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De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van Mercedes-Benz Mechelen NV/SA en Mercedes-

Benz Wemmel NV/SA door SAAEM Belgium SA (Groep Maurin) goed 

Op 11 juli 2022 heeft de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de concentratie goedgekeurd waarbij SAAEM 

Belgium SA (Groep Maurin) de uitsluitende zeggenschap wil verwerven over Mercedes-Benz Mechelen NV/SA 

en Mercedes-Benz Wemmel NV/SA, beide dochterondernemingen van Mercedes-Benz Retail Belgium NV/SA.   

De partijen zijn actief in de automobieldistributie en aanverwante dienstensector. 

De concentratie werd aangemeld op 21 juni 2022 en de toepassing van de vereenvoudigde procedure werd 

aangevraagd. 

De groep Maurin exploiteert in België:  

- tien Mercedes-Benz/Smart autodealers: Claes & Zonen Sint-Truiden, Claes & Zonen Tienen, Claes & 

Zonen Tongeren, Euro-Trucks Claes Sint-Truiden, GMS Mercedes Leuven, Groep Jam Bree (nieuwe 

wagens), Groep Jam Bree (tweedehandswagens), Groep Jam Dilsen-Stokkem, Groep Jam Hasselt en 

Groep Jam Lommel 

- vijf Ford autodealers: Devos & Dewanckel Ieper, Devos & Dewanckel Roeselare, Unicars Brugge, Unicars 

Diksmuide et Unicars Oostende 

- twee Nissan autodealers: Nissan Gent et Nissan Leuven 

De activiteiten overlappen elkaar in een geografisch gebied dat gedeeltelijk het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

en de provincie Vlaams-Brabant omvat aangaande de markten voor i) de verkoop van nieuwe en gebruikte 

personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen, ii) het onderhoud en de reparatie van personenauto's, 

bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens, iii) carrosseriediensten voor personenauto's en bedrijfsvoertuigen, en iv) 

de distributie van reserveonderdelen voor personenauto's, bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens. 

Gezien de beperkte positie van de partijen op de relevante markten is de BMA in zijn beslissing van 11 juli 2022 

evenwel van oordeel dat aan de voorwaarden voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan 

en dat de aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot bezwaren. 

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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