Promodis), en ECOPUUR NV, een installatiebedrijf van duurzame energietechnieken (zonnepanelen, 

vloerverwarming, warmtepompen en balansventilatie). 

Fivanco NV en Hoprom NV zijn actief op het niveau van vastgoedontwikkeling in België. Indel Invest BVBA is 

een holdingvennootschap die actief is via verschillende vennootschappen, onder andere Jacops NV, een 

aannemingsbedrijf dat actief is in heel België, gespecialiseerde aannemingsactiviteiten verricht en ook 

ontwerpdiensten aanbiedt, en via verschillende vennootschappen ook vastgoedontwikkelings- en 

verkavelingsdiensten aanbiedt. 

De gemeenschappelijke onderneming zal actief zijn via de vennootschappen Miix NV en Miix Land NV op het 

domein van residentiële vastgoedontwikkeling. 

In haar beslissing van 2 september 2019 stelt de BMA vast dat aan de voorwaarden voor de toepassing van 

de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot 

verzet.  

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met: 

Véronique Thirion  
Auditeur-generaal  
Tel: +32 (2) 277 93 53  
E-mail: veronique.thirion@bma-abc.be 
Website: www.mededinging.be 

 

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het 

definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA mededingingsbeperkende 

praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste fusies en overnames. De 

BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten en de Europese Commissie binnen het 

Europees Mededingingsnetwerk (ECN). 
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