
 

  

  
 

Vrijdag 24 mei 2019 

WVT Industries en Sofindev sluiten partnership ter ondersteuning van de  

verdere internationale groei van WVT Industries 

Met het oog op de versterking van haar internationale groei, heeft Ward Van Thielen, CEO en aandeelhouder van 

WVT Industries, een overeenkomst bereikt met Sofindev voor een instap in het kapitaal van de groep. CEO Ward 

Van Thielen blijft belangrijke aandeelhouder en verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van WVT Industries. 

 

WVT Industries, met productie in Aartselaar, België, is een snelgroeiende onderneming die zich specialiseert in 

onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop van industriële reinigingsproducten. WVT Industries werd in 1997 

opgestart door Ward Van Thielen en groeide snel uit tot een toonaangevende speler op de Europese industriële 

reinigingsmarkt. 

WVT Industries’ klantenportefeuille bestaat voornamelijk uit Europese bedrijven uit diverse sectoren: van de 

chemische en farmaceutische industrieën tot de automobielsector, luchtvaart, metaalindustrie, marine, 

afvalverwerking en transport. WVT Industries biedt haar klanten een uitgebreid gamma aan veilige en ecologisch 

verantwoorde industriële reinigingsmiddelen. Het totaal aanbod bestaat uit meer dan 650 producten, die variëren 

van oplosmiddelen, zuren tot alkalische reinigers. Daarnaast heeft de onderneming zich gespecialiseerd in het 

beantwoorden van specifieke noden van industriële klanten, door reinigingschemicaliën op maat te ontwikkelen 

om bijzondere reinigingsproblemen op te lossen. WVT Industries is ook leverancier van reinigingsmiddelen voor 

‘private label’ klanten.  

WVT Industries heeft de afgelopen jaren een mooi groeiparcours afgelegd en dankt het succes aan haar breed 

aanbod van hoogwaardige detergenten die op maat gemaakt worden, een sterk gespecialiseerde formulerings-

expertise in combinatie met een flexibel en geautomatiseerd productie- en distributieplatform. 

In 2018 realiseerde WVT Industries haar eerste overname door het Nederlandse bedrijf StarMarine Chemicals 

over te nemen. StarMarine Chemicals kan rekenen op 35 jaar expertise in marine reinigingschemicaliën, 

waterbehandeling, tankreinigingsmiddelen en andere producten voor de marine-industrie. De internationale 

Nederlandse speler heeft een uitgebreid distributienetwerk van havens in meer dan 20 landen. Dankzij deze 

overname realiseerde WVT Industries een nog vlottere toegang tot de wereldhavens en internationale markt, wat 

nieuwe opportuniteiten creëert voor de industriële en private label-oplossingen van WVT Industries. 



 

  

  
 
Met de instap van Sofindev haalt Ward Van Thielen een sterke financiële en strategische partner aan boord. Dit 

zal WVT Industries toelaten om de sterke groei van haar activiteiten verder te zetten, zowel in haar thuismarkt 

België als op internationaal vlak en zowel organisch als via overnames.  

Ward Van Thielen, gedelegeerd bestuurder WVT Industries:  

“De instap van Sofindev in ons kapitaal is een volgende mijlpaal in de groei en ontwikkeling van WVT Industries. 

Met Sofindev halen we een complementaire partner aan boord die dezelfde no-nonsense mentaliteit heeft als ons 

team en een instelling en toekomstvisie die perfect aansluiten bij de huidige noden en ambities van ons bedrijf. 

WVT Industries  heeft een sterke en vrij unieke positie kunnen verwerven in een aantal industriële reininingsniches. 

Nu staan we voor de uitdaging om ons aanbod verder uit te breiden en te internationaliseren o.a. via overnames.  

Met de inbreng van Sofindev zijn we gewapend om onze marktpositie verder te verstevigen en ons platform 

internationaal te ontwikkelen.” 

Over WVT Industries: www.wvt.be en www.starmarine.nl 

Jan Camerlynck, Partner Sofindev:  

“Wij zijn sterk onder de indruk van de kwaliteit van het team onder leiding van Ward, dat WVT Industries heeft 

gepositioneerd als een toonaangevende speler in de markt van ecologisch verantwoorde industriële reiniging. Wij 

zijn zeer verheugd om de groeistrategie van WVT Industries mee te kunnen begeleiden in deze veelbelovende 

sector.”  

Over Sofindev: www.sofindev.be 
 
Sofindev is een gevestigde waarde in de Belgische private equity wereld, die reeds meer dan een kwarteeuw 

investeert in kleine en middelgrote ondernemingen met het oog op verdere groei en professionalisering. In 2016 

werd het vierde Sofindev fonds, Sofindev IV, afgesloten met een kapitaal van 107 MEUR. WVT Industries is de 

achtste participatie van Sofindev IV, naast Fedrus International (productie en handel van gespecialiseerde 

bouwmaterialen voor dak en gevel), Geodynamics (fleet management en tijdsregistratie software voor mobiele 

medewerkers), Novy (dampkappen), Group Claes (gespecialiseerde groothandel naar de voedingskleinhandel en 

voedselverwerkende sector), Companyweb (online bedrijvendatabank) en Mabo-Lifting (distributie van 

hoogwaardige heftrucks).  De participatie in House of Talents (HR diensten voor knelpuntberoepen) werd begin 

2019 verkocht.  

 
Sofindev werd geadviseerd door Deloitte, Argo Law en Arthur D. Little. Nielen Schuman, PwC en Stibbe traden op 

als adviseurs van WVT Industries. 

http://www.wvt.be/
http://www.sofindev.be/

