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1. Op 18 december 2017, ontving de auditeur-generaal van de BMA een aanmelding van een 

concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht - 

Bescherming van de mededinging - Mededingingswet van  3 april 2013. De voorgenomen 

concentratie betreft het verwerven door Straco BVBA en Algino NV (hierna gezamenlijk Straco) 

van de meerderheid van de aandelen in en uitsluitende zeggenschap over ForPar Comm. V, een 

holdingmaatschappij die 100% van de aandelen van Forum Jobs NV zal controleren op het 

ogenblik van de tenuitvoerlegging van de concentratie. 

2. De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 

bepaald in artikel IV.63, § 1 van het Wetboek van Economisch Recht.  

3. Straco BVBA met maatschappelijke zetel te Fazantenlaan 20, 9250  Waasmunster is als 

holdingmaatschappij en groep via haar operationele vennootschappen actief in de 

vastgoedsector. Daarnaast is Straco een Private Equity speler die een portfolio aanhoudt van 

gediversifieerde participaties in meerdere ondernemingen. 

4. Algino NV met maatschappelijke zetel te Kleine Reinaertdreef 21, 9830 Sint Martens Latem is 

één van de zaakvoerders van Straco BVBA en is daarnaast een vennootschap die voornamelijk 

management activiteiten heeft alsook verhuur van vastgoed.  

5. Forum Jobs NV met maatschappelijke zetel te Kwadestraat 149, 8800 Roeselare is actief in de 

sector van de uitzendarbeid, voornamelijk in de plaatsing van tijdelijke werkkrachten alsook in 

mindere mate de selectie van vaste werkkrachten. 

6. Na de concentratie zal Straco onrechtstreeks uitsluitende zeggenschap verwerven over Forum 

Jobs NV.  

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 
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concentraties zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad voor de 

Mededinging op 8 juni 20072. 

8. Zoals bepaald in artikel IV.63, § 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.63, § 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.61 § 

2, 1° van het wetboek.  

 

 

De auditeur - Silvie Van Goethem 
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