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10 november 2022 
 

De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van Mercedes-Benz Drogenbos NV en Mercedes-
Benz Waterloo SA door RCM Belgium SA goed 

Op 10 november 2022 heeft de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de concentratie goedgekeurd 

waarbij RCM Belgium SA de uitsluitende zeggenschap verwerft over Mercedes-Benz Drogenbos NV en 

Mercedes-Benz Waterloo SA. 

De partijen zijn actief in de sector van autodistributie en aanverwante diensten. 

De concentratie werd op 20 oktober 2022 aangemeld en de toepassing van de vereenvoudigde procedure 

werd aangevraagd. 

Mercedes-Benz Drogenbos NV en Mercedes-Benz Waterloo SA, beide dochterondernemingen van 

Mercedes-Benz Retail Belgium, zijn Mercedes-Benz-dealers in respectievelijk de provincies Vlaams-Brabant 

en Waals-Brabant. 

De RCM Group exploiteert zes Mercedes-Benz dealerbedrijven, waarvan één ook een Smart dealerbedrijf is. 

Dit zijn: 

- de vijf door SAGA-Piret geëxploiteerde Mercedes-Benz dealers: 

o vier daarvan bevinden zich in de provincie Henegouwen (SAGA Mons, SAGA Saint-Ghislain, 

SAGA Tournai en SAGA La Louvière). Deze in Mons is ook een Smart dealer; 

o een vijfde bevindt zich in de provincie Waals-Brabant (SAGA Nivelles); en 

- de Mercedes-Benz dealer van de onderneming SAGA Charleroi in de provincie Henegouwen. 

De activiteiten van de partijen overlappen elkaar op de markten voor i) de verkoop van nieuwe en gebruikte 

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

bedrijfsvoertuigen, iii) carrosseriediensten voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen, en iv) de 

distributie van reserveonderdelen voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen. 

In haar beslissing van 10 november 2022 heeft de BMA vastgesteld dat de voorwaarden voor toepassing van 

de vereenvoudigde procedure zijn vervuld 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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