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28 juni 2022 
 

 

De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van de sanitaire voorzieningen en HVAC 
bedrijfstak van I.D. GROUP door SAX SANITAIR goed  

Op 28 juni 2022 heeft de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de overname van de bedrijfstak van I.D. Group 

die verbonden is met de groothandel en kleinhandel van sanitaire voorzieningen en HVAC producten door SAX 

SANITAIR goedgekeurd. 

De concentratie werd aangemeld op 8 juni 2022 en de toepassing van de vereenvoudigde procedure werd 

aangevraagd. 

SAX SANITAIR NV is een onderdeel van de BME Group BV (“BME”), een distributeur van bouwmaterialen die zich 

voornamelijk richt op kleine tot middelgrote aannemers en installateurs actief in residentiële nieuwbouw of 

renovatie. In België is BME actief enerzijds in de groothandel en kleinhandel van sanitaire voorzieningen, 

verwarming en ventilatie, voornamelijk in Vlaanderen en anderzijds in de handel van diverse bouwmaterialen 

in het kader van ruwbouw (gevelstenen, vloerplaten, betonblokken, rioleringsbuizen, etc.), mixbeton en 

mortels, daken en gevels, isolatie, tegels en producten voor de afwerking uitsluitend in Vlaanderen. 

I.D. GROUP NV is een onderdeel van de INDUSCABEL groep, die actief is in de distributie van producten inzake 

sanitair en verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling hoofdzakelijk actief in Wallonië. Naast deze 

activiteiten heeft de groep eveneens activiteiten inzake keukens, ingemaakte kasten en vastgoed.  

In haar beslissing van 28 juni 2022 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 op te nemen met: 

Damien Gerard  
Auditeur - generaal  
Tel: +32 (2) 277 76 57 
E-mail: damien.gerard@bma-abc.be 
Website : www.abc-bma.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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