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Persbericht 

KeBeK PRIVATE EQUITY VERWERFT MEERDERHEIDSBELANG IN 

METAALCONSTRUCTIE VANDERSCHEUREN  

KeBeK heeft een akkoord bereikt inzake de overname van 60% van de aandelen van 

Metaalconstructie Vanderscheuren (“Vanderscheuren”) uit Diksmuide. De broers Rik en Luc 

Vanderscheuren behouden een aanzienlijk minderheidsbelang en blijven de dagdagelijkse 

leiding verder waarnemen. Door de instap van KeBeK willen de huidige aandeelhouders zich 

tijdig voorbereiden op de toekomstige defamiliarisering van het bedrijf. Vanderscheuren is de 

tweede investering van KeBeK II, dat eerder een participatie nam in de autosupermarktketen 

Cardoen. 

Vanderscheuren is een fabrikant van product kritische onderdelen voor machines en is als 

dusdaning een bevoorrechte partner van een aantal gespecialiseerde machinebouwers. Dankzij 

de combinatie van enerzijds een hoogopgeleid team en anderzijds een modern en veelzijdig 

machinepark is Vanderscheuren in staat om haar klanten snel een kwaliteitsproduct op maat te 

leveren. Vanderscheuren telt 63 vaste medewerkers en behaalde in 2015 een omzet en 

operationele bedrijfswinst van respectievelijk 11 m€ en 1,2 m€. 

 “Vanderscheuren bewijst dat er zeker nog toekomst is voor Belgische bedrijven in de 

maakindustrie. Door de combinatie van hooggeschoolde en gemotiveerde medewerkers en een 

modern machinepark kan een superieur product geleverd worden aan trouwe klanten ”, zeggen 

Floris Vansina en Gert Van Huffel, managing partners van KeBeK Management. 

“De achtergrond en expertise van KeBeK is in vele opzichten complementair aan de onze. 

Samen staan we dan ook sterker om het bedrijf de komende jaren verder uit te bouwen. De 

positieve kijk van Floris en Gert op de Belgische maakindustrie heeft onze samenwerking 

aangemoedigd”, voegen Rik en Luc Vanderscheuren toe. 

 



 

 

Voor meer informatie: 

Vanderscheuren – www.vanderscheuren.be 

Contact   Rik Vanderscheuren: rvds@vanderscheuren.be of +32 51 51 00 35 

KeBeK – www.kebek.be 

Contact  Floris Vansina: floris.vansina@kebek.be of +32 2 66 99 0 23 

   Gert Van Huffel: gert.vanhuffel@kebek.be of + 32 2 66 99 0 25 

 

KeBeK is een onafhankelijk Belgisch investeringsfonds dat participeert in solide, middelgrote bedrijven 

met een identificeerbaar potentieel voor verdere waardecreatie. KeBeK ondersteunt actief het 

managementteam van haar participaties bij de uitvoering van de gezamelijk bepaalde 

ondernemingsstrategie. KeBeK neemt meestal controleparticipaties, zonder evenwel een operationele rol 

te vervullen. De huidige portefeuille van KeBeK bestaat uit zeven participaties, waarvan vier werden 

overgenomen van KBC Private Equity in december 2012. Sedert 2014 werden Alphamin (een 

distributeur van chemische producten en additieven), Mifratel (een contact center) en Cardoen (een 

autosupermarktketen) aan de portefeuille toegevoegd. 
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